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WOORD VOORAF 
 

 

In mijn verhouding tot de Bijbelse teksten is het mij vergaan zoals dat bij meer mensen gebeurt, je 

hebt deze teksten vele malen gehoord, vooral in je jonge jaren, je hebt ze mooi en vaak ook 

spannend gevonden, maar eigenlijk ook niet meer dan dat, totdat je een keer met een Bijbelverhaal 

in aanraking komt dat je op de een of andere manier raakt. Hoe dat komt, en wat dat precies is, laat 

zich lastig omschrijven. Die ervaring deed ik op bij het verhaal van de jongeling van Naïn, zoals het 

verhaal in Lucas 7,11-17 bekend stond. Dat begon bij een preek van mijn vader over dit verhaal, 

daarna een uitleg in een leerhuis van ds. Rob Alers (Rotterdam-Ommoord). Het zette mij aan om 

mijn kandidaatsscriptie Nieuwe Testament (VU, Amsterdam) over dit verhaal te schrijven. De 

beoordeling (met een 9
–
) daarvan was van dr. Sijbolt Noorda. Toch koos ik niet ‘Nieuwe 

Testament’ als hoofdvak, maar ‘Oude Testament’. Bij prof. dr. Niek Schuman die in mijn 

studententijd nog alleen Oude Testament doceerde, was ik een aantal jaren studentassistent en bij 

prof. dr. Henk Leene studeerde ik af op een godenpolemiekpassage in Deuterojesaja (Jes. 44,6-20).  

Door toedoen van mijn predikantschap raakte ik steeds meer in de ban van de evangeliën, eerst 

van Marcus, daarna van Lucas, beter gezegd, van het lucaanse dubbelwerk. Belangstelling voor 

wonderverhalen heb ik altijd gehad, maar in de afgelopen tien jaar werd die aandacht intensiever. 

Ze kreeg ook vorm in een aantal artikelen over wonderen in het Lucasevangelie (in Interpretatie en 

Collationes).  

In de jaren die achter mij liggen zijn er diverse promotieplannen geweest, in het begin gericht 

op het Oude Testament, in het bijzonder Deuterojesaja, later verschoof de aandacht naar het Nieuwe 

Testament, wel steeds rond het thema ‘opstanding’.  

Ik heb ervoor gekozen om niet alle vier dodenopwekkingen in Lucas-Handelingen tot voorwerp 

van onderzoek te maken, maar mij uitsluitend te richten op dat ene verhaal dat mij al zo lang 

dierbaar is, het verhaal van de opwekking van een dode jonge man, de enige zoon van een weduwe, 

door Jezus in de Galilese stad Naïn (Lucas 7,11-17). De relatie van Lucas 7,11-17 met 1 Koningen 

17,17-24 zorgt ervoor dat ook mijn liefde voor de narratieve, oudtestamentische traditie een plek 

kon krijgen.  

 

Dit boek was er nooit geweest, als dr. Piet van Midden mij er niet toe had aangezet om contact op te 

nemen met prof. dr. Adelbert Denaux. Hij deed dit na de zomer 2011 waarin ik juist besloten had 

om geen verdere promotiepogingen meer te ondernemen. In eerste instantie was ik aarzelend, maar 

hij wist me er toch toe over te halen om een nieuwe poging te wagen. Voor zijn vasthoudendheid en 

stimulans zeg ik hem dank.  

 

Ik zeg mijn eerste promotor prof. dr. Adelbert Denaux allereerst dank voor zijn bereidheid om mij 

in het laatste jaar van zijn decenaat van de Tilburg School of Catholic Theology te willen 

begeleiden. De rustige wijze waarop hij dat in de afgelopen vier jaar heeft gedaan, heb ik als prettig 

ervaren. Ook mijn andere promotor, prof. dr. Maarten Menken, dank ik. Het gesprek dat we 

voerden was bij vlagen pittig, maar het hield me wel scherp. Helaas heeft hij de promotie niet meer 

mogen meemaken. Kort na de goedkeuring van het proefschrift overleed hij op 21 maart 2016. 

 

Naast de promotoren moet ik nog een aantal mensen noemen die een belangrijke bijdrage aan mijn 

boek hebben geleverd. Hen had ik gevraagd om kritisch commentaar te leveren op specifieke 

paragrafen of hoofdstukken van mijn thesis. Ik noem prof. dr. Tjitze Baarda voor zijn tekstkritische 

opmerkingen met betrekking tot Lucas 7,11-17 (hoofdstuk II), prof. dr. Annette Merz voor haar 

kritische reactie op hoofdstuk III over het genre van Lucas 7,11-17, prof. dr. Bob Becking voor zijn 

kanttekeningen bij de hoofdstukken VI en VII over 1 Koningen 17,17-24, prof. dr. Gerard Boter 

voor zijn tekstkritisch commentaar bij Vita Apollonii IV,45 (hoofdstuk IX), dr. Jaap-Jan Flinterman 

voor zijn kritische opmerkingen op hoofdstuk IX over de opwekking van een (schijn)dode in Vita 
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Apollonii IV,45. Mijn dank aan hen is groot, niet in het minst ook omdat ik nooit lang hoefde te 

wachten op hun reactie.  

 

In de afgelopen jaren zijn er veel mensen geweest die artikelen of hoofdstukken voor mij hebben 

vertaald. Ik noem Anneke Schram (uit het Frans), Mieke Ottow-Massink (uit het Italiaans), 

Krystyna Robaczweska (uit het Pools), Annemarie de Waard (uit het Spaans) en Julius Hasper (uit 

het Latijn). Een speciale plaats in deze rij verdient Tineke Wilzing-Bosman. In de afgelopen drie 

jaar heeft zij voor mij een groot aantal artikelen en hoofdstukken uit het Frans vertaald. Ik ben alle 

vertalers zeer dankbaar, maar een bijzonder woord van dank gaat naar haar uit.  

 

En ten slotte gaat een woord van dank uit naar Sam Garrett voor zijn verbeteringen van mijn 

Engelse samenvatting. 

 

Tot slot enkele opmerkingen over de voorpagina. Dan moet ik beginnen bij de titel. In de ondertitel 

moet zo nauwkeurig mogelijk het onderwerp zijn weergegeven. Als je wilt dat mensen je boek 

‘vinden’, als ze zoeken op ‘wonder’, ‘dodenopwekking’ of Lucas 7,11-17, zal je ervoor moeten 

zorgen dat de belangrijkste trefwoorden in de (onder)titel staan. De hoofdtitel moet iets verrassends 

hebben dan wel de aandacht trekken. Zo kreeg ik ooit als wijze raad te horen. Of dat hier het geval 

is, laat ik ter beoordeling aan de lezer over. De hoofdtitel is te lezen als antwoord op de vraag van 

de ‘ik’-figuur van Psalm 88,11: ‘Zult Gij aan de doden een wonder doen ..? ‘ 

 

De keuze van de afbeelding op de voorpagina heeft te maken met een weekendtrip, een aantal jaren 

geleden, naar Noord-Frankrijk met mijn ouders en oudste broer. Einddoel was Douai, de stad waar 

de voorvader van mijn moeder vandaan komt, maar we begonnen in Lille. Mijn verbazing was 

groot, toen we het Musée des Beaux Arts binnengingen. In de hal hing een ongelooflijk groot 

schilderij (570 H, 900 L) van Jean-Baptiste Joseph Wicar (1762-1834), getiteld ‘La résurrection du 

fils de la veuve de Naim’ (1816). Het is ter nagedachtenis aan mijn moeder dat ik ervoor gekozen 

heb om dit schilderij op de voorpagina van mijn proefschrift te zetten.  

 

Wie het ontstaan van dit boek het meest heeft meegemaakt, is Mirjam. Haar dank ik het allermeest, 

in het bijzonder voor de fijnzinnige manier waarop ze me in dit proces terzijde heeft gestaan.  

 

Den Haag, Pasen 2016 

Nico Riemersma 
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HOOFDSTUK I 

 

INLEIDING 
 

 

1.1  VRAAGSTELLING 

 

In deze studie staat het wonder centraal, in concreto het wonder van de opwekking van een dode 

jonge man, de enige zoon van een weduwe, door Jezus in de Galilese stad Naïn (Lucas 7,11-17). 

Het is een lastig genre, het wonderverhaal, waar velen moeilijk mee uit de voeten kunnen.
1
 Dat 

geldt in bijzondere mate voor wonderverhalen over dodenopwekkingen. Het probleem zit – simpel 

gezegd – in het gegeven dat wonderverhalen vertellen van gebeurtenissen die menselijkerwijs 

onmogelijk zijn. Een wonderverhaal als Lucas 7,11-17 roept al snel deze twee reacties op. Zo zijn 

er mensen die zeggen: ‘Dat is onmogelijk, doden kunnen niet opstaan.’ Anderen willen niet 

uitsluiten dat dergelijke dingen mogelijk zijn. In beide gevallen hoeft het Bijbelverhaal niet echt 

meer gelezen te worden. Naast eerste reacties roept een wonderverhaal ook de nodige vragen op. De 

meest prangende is: wat voor soort verhalen zijn wonderverhalen? Globaal worden er op deze vraag 

de volgende antwoorden gegeven: het zijn (1) historische, (2) onhistorische, (3) mythologische, 

respectievelijk fantastische verhalen dan wel (4) symbolische verhalen. Elke typering is te verstaan 

als antwoord op de vraag naar de verhouding tussen tekst en werkelijkheid. Het is vooral die 

kwestie die intrigeert: in welke verhouding tot de werkelijkheid staat het wonderverhaal? 

 

De centrale vraag van ons onderzoek is: Hoe moet het wonder dat in Lucas 7,11-17 wordt verteld, 

geduid worden in het licht van bovenstaande reacties en vragen? Daarbij ligt alle nadruk op het 

wonder. In de klassieke exegese, maar ook daarbuiten, is de aandacht met betrekking tot het wonder 

lange tijd vooral gericht geweest op de historiciteitsvraag. Er was nauwelijks oog voor de wijze 

waarop het wonder in het verhaal wordt verteld. Het nieuwere wonderonderzoek, dat vooral in 

Duitsland plaatsvindt, kent een andere focus.
2
 De aandacht verschoof van de historiciteit naar de 

tekstualiteit of narrativiteit van het wonder.
3
 Deze aandacht is dikwijls nog erg algemeen; men heeft 

                                                      
1
 Met een vergelijkbare zin als deze beginnen veel artikelen/boeken over wonderen. Zo spreekt A. MERZ, Jesus als 

Wundertäter: Kontouren, Perspektiven, Deutungen, ZNT 1/1 (1998), 40-47, spec. 40 over ‘das Unbehagen moderner 

Menschen an den Wundern Jesu’; G. THEIßEN, Wunder Jesu und urchristlichen Wundergeschichten. Historische, 

psychologische und theologische Aspekte, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der 

frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), 

Tübingen 2014, 67-86, spec. 85, zegt aan het slot van zijn bijdrage: ‘Die Wundergeschichten sind gewiss bizarr.’ G. 

THEIßEN & A. MERZ, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 2011
4
: ‘Bei modernen historisch-kritisch 

Forschenden überwiegt die Irritation.’ 
2
 Lange tijd – tot het eind van de twintigste eeuw – is er binnen de nieuwtestamentische wetenschap weinig oog geweest 

voor het wonder en voor wonderverhalen. Dat is in het laatste tien/vijftien jaar drastisch veranderd. Vooral in Duitsland 

zijn de laatste jaren veel publicaties over het wonder verschenen. Dan moeten in elk geval de namen van de volgende 

auteurs genoemd worden: S. Alkier, G. Theißen, W. Kahl, B. Kollmann, M. Labahn, A. Merz, A. Weissenrieder en R. 

Zimmermann. De geschiedenis van het wonderonderzoek vanaf de Verlichting is uitgebreid beschreven door S. 

ALKIER, Wunder und Wirklichkeit in den Briefen des Apostels Paulus. Ein Beitrag zu einem Wunderverständnis jenseits 

von Entmythologisierung und Rehistorisierung (WUNT 134), Tübingen 2001, 23-54; THEIßEN & MERZ, Der 

historische Jesus, 260-264; R. ZIMMERMANN, Wundern über »des Glaubens liebstes Kind«. Die hermeneutische (De-) 

Konstruktion der Wunder Jesu in der Bibelauslegung des 20. Jahrhunderts, in: A.C.T. GEPPERT & T. KÖSSLER (Hg.), 

Wunder. Poetik und Politik des Staunens im 20. Jahrhundert, Frankfurt 2011, 95-125; S. ALKIER & D.M. MOFFITT, 

Miracles Revisited. A Short Theological and Historical Survey, in: S. ALKIER & A. WEISSENRIEDER (Eds.), Miracles 

Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBR 2), Berlin & Boston 2013, 315-335; B. 

KOLLMANN, Von der Rehabilitierung mythischen Denkens und der Wiederentdeckung Jesu als Wundertäter, in: B. 

KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, 

literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 3-25. 
3
 Dat heeft o.a. te maken met wat men onder een wonderverhaal verstaat: is dat een verhaal dat van een 

wonder/wonderbare gebeurtenis uit het verleden bericht doet (historisch) (zo A. LINDEMANN, Wunder und Wirklichkeit. 

http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=7
http://picarta.pica.nl.access.authkb.kb.nl/DB=2.41/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=7
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vooral oog voor het gegeven van het wonder als zodanig binnen het verhaal. Wat ontbreekt, is 

gerichte aandacht op het wonder als gebeurtenis binnen het wonderverhaal.
4
 Dat aspect staat in deze 

studie centraal. De vragen die in dat verband om beantwoording vragen, zijn: Hoe voltrekt de 

transformatie die plaatsvindt zich eigenlijk? Wat zegt dat over deze wonderdoener? En wat gebeurt 

er daarna? Hoe wordt daarop door eventuele aanwezigen en anderen die ervan horen, gereageerd? 

 

We mogen ons in deze studie dan op Lucas 7,11-17 concentreren, daarbij kan het niet blijven. De 

aandacht zal ook dienen uit te gaan naar twee verhalen die vaak in één adem met Lucas 7,11-17 

genoemd worden, namelijk 1 Koningen 17,17-24, het verhaal van de opwekking van de zoon van 

een weduwe door Elia in Sarefat bij Sidon, en Vita Apollonii IV,45, waarin Lucius Flavius 

Philostratus het verhaal vertelt van een opwekking van een dochter van een Romeins consul door 

Apollonius van Tyana. De verteller laat in het midden of het om een ‘echte’ dode gaat of dat het 

meisje schijndood was.
5
 In het onderzoek beperkt de aandacht zich enerzijds tot het noemen van 

overeenkomsten, anderzijds tot de vraag naar de literaire afhankelijkheid. Door verschillende 

onderzoekers wordt gezegd dat Lucas 7,11-17 van beide teksten afhankelijk is. Voor wat betreft de 

inhoud zou Lucas leunen op 1 Koningen 17,17-24, voor de vorm van zijn verhaal op Vita Apollonii. 

Wij willen dit onderzoek sterk verbreden door middel van een intertekstuele analyse. Voorafgaande 

aan een vergelijking van deze teksten met Lucas 7,11-17, worden beide teksten aan een 

intratekstuele analyse onderworpen. Ook in dit intertekstuele onderzoek concentreren wij ons op het 

wonder om zo doende nog scherper zicht te krijgen op het eigene van het wonder in Lucas 7,11-17. 

 

 

1.2  STAND VAN ZAKEN 

 

We beginnen ons onderzoek met een korte schets van de stand van zaken in het onderzoek met 

betrekking tot Lucas 7,11-17. Dit onderzoek krijgt op verschillende manieren vorm: 

 

 

1.2.1  Lucas 7,11-17 

 

Door A. Jankowski (1962), A. Harbarth (1977) en A.K. Mughanda (2007) gebeurt het in de vorm 

van een dissertatie.
6
 

Jankowski besteedt veel aandacht aan een vergelijking met de parallelle teksten uit het Oude 

Testament, de rabbijnse literatuur en Griekse en Romeinse teksten.
7
 Daarnaast hebben historische 

vragen zijn belangstelling: de historische waarde van het Lucasevangelie, de historiciteit van het 
                                                                                                                                                                                
Anmerkungen zur gegenwärtigen exegetischen Diskussion über die Hermeneutik neutestamentlicher 

Wundererzählungen, in: Die Evangelien und der Apostelgeschichte. Studien zu ihrer Theologie und zu ihrer Geschichte 

(WUNT 241), Tübingen 2009, 346-367, spec. 357; R. ZIMMERMANN, Frühchristliche Wundererzählungen – eine 

Hinführung, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder 

Jesu, Gütersloh 2013, 5-67, spec. 6.32) of is dat een verhaal waarin een dodenopwekking wordt verteld (narratief).  
4
 Zie b.v. R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, 

Gütersloh 2013. In de bespreking van de wonderverhalen is er, opmerkelijk genoeg, nauwelijks aandacht voor het 

wonder als gebeurtenis in het verhaal (zie ook mijn recensie in Interpretatie 22/2 (2014), 46). 
5
 Vaak wordt ook 2 Kon. 4,8-37 genoemd. We zullen dit verhaal echter buiten ons onderzoek houden, omdat de relatie 

met Luc. 7,11-17 te gering is. Eigenlijk is het alleen de plaatsnaam: Sunem, die naar voren wordt gebracht, omdat die 

plaats dicht bij Naïn ligt. 
6
 A. JANKOWSKI, Znak spod Nain. De signo ad oppidum Nain facto (Lc 7,11-17), Collectanea Theologica 32 (1962), 1-

180. Helaas zijn wij niet in het bezit van een complete vertaling van het Poolse boek van Jankowski. A. HARBARTH, 

„Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 7,11-17: „Die 

Erweckung des Jünglings von Nain” (Inaugural-Dissertation), Freiburg im Breisgau 1977; A.K. MUGHANDA, 

Résurrection du jeune homme de Naïn et/ou consolation d’une veuve mère affligée. Etude d’exégèses moderne 

(historico-critique) et patristique orientale (IIe-IVes) de Lc 7,11-17 (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum), Romae 

2007. 
7
 JANKOWSKI, Znak spod Nain, 85-121. 
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wonder zoals de dodenopwekking, en de vraag of de jongeman echt dood was of schijndood,
 8

 een 

kwestie waar in de zestiger jaren en eerder veel aandacht voor bestond.
9
 

De ondertitel van het proefschrift van Harbarth maakt duidelijk dat het gaat om een vorm- en 

redactiekritische studie. De ondertitel dekt niet helemaal de lading, omdat Harbarth begint met een 

literair-kritische analyse, gevolgd door een traditiekritische vergelijking met andere 

nieuwtestamentische teksten, waaronder een aantal dodenopwekkingen. Daarna volgt het 

vormkritisch onderzoek en bespreekt ze de lucaanse redactie. Dat alles mag duidelijk maken dat ze 

uitgaat van het gebruik van een bestaande bron die Lucas heeft bewerkt. Daarnaast schenkt ze 

aandacht aan de vraag van de historiciteit. Men zou verwachten dat ze de relatie bespreekt met 1 

Koningen 17,17-24. Dat doet ze niet; wel heeft ze aandacht voor de dodenopwekking in Vita 

Apollonii IV,45. Wat in haar studie ontbreekt, is aandacht voor de context van Lucas 7,11-17, een 

bespreking van de relatie met 1 Koningen 17,17-24, maar bovenal een bespreking van het wonder 

als narratief gebeuren in het wonderverhaal. 

 Van de dissertatie van Mughanda zijn alleen ‘excerpta’ uitgegeven, bestaande uit het tweede, 

literair-kritische hoofdstuk. Daarin tracht hij de mogelijke bronnen van ons verhaal te identificeren. 

Mughanda onderzoekt of die bron 1 Koningen 17,17-24, 2 Koningen 4,18-37 en Vita Apollonii 

IV,45 zou kunnen zijn. Hij komt na breed onderzoek tot de conclusie dat Lucas 7,11-17 geen 

herbewerking is van 1 Koningen 17 en/of 2 Koningen 4, noch dat er sprake is van een ontlening aan 

VA IV,45 dan wel een andere Griekse of Romeinse bron die van een dodenopwekking vertelt. 

 

Anderen, onder wie L. Fonck (1922), D.K. Campbell (1958), P. Ternant (1964), C. Schnyder 

(1978), W. Vogels (1983; 1985; 1986), J. Maas & N. Tromp (1987), S. Sabugal (1988), (Groupe) 

Semanet (1993; 1994), U.B. Terrinoni (1996), H. Hendrickx (1998), J. Dupont (1998), B. Wehn 

(1999), C. Badet (2000), M.-L. Veyron-Maillet (2007), H. Giesen (2010), D. Rappé (2012) en P.P. 

Parackal (2014), bestuderen in een artikel de dodenopwekking uit Lucas 7.
10

 Het hoofddeel van 

deze artikelen bestaat uit een exegese, soms vers voor vers, van de perikoop. Aan de orde komen 

dikwijls het genre, de afbakening, de lucaanse stijl en taal/woordgebruik. In oudere studies is er 

vaak aandacht voor de historiciteitskwestie. Een aantal keren hanteert men ook een specifieke 

methode (een semiotische door Maas & Tromp, een narratieve door Veyron-Maillet) of is er een 

                                                      
8
 JANKOWSKI, Znak spod Nain, 122-177. 

9
 Zie ook H. VAN DER LOOS, The Miracles of Jesus (NovTSup 9), Leiden 1968

2
, 573-576. 

10
 L. FONCK, Adolescens, tibi dico: Surge! (Lc. 7,14), VD 2 (1922), 258-264; D.K. CAMPBELL, The Prince of Life, BSac 

115 (1958), 341-347; P. TERNANT, La résurrection du fils de la veuve de Naïn (Lc 7,11-16), AsSeign 69 (1964), 29-40; 

C. SCHNYDER, Zum Leben befreit, in: A. STEINER & V. WEYMANN (Hg.), Wunder Jesu, Basel & Köln 1978, 77-87; W. 

VOGELS, A Semiotic Study of Luke 7:11-17, EgT 14 (1983), 273-292; W. VOGELS, En hij ontsloot de schriften (Lucas 

24,32). Een doe-het-zelf methode voor bijbellezing en verkondiging. De semiotiek. Theorie en praktijk, Mechelen 1985, 

137-150; W. VOGELS, Reading and Preaching The Bible. A New Semiotic Approach, Wilmington 1986, 165-183; J. 

MAAS & N. TROMP, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode, 

Hilversum 1987, 89-92; S. SABUGAL, «¡Joven, te lo digo, levántate!» (Lc 7,11-17). Análisis histórico-tradicional, EstAg 

23 (1988), 469-482; GROUPE SEMANET, Le fils de la veuve: deux récits de résurrection, in: L. PANIER (ed.), Le temps de 

la lecture. Exégèse biblique et sémiotique. FS. J. Delorme (LD 155), Paris 1993, 247-266; SEMANET, De zoon van de 

weduwe. Twee opwekkingsverhalen, in: W.M. SPEELMAN (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in 

Nederland (Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 108-120; U.B. TERRINONI, Cristo, “un grande profeta”, risuscita un 

giovane di Nain: Lc 7,11-17, RVS 50 (1996), 622-640; H. HENDRICKX, The Raising of a Widow and Her Son (Lk 7:11-

17), MST Review 2/1 (1998), 36-52; J. DUPONT, A ressurreiçao demmoço de Naim (Lc 7,11-16), RCB 85-86 (1998), 

145-149; B. WEHN, Getrocknete Tränen einer Witwe – Zeichen der Nähe Gottes. Evangelium nach Lukas 7,11-16, in: 

C. JANSSEN & B. WEHN (Hg.), Wie Freiheit entsteht. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen, Gütersloh 1999, 73-79; C. 

BADET, Luc 7,11-17: Résurrections à Naïn, Lire et Dire 44 (2000), 37-48; M.-L. VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un 

texte. Analyses narrative et psycho-anthropologique de Luc 7,11-17, ETR 82 (2007), 179-191; H. GIESEN, Gottes 

Zuwendung zu seinem Volk. Die Auferweckung eines jungen Mannes aus Naïn, SNTSU 35 (2010), 11-33; N. 

RIEMERSMA, Dodenopwekking als teruggave, Schrift 44/1 (2012), 21-25; D. RAPPÉ, The Traveling Reputation of a 

Great Prophet, TBT 50/5 (2012), 299-303; P.P. PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain (Intertextual Study of Lk. 7,11-

17), BiBh 40/1 (2014), 3-24. 
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aandachtspunt van waaruit naar de tekst gekeken wordt (een psychoanalytisch door Veyron-

Maillet). Voor het wonder op narratief niveau bestaat slechts een enkele keer aandacht. 

 

 

1.2.2  Dodenopwekkingen 

 

Door M. Saillard (1973), G. Rochais (1981), S.M. Fischbach (1992), M.J. Harris (2003), B. 

Kollmann (2004) en C. Pichon (2007) wordt Lucas 7,11-17 besproken in een breder kader van 

dodenopwekkingen.
11

 

Saillard heeft alleen aandacht voor de dodenopwekkingen in de synoptische evangeliën, althans 

dat vermeldt de titel. In het eerste hoofdstuk van het vierde deel, door hem aangeduid als 

‘vooronderzoek’, schenkt hij, hoewel kort, ook aandacht aan de dodenopwekkingen in Handelingen, 

en tevens meldt hij de aanwezigheid van ‘contacts’ tussen deze verhalen en de dodenopwekkingen 

door Elia en Elisa. In zijn bespreking van Lucas 7,11-17 schenkt Saillard aandacht aan de grotere en 

aan de directe context, de structuur, de taal en stijl. De verhaalanalyse gaat uit van zijn visie op de 

structuur en bestaat uit het langslopen van de tekst. Doel van deze ‘ontleding’ was om de 

geschiedenis te achterhalen, zo geeft hij in zijn conclusie aan, die bestaat uit de machtshandeling 

van Jezus, met het doel om die uit te leggen als een nog altijd actueel woord van leven. 

Bij Rochais is de aandacht breder. Zijn onderzoek betreft alle dodenopwekkingen van het 

Nieuwe Testament, in die zin dat ook bij hem net als bij Saillard de opstanding van Jezus daarbuiten 

valt. Zijn oog gaat uit naar de context, de plaats van de perikoop in het Lucasevangelie, het literaire 

genre, de lucaanse redactie waaruit blijkt dat ook hij een bron veronderstelt; hij doet een voorstel 

met betrekking tot het ontstaan van het verhaal om ten slotte de theologie van het verhaal te 

schetsen. Het verhaal zelf komt op deze manier niet erg beeld, evenmin als het wonder/de 

dodenopwekking. 

Nog weer breder is de aandacht bij Fischbach, omdat het haar om (een geschiedenis van) het 

genre gaat. Zij bespreekt dan ook niet alleen de nieuwtestamentische dodenopwekkingen, maar ook 

de oudtestamentische, alsmede die uit de Griekse-Romeinse wereld, waarbij ze opmerkt dat deze 

relevant zijn voor de nieuwtestamentische dodenopwekkingen. Aan het slot stelt ze de vraag die in 

een genrekritische studie niet gesteld hoeft te worden: ‘Hat Jesus “Tote” erweckt?’ De 

aanhalingstekens bij ‘Tote’ vallen direct op. In een genrekritische studie zoals van Fischbach zal het 

niet verbazen dat ze veel aandacht heeft voor de opbouw, de woordenschat en de motieven van het 

dodenopwekkingsverhaal. Dat geldt dus ook voor haar bespreking van Lucas 7,11-17. De relatie 

met de dodenopwekkingen uit 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4 duidt ze aan als ‘Anregungen’ door 

de oudtestamentische verhalen, in verband met Vita Apollonii IV,45 heeft ze het over ‘Einfluß’ van 

een hellenistisch verteltype. Ze komt niet veel verder dan in beide gevallen een aantal identieke 

motieven en de vormovereenkomsten op een rij te zetten. 

In een verzamelbundel over de wonderen van Jezus bespreekt Harris drie opwekkingsverhalen 

(de zoon van de weduwe van Naïn, de dochter van Jaïrus en Lazarus). Hij exegetiseert Lucas 7,11-

17: de omstandigheden, de uitvoering en de uitkomst van het wonder. Hij geeft zijn argumenten om 

de historiciteit/authenticiteit van het wonder te staven, en eindigt met een bespreking van de 

literaire parallellen van Lucas 7,11-17, waaronder 1 Koningen 17,7-24, Historia Naturalis 26.15 

van Plinius en Vita Apollonii IV,45 van Philostratus. Zijn conclusies? Het Eliaverhaal schijnt 

                                                      
11

 M. SAILLARD, Miracles de résurrection dans les évangiles synoptiques. Histoire de la tradition et de la rédaction 

(Thèse de doctorat présentée à la Faculté de Théologie de Lyon), Lyon 1973, 186-208; G. ROCHAIS, Les récits de 

résurrection des morts dans le Nouveau Testament (SNTSMS 40), Cambridge (1981) 2005, 18-38; S.M. FISCHBACH, 

Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), Würzburg 1992, 220-236; M.J. HARRIS, ‘The Dead Are 

Restored to Life’: Miracles of Revivification in the Gospels, in: D. WENHAM & C. BLOMBERG (ed.), Gospel 

Perspectives. Volume VI. The Miracles of Jesus, (Sheffield 1986) Eugene 2003, 295-326; B. KOLLMANN, 

Totenerweckungen in der Bibel – Ausdruck von Protest und Zeichen der Hoffnung, in: JBT 19 (2004), 121-141; C. 

PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-17; 

8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 240-285. 
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Lucas’ taal te hebben beïnvloed; het verhaal van Plinius mag interessant zijn, maar de parallellie 

heeft geen betekenis voor Lucas 7; de verschillen tussen VA IV,45 en Lucas 7,11-17 zijn zo groot 

en substantieel ‘that any theory of their interdependence or their dependence on a common tradition 

may be discounted’. 

Kollmann bespreekt in een artikel in het ‘Jahrbuch für Biblische Theologie’ de Bijbelse 

dodenopwekkingen als verhalen die uitdrukking zijn van protest en teken van hoop. Hij begint het 

artikel met een korte historische uiteenzetting, vanaf H.S. Reimarus tot G. Theißen, over de manier 

waarop tegen het wonder is aangekeken, en bespreekt vervolgens eerst de oudtestamentische en 

daarna de nieuwtestamentische dodenopwekkingen die steeds plaatsvinden met betrekking tot 

tragische sterfgevallen om aan het slot op te merken dat deze verhalen laten zien dat de dood haar 

prikkel heeft verloren en dat over de grens heen uitzicht bestaat op nieuw leven. Met betrekking tot 

Lucas 7 gaat de meeste aandacht uit naar de relatie met 1 Koningen 17,17-24 en hellenistische 

dodenopwekkingen, waarvan Kollmann vermoedt dat ze invloed op Lucas hebben uitgeoefend. 

Tot 2007 was er geen studie verschenen waarin alle vier dodenopwekkingen in het lucaanse 

dubbelwerk besproken worden. In die leemte voorziet Pichon. Hij spreekt overigens niet van 

‘résurrections des morts’ (‘dodenopwekkingen’) zoals Rochais, maar van ‘revivifications’ (let. 

‘herlevendmakingen’). Aanleiding voor dit onderzoek vindt hij in de intertekstuele analyses van 

T.L. Brodie en diens visie dat de Elia/Elisaverhalen voor Lucas bepalend zijn. Hij begint na 

uiteenzetting van zijn intertekstuele methode met de dodenopwekkingen in de Koningenboeken en 

hun receptie in de LXX, Flavius Josephus en de Aramese vertaling van de profetentargum om 

daarna de rol van Elia en Elisa in Lucas-Handelingen te schetsen. In deel 3 staan dan de 

dodenopwekkingen van Jezus (Luc. 7,11-17 en 8,40-56) centraal en in deel 5 die van de apostelen 

(Hand. 9,36-43 en 20,7-12). Het boek eindigt in deel 5 met theologische en hermeneutische 

uiteenzettingen. Bezien we zijn studie van Lucas 7,11-17 nader, dan kunnen we constateren dat 

Pichon veel aandacht besteedt aan de context, o.a. vanuit redactiekritisch oogpunt, en het genre. De 

dodenopwekking wordt door hem niet als een apart genre beschouwd, maar als een bijzondere vorm 

van het genezingsverhaal. In de genrekritische beschouwing heeft hij ook oog voor de Grieks-

Romeinse ‘dodenopwekkingen onderweg’. Lucas 7,11-17 wordt aan een uitgebreide narratief-

exegetische analyse onderworpen, met oog voor relaties met andere passages zoals de lofzang van 

Zacharias (Luc. 1,68-79) en Jezus’ dood in Jeruzalem (Luc. 23,26-32). Pichon mag gewaardeerd 

worden om zijn uitgebreide intertekstuele analyse, door hem ‘une lecture «relationelle»’ genoemd. 

Een van zijn conclusies luidt dat we in Lucas 7,11-17 met een ‘récriture’ (‘herschrijving’) van 1 

Koningen 17,17-24 te doen hebben. Een andere conclusie, nu met betrekking tot de relatie tussen 

Jezus en Elia, stelt: ‘Il y a plus en Jésus qu’en Elie.’ 

 

 

1.2.3  Wonderverhalen 

 

Door H. van der Loos (1964), U. Busse (1977), L. Sabourin (1977), H. Hendrickx (1987), R. 

Fiederlein (1988), R. Latourelle (1988), O. Knoch (1993), H. Fischer (2010) en U. Metternich 

(2013) wordt Lucas 7,11-17 besproken binnen het algemene kader van wonderverhalen.
12

 

                                                      
12

 H. VAN DER LOOS, The Miracles of Jesus (NovTSup 9), Leiden 1968
2
, 573-576; U. BUSSE, Die Wunder des Propheten 

Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der Wundertradition im Evangelium des Lukas (FB 24), Stuttgart 

1977, 161-175; L. SABOURIN, The Divine Miracles Discussed and Defended, Roma 1977, 123-124; H. HENDRICKX, The 

Miracle Stories of the Synoptic Gospels, London & San Francisco 1987, 205-221; F.M. FIEDERLEIN, Die Wunder Jesu 

und die Wundererzählungen der Urkirche, München 1988, 146-148; R. LATOURELLE, The Miracles of Jesus and the 

Theology of Miracles (vertaling van Miracles de Jésus et théologie du miracle), Mahwah 1988, 185-194; O. KNOCH, 

Dem, der glaubt, ist alles möglich. Die Botschaft der Wundererzählungen der Evangelien, Stuttgart 1993, 343-349; H. 

FISCHER, Die Wunder Jesu, Petersberg 2010, 185-190; U. METTERNICH, Auferstanden in Naïn (Auferweckung des 

Sohnes einer Witwe aus Naïn). Lk 7,11-17, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen 

Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 571-582. 
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Eén van de eerste, moderne studies over de wonderen van Jezus is van Van der Loos. Kort loopt hij 

het verhaal langs, met speciale aandacht voor mogelijke (door verschillende exegeten geopperde
13

) 

‘suspended animation’, waarmee bedoeld wordt dat Jezus nog leven in hem zag.
14

 De gelijkenis met 

de opwekkingen door Elia en Elisa houdt hij voor ‘a result of the situation’: de situaties zijn 

identiek, dus kan het niet verbazen dat er overeenkomsten zijn met de opwekkingen door Elia en 

Elisa. 

Bespreking van Lucas 7,11-17 binnen het kader van de nieuwtestamentische wonderverhalen 

zorgt er meestal voor dat het verhaal langs een bepaald format wordt behandeld; dat kan niet anders 

dan kort gebeuren. Busse verschilt van al de anderen, omdat hij alleen aandacht besteedt aan de 

wonderverhalen uit het Lucasevangelie. Maar ook hij volgt een format: ‘analyse’, met aandacht 

voor de context, het genre, de literaire kritiek en stijlkritiek, gevolgd door ‘interpretatie’, waarin de 

vragen centraal staan in hoeverre de hellenistische novelle het Jezusbeeld van Lucas vermag te 

beïnvloeden en welke betekenis aan het corrigerende ingrijpen in de bestaande overlevering door de 

evangelist toegekend kan worden. Tot aandacht voor het verhaal zelf komt het amper bij Busse, laat 

staan dat aan het wonder als narratieve gebeurtenis ruimte wordt geschonken. 

Sabourin heeft zoals zovelen direct aandacht voor de relatie met 1 Koningen 17,17-24 om dit 

gedeelte te beëindigen met de opmerking dat de schaarse literaire contacten met ‘extraneous 

material’ onverlet laten dat Lucas ‘in his own terms’ een historische gebeurtenis vermeldt. 

Bij Hendrickx bestaat het patroon uit: de context, tekstanalyse (vers voor vers), het 

oorspronkelijk verhaal (genre en oorsprong) en de lucaanse redactie, waarin Lucas het 

oorspronkelijk beeld van Jezus als Elia (uit zijn bron) corrigeert door hem te tekenen als de 

messiaanse Heer. 

Het format bij Fiederlein is: overlevering, structuur, vorm, context en theologie. 

Ook Latourelle volgt een bepaalde lijn: probleem, methodologische premissen, 

verhaaldynamiek; in de rest van de paragraaf staat de kwestie van de historiciteit centraal: allereerst 

zoekt hij naar indicaties voor plausibiliteit, vervolgens voor historische waarschijnlijkheid en ten 

slotte bespreekt hij de criteria voor historische authenticiteit. Zijn conclusie: de episode is historisch 

authentiek, waarmee Lucas trouw is aan het doel dat hij in de proloog (1,1-4) tot uitdrukking heeft 

gebracht. 

Het format van Knoch is: inleiding, vorm, opbouw, tekst en boodschap en raamwerk (context). 

Fischer bespreekt de wonderen van Jezus niet per evangelie, maar per genre. De 

dodenopwekkingen houdt hij voor een zelfstandig genre. Hij vergelijkt – uiterst kort – Lucas 7,11-

17 met andere antieke opwekkingsverhalen om vervolgens de stelling in te nemen dat deze antieke 

‘Erweckungsgeschichten’ op Jezus zijn overgebracht. Fischer heeft veel oog voor het erbarmen van 

Jezus als ook voor het feit dat de omstanders in deze aardse gebeurtenis een goddelijke dimensie 

erkennen. 

Metternich volgt dit format: taal-narratologische analyse, sociaalhistorische context, traditie- en 

godsdiensthistorische achtergrond en interpretaties en duidingshorizonten. Haar artikel maakt deel 

uit van een grote studie over de vroegchristelijke wonderverhalen.
15

 Hoewel men in deze studie het 

begrip ‘wonder(verhaal)’ nauwkeurig definieert,
16

 heeft men bij de bespreking van de 

wonderverhalen niet veel oog voor het specifieke aspect van het wonder. Dat is ook het geval in het 

artikel van Metternich. 

 

 

 

                                                      
13

 T. WOOLSTON, A Discourse on the Miracles of our Saviour, London 1729
6
, 28; H.E.G. PAULUS, Exegetisches 

Handbuch über die drei ersten Evangelien I, Heidelberg 1830, 720. 
14

 VAN DER LOOS, The Miracles of Jesus, 574-575. 
15

 R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 

2013. 
16

 ZIMMERMANN, Frühchristliche Wundererzählungen, 30.32. 
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1.2.4  Commentaren 

 

Ook in de commentaren op het Lucasevangelie wordt natuurlijk aandacht besteed aan deze 

perikoop.
17

 De tekst en het verhaal staan hier steeds centraal. Het wonder als zodanig heeft minder 

de aandacht. Er is over het algemeen wel aandacht voor de tekst, de context, het genre, de structuur 

en het woordgebruik en de stijl van Lucas, maar allemaal toch in een mate passend bij een 

commentaar. 

 

 

1.2.5  Thematische en woordstudies 

 

Er is ook onderzoek verricht naar de dodenopwekking in Naïn in het kader van thematische studies: 

de vrouw en/of de weduwe,
18

 de profeet/Elia,
19

 het kind
20

. Ook zijn er uitleggers die zich met een 

specifiek woord uit Lucas 7,11-17 hebben beziggehouden.
21

 Omdat deze studies een andere focus 

hebben dan de dodenopwekking besteden we er in dit hoofdstuk verder geen aandacht aan. Wel 

zullen we steeds dankbaar van deze studies gebruik maken bij ons onderzoek. 

Bespreking van Lucas 7,11-17 zou men gezien de relatie met 1 Koningen 17,17-24 ook 

verwachten in studies die gaan over de relatie tussen Lucas en de Tenach/LXX. Opvallenderwijs 

gebeurt dat niet of nauwelijks door D.L. Bock, C.A. Kimball, R. Denova, D. Rusam en K.D. 

Litwak.
22

 Zelfs in het boek waarin het gaat over het belang van het Elia/Elisaverhaal voor de 

compositie van Lucas is er nauwelijks aandacht voor Lucas 7,11-17, terwijl dat verhaal samen met 

9,51-56 de twee verhalen zijn waarin de relatie met het Elia-verhaal het meest duidelijk naar voren 

komt.
23

 Dat betekent geenszins dat er in het onderzoek geen enkele aandacht is voor de relatie van 

Lucas 7,11-17 met het Oude Testament, met 1 Koningen 17,17-24 en 2 Koningen 4,8-37 in het 

bijzonder. T.L. Brodie moet hier genoemd worden.
24

 Hij heeft zich heel specifiek beziggehouden 

met de relatie tussen 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17, in een artikel dat nadien vaak 

genoemd wordt in studies over de dodenopwekking in Naïn. Namen die verder genoemd moeten 

                                                      
17

 Zie voor de door ons gebruikte commentaren op het Lucasevangelie de bibliografie. 
18

 M. AUGSTEN, Die Stellung des lukanischen Christus zur Frau und zur Ehe (Dissertation), Erlangen-Nürnberg 1980, 

3-6; S. DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen nach den Lukasevangelium, BN NF 57 (1991), 41-95, spec. 52-59; B.E. REID, 

Choosing the Better Part? Women in the Gospel of Luke, Collegeville 1996, 103-106; H. MELZER-KELLER, Jesus und 

die Frauen. Eine Verhältnisbestimmung nach den synoptischen Überlieferungen, Freiburg & Basel 1997, 285-291; F.S. 

SPENCER, Neglected Widows in Acts 6:1-7, CBQ 56 (1994), 715-733; R.M. PRICE, The Widow Traditions in Luke-Acts. 

A Feminist-Critical Scrutiny (SBLDS 155), Atlanta 1997, 83-100; M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine 

Botschaft an die Gemeinden der hellenistisch-römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011, 111-144; C. BACK, 

Die Witwen in der frühen Kirche, Frankfurt am Main 2015, 124-135. 
19

 G. NEBE, Prophetische Züge im Bilde Jesus bei Lukas (BWANT 127), Stuttgart 1989, 79; M. ÖHLER, Elia im Neuen 

Testament. Untersuchungen zur Bedeutung des alttestamentlichen Propheten im Neuen Testament (BZNW 88), Berlin 

& New York 1997, 199-202; J. VERHEYDEN, Calling Jesus a Prophet, as Seen by Luke, in: J. VERHEYDEN e.a. (ed.), 

Prophets and Prophecy in Jewish and Early Christian Literature (WUNT II/286), Tübingen 2010, 177-210. 
20

 S. BETSWORTH, Children in Early Christian Narratives (LNTS 521), London e.a. 2015, 113-115. 
21

 PH. GAFNER, Le cercueil et la rosée – Le mot σορος en Luc. 7.14, BN NF 87 (1997), 13-16; M.J.J. MENKEN, The 

Position of σπλαγχνίζεσθαι and σπλάγχνα in the Gospel of Luke, NovT 30 (1988), 107-114. 
22

 D.L. BOCK, Proclamation from Prophecy and Pattern. Lucan Old Testament Christology (JSNTSup 12), Sheffield 

1987; C.A. KIMBALL, Jesus’ Exposition of the Old Testament in Luke’s Gospel (JSNTSup 94), Sheffield 1994; R.I. 

DENOVA, The Things Accomplished Among Us. Prophetic Tradition in the Structural Pattern of Luke-Acts (JSNTSup 

141), Sheffield 1997; D. RUSAM, Das Alte Testament bei Lukas (BZNW 112), Berlin & New York 2003; K.D. LITWAK, 

Echoes of Scripture in Luke-Acts: Telling the History of God’s People Intertextually (JSNTSup 282), Londen 2005. 
23

 J.S. KLOPPENBORG & J. VERHEYDEN (ed.), The Elijah-Elisha Narrative in the Composition of Luke (LNTS 493), 

London e.a. 2013. De meeste aandacht voor Lucas 7,11-17 heeft A. DAMM, A Rhetorical-Critical Assessment of Luke’s 

Use of the Elijah-Elisha Narrative, in: J.S. KLOPPENBORG & J. VERHEYDEN (ed.), The Elijah-Elisha Narrative in the 

Composition of Luke (LNTS 493), London e.a. 2013, 88-112, spec. 108-112. 
24

 T.L. BRODIE, Towards Unravelling Luke’s Use of the Old Testament: Luke 7.11-17 as an Imitatio of 1 Kings 17.17-

24, NTS 32 (1986), 247-267. 
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worden zijn: G.J. Steyn en W. Weren.
25

 Zij hebben de overeenkomsten tussen beide verhalen op 

een rij gezet. Tot een complete intertekstuele analyse komt het bij hen echter niet. Meer aandacht 

voor de verhouding tussen het oud- en het nieuwtestamentische verhaal heeft P.P. Parackal, wiens 

naam we hierboven al noemden. Hij noemt zijn studie een intertekstuele analyse zonder overigens 

zich daarvoor methodisch te verantwoorden. De analyse mag beperkt genoemd worden, omdat 

Parackal niet veel verder komt dan het benoemen van de overeenkomsten en de verschillen.
26

 

 

 

1.3  EVALUATIE EN CONCLUSIES 

 

Onze evaluatie kan kort zijn, omdat we al eerder de tekortkomingen van de verschillende studies 

hebben aangegeven. We richten onze aandacht nu vooral op het wonder zelf, het genre, de context 

en de veronderstelde preteksten. 

 

1.3.1  Evaluatie 

 

Wonder 

De aandacht die naar het wonder als zodanig uitgaat, betreft eigenlijk altijd alleen de vraag naar het 

historisch karakter van het wonderverhaal, in dit geval Lucas 7,11-17, of nog sterker, de historische 

betrouwbaarheid van het wonderverhaal. Op narratief niveau krijgt het wonder nauwelijks enige 

bijzondere aandacht. De bijdrage van U. Metternich in de meest recente, vuistdikke studie over de 

vroegchristelijke wonderverhalen, over de wonderen van Jezus, mag daarvan als het meest 

duidelijke voorbeeld dienen.
27

 

 

Genre 

Over het feit dat we genrekritisch gesproken met een wonderverhaal te maken hebben, bestaat 

onder de uitleggers van deze passage geen verschil van mening. Wel is er discussie over het 

subgenre. Valt Lucas 7,11-17 onder de epifanieverhalen dan wel onder de genezingswonderen of 

moeten we het tot het zelfstandige subgenre van de dodenopwekking rekenen. Gaan we nog weer 

even terug naar het wonderverhaal, dan kunnen we constateren dat er veel aandacht is voor de 

motieven die bij het wonderverhaal horen, maar weinig voor de vraag welke motieven constitutief 

zijn voor het wonderverhaal. 

 

Context 

Aandacht voor de context is er in veel studies wel. Deze beperkt zich over het algemeen tot de 

directe context: de relatie met Lucas 7,1-10, het verhaal van de genezing van de slaaf van de 

centurion van Kafarnaüm, en de relatie met 7,18-23, met daarin de vraag van Johannes de Doper. 

Daarbij blijft het vaak bij het noemen van een enkele relatie. Meer systematisch onderzoek bestaat 

nauwelijks. Er is amper aandacht voor de ruimere context, waaronder ik hier in de eerste plaats 

Lucas 7,11-50 versta (zie 5.3), laat staan dat men in dit kader oog heeft voor de macrostructuur van 

het Lucasevangelie. 

 

Preteksten 

Door bijna alle uitleggers van ons wonderverhaal wordt wel verwezen naar 1 Koningen 17,17-24 en 

Vita Apollonii IV,45. Zoals we in de inleiding al zeiden, men veronderstelt vaak dat Lucas voor wat 

                                                      
25

 G.J. STEYN, Intertextual Similarities between Septuagint Pretexts and Luke’s Gospel, Neot 24 (1990), 229-246; G.J. 

STEYN, Luke’s Use of ΜΙΜΗΣΙΣ. Re-opening the Debate, in: C.M. TUCKETT (ed.), The Scriptures in the Gospels 

(BETL 131), Leuven 1997, 551-557, spec. 555; W. WEREN, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de 

evangeliën, Zoetermeer 1998, 156-158. 
26

 Zie n.7. 
27

 METTERNICH, Auferstanden in Naïn, 571-582. 
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betreft de inhoud meer afhankelijk is van 1 Koningen 17,17-24 en voor de vorm, het verhaalverloop 

meer van Vita Apollonii IV,45. Men wijst op de overeenkomsten, constateert nog wel eens dat er 

eigenlijk weinig overeenkomsten zijn, en gaat in op de verschillen. Als men literaire 

afhankelijkheid aanwijst, dan wijst men meer op de overeenkomsten. Nadruk op de verschillen wil 

nog wel eens leiden tot de opvatting dat Lucas minder afhankelijk is van 1 Koningen 17,17-24 of 

Vita Apollonii IV,45 dan wordt aangenomen. Aan echt systematisch onderzoek in de vorm van een 

intertekstuele analyse heeft het tot nu toe met uitzondering van C. Pichon ontbroken. 

 

 

1.3.2  Conclusies 

 

De conclusies zijn niet moeilijk te trekken. Wij constateerden een aantal leemtes. Onze studie zoekt 

deze leemtes te vullen: systematische aandacht voor het wonderverhaal, het (sub)genre van Lucas 

7,11-17 en de aard van het verhaal, de context en de veronderstelde preteksten. 

 

 

1.4  EXEGETISCHE METHODEN 

 

Hieronder zetten we uiteen welke exegetische methoden we in ons onderzoek zullen gebruiken, 

maar we beginnen bij een aantal uitgangspunten die we zullen hanteren. 

 

1.4.1  Uitgangspunten 

 

Het communicatieproces 

Als het over tekst gaat – in dit geval de tekst van o.a. Lucas 7,11-17 – , dan is goed om te bedenken 

dat er meer is dan tekst alleen. Een tekst maakt onderdeel uit van een groter geheel. Zo 

veronderstelt een tekst een auteur en hoopt hij op een lezer. Als vertrekpunt hanteren wij het 

schema zoals dat door S. Chatman ontwikkeld is.
28

 De wijze waarop het narratieve 

communicatieproces verloopt, heeft hij nauwkeurig in kaart gebracht. De beschouwingen passen we 

ook toe, voor zover mogelijk, op het Lucasevangelie waarvan 7,11-17 deel uitmaakt. 

 
narratieve tekst 

 

   reële auteur →  geïmpliceerde auteur → verteller → toehoorder → geïmpliceerde lezer    → reële lezer 

 

Chatman gaat uit van drie realiteiten: de reële auteur, de narratieve tekst en de reële lezer. Er 

ontbreekt echter nog een element aan dit schema. Dat is de lezer waarop de auteur hoopt. Hij is er 

niet automatisch, zoals dat wel voor de tekst geldt. Voor het communicatieproces is hij wezenlijk. 

De tekst wordt wel vergeleken met een partituur. De tekst wordt pas een tekst, als hij door iemand 

gelezen wordt. De beoogde lezer is nog weer anders dan de reële lezer (d.i. degene die op dit  

moment deze tekst leest). 

Het tekstvak onder narratieve tekst duidt aan dat het om zaken gaat die immanent aan de tekst 

zijn: geïmpliceerde auteur, verteller, toehoorder en geïmpliceerde lezer. In het schema van Chatman 

staan verteller én toehoorder tussen haakjes, als zijnde optioneel. Chatman schenkt namelijk ook 

ruime aandacht aan ‘non narrated forms’. De haakjes hebben we hier weggelaten, omdat we in het 

Lucasevangelie te maken hebben met een narratieve tekst met een verteller en een toehoorder.
29

 De 

lezer ontmoet de laatste in het Lucasevangelie (en Handelingen) als Theofilus (Luc. 1,3 en Hand. 
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 S. CHATMAN, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & London 1978, 151. 
29

 In de narratologie wordt naast het woord ‘toehoorder’ (in het Engels: narratee) ook wel gesproken van ‘expliciete 

lezer’ (zie H. VAN GORP e.a., Lexicon van literaire termen, Groningen & Deurne 1998, 252). 
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1,1). Het mag hier om een tekstimmanente grootheid gaan, dat betekent niet dat er geen discussie is 

over de vraag, of we hier met een fictionele dan wel een historische gestalte van doen hebben.
30

 

 

Narratieve tekst.  Omdat er verschillende soorten teksten zijn, is het goed om erop te wijzen dat 

we in het Lucasevangelie met een narratieve tekst van doen hebben, dit ter onderscheiding van 

bijvoorbeeld poëtische en dramatische teksten. In een narratieve tekst zijn drie niveaus te 

onderscheiden: tekst, verhaal en geschiedenis.
31

 Bij narratieve teksten wil de aandacht nog wel eens 

eenzijdig op het tweede (verhaal) en derde (geschiedenis) niveau gericht zijn. De interpreet dient 

voor alle drie niveaus oog te hebben. 

 

Auteur (reëel en geïmpliceerd). Zo is er naast de tekst allereerst de auteur die voor de tekst 

verantwoordelijk is. Van veel Bijbelse literatuur is de auteur niet bekend. In het 

nieuwtestamentische onderzoek is men gewoon om de auteur van het Lucasevangelie Lucas te 

noemen. Wie de auteur is, weten we niet (met zekerheid), ook al wordt hij vaak ‘Lucas’ genoemd. 

Anderen zullen in plaats van auteur liever van redacteur spreken. Over beide, auteur en redacteur, 

bestaan wel de nodige gedachten en theorieën. Als dat onderzoek zich baseert op gegevens uit de 

tekst, dan is men feitelijk bezig met het beeld van de lezer van de auteur, en dan dus met wat in het 

schema van Chatman heet, de geïmpliceerde auteur. Het is in ons verband niet nodig om dieper op 

de kwestie van de echte auteur in te gaan. We verwijzen naar de bestaande literatuur hierover. 

 

Verteller.  Bij het (tweede) niveau van het verhaal hoort de verteller. In deze studie zullen wij de 

naam Lucas gebruiken in afwisseling van het woord verteller. De verteller is de instantie die een 

verhaal vertelt. Een verhaal, in ons geval het Lucasevangelie, is een op een bepaalde wijze 

gepresenteerde geschiedenis, terwijl een geschiedenis een serie logisch en chronologisch aan elkaar 

verbonden gebeurtenissen is die worden veroorzaakt of ondergaan door 

aktanten/verhaalpersonages.
32

 Onder een gebeurtenis verstaan wij met M. Bal de overgang van een 

toestand naar een andere toestand.
33

 Omdat in deze studie het wonder centraal staat, zal in de uitleg 

de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de ‘gebeurtenis’ in Lucas 7,11-17 (en in 1 Koningen 

17,17-24 en Vita Apollonii, IV,45), vooral naar het begin (de noodsituatie) en het eind van de 

gebeurtenis (de opheffing van de noodsituatie). De centrale vragen zijn: hoe heeft de verandering 

plaatsgevonden en hoe wordt er op deze gebeurtenis gereageerd? 

 

Lezer. In deze studie zal het woord lezer veelvuldig vallen. Dat roept de vraag op wat wij in deze 

studie onder het woord lezer verstaan? Alvorens op deze vraag antwoord te geven, schenken wij 

aandacht aan de verschillende ‘lezers’ die in de literatuur- en in de Bijbelwetenschap van elkaar 

worden onderscheiden. Er zijn lezers buiten de tekst én lezers ‘in’ de tekst. Je kunt ook spreken, 

zoals anderen doen, van reële en abstracte lezers. Laten we onze beschouwingen beginnen met de 

twee in het schema van Chatman genoemde lezers. Over de tweede, de ‘reële lezer’, hebben we het 

hierboven kort gehad (zie het schema van Chatman). Wij concentreren ons nu op de geïmpliceerde 

                                                      
30

 Zie verder E.J. GOODSPEED, Was Theophilus Luke’s Publisher, JBL 73 (1954), 84; A. VÖGTLE, Was hatte die 

Widmung des lukanischen Doppelwerks an Theophilos zu bedeuten? in: Das Evangelium und die Evangelien. Beiträge 

zur Evangelienforschung, Düsseldorf 1971, 31-42; R.R. CREECH, The Most Excellent Narratee: The Significance of 

Theophilus in Luke-Acts, in: N.H. KEATHLEY (ed.), With Steadfast Purpose. Essays on Acts. FS. H.J. Flanders, Waco 

1990, 107-126; S.J. NOORDA, Over Teofilus en andere lezers, Schrift 150 (dec. 1993), 157-192, spec. 180-182; L. 

ALEXANDER, What if Luke never met Theophilos, BibInt 8 (2000), 161-170; P. WARGNIES, Théophile ouvre l’évangile 

(Luc 1-4), NRT 125 (2003), 77-88; C. HEIL & T. KLAMPFL, Theophilus (Lk 1,3; Apg 1,1), in: C.G. MÜLLER, »Licht zur 

Erleuchtung der Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel«. FS. J. Zmijewski (BBB 151), Hamburg 2005, 7-28; vgl. 

‘vrienden van God’ in Wijsheid 7,27 (R. CAMERON, ‘What Have You Come Out To See?’ Characterization of John and 

Jesus in the Gospels, Semeia 49 (1990), 35-96, spec. 57). 
31

 Onderscheiding van M. BAL, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie, Muiderberg 1978, 

15. 
32

 M. BAL, De theorie, 13. 
33

 M. BAL, De theorie, 13.22. 
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lezer. Dan gaat het om een nogal problematisch begrip.
34

 In het schema van Chatman gaat het om 

een tekstinterne grootheid: het beeld dat de auteur van de lezer heeft (zoals het bij de geïmpliceerde 

auteur gaat om het beeld dat de lezer van de auteur heeft).
35

 Het begrip functioneert echter ook 

anders, ook bij Chatman zelf, en wel als de door de verteller gewenste lezer.
36

 Deze geïmpliceerde 

lezer is zo wat een tekstexterne grootheid geworden. Deze opvatting van de geïmpliceerde lezer ligt 

dicht tegen de opvatting van W. Iser aan.
37

 Bij ‘der implizite Leser’ gaat het om de lezersrol die in 

de tekst geïmpliceerd ligt en die de leesactiviteit van de reële lezer stuurt.
38

 Is degene die deze 

lezersrol vervolgens vervult dan de ‘ideale lezer’ (H. Link) of ‘modellezer’ (U. Eco)?
39

 W. Weren 

die deze lezer een hermeneutische constructie noemt, wijst terecht op het gevaar van deze opvatting 

van de geïmpliceerde lezer voor de exegeet: ‘De exegeet moet zien te vermijden dat hij of zij dit 

begrip zo hanteert dat het eigenlijk niets anders is dan een surrogaat van zichzelf.’
40

 

Terug nu naar de lezers buiten de tekst. Vaak wordt er gesproken over de ‘eerste lezers’ van het 

Lucasevangelie, waarmee dan naar het zich laat aanzien de mensen bedoeld moeten zijn die de tekst 

gelezen zouden kunnen hebben in de periode vlak na het ontstaan van de tekst. Anderen spreken 

over hen als de ‘beoogde lezers’. Deze opvatting gaat echter uit van de gedachte dat de tekst heel 

bewust voor een bepaalde groep mensen geschreven is. Met de tekst mag dan een bepaald beeld van 

de lezer gegeven zijn, wij vragen ons echter af, of de (tekstexterne) beoogde lezer zomaar 

gelijkgesteld kan worden met de (tekstinterne) impliciete lezer. 

Wat wordt er in deze studie met ‘lezer’ bedoeld? Wij verstaan daaronder niet de lezersrol zoals 

die door een bepaalde tekst zou worden gewenst, maar – veel simpeler – de feitelijke lezer.
41

 

 

Coherente tekst 

De auteur van het Lucasevangelie mag verschillende bronnen gebruikt hebben, daarmee is niet 

gegeven dat dit evangelieverhaal niet als een coherente tekst beschouwd (en gelezen) kan worden. 

Onze vooronderstelling: Lucas presenteert aan de lezer een tekst als een geheel. Wat door de lezer 

beleefd wordt als oneffenheden, naden, gaps, doubletten, kan erop duiden dat de 

ontstaansgeschiedenis in de tekst zichtbaar is. Een andere mogelijkheid is dat we hier met 

vertelstrategie te maken hebben. 

 

 

1.4.2  Drie benaderingswijzen 

 

Er zijn grosso modo twee manieren om een tekst te bestuderen: 1) Een exegetische methode (met 

zijn eigen vragen en instrumentarium) wordt in zijn geheel op een tekst toegepast. Het gevaar 

hiervan is dat bepaalde elementen van de tekst buiten beschouwing blijven. 2) De ordening van de 
                                                      
34

 Zie ook R.M. FOWLER, Let the Reader Understand. Reader-Response Criticism and the Gospel of Mark, Minneapolis 

1991, 36: ‘.. the nature of the implied reader is the locus of a great deal of disagreement in reader-response criticism.’ 
35

 A. DENAUX & J. DELOBEL, De oorspronkelijke bestemmeling van Lukas-Handelingen: De ‘gemeente van Lukas’? in: 

J. DELOBEL e.a. (red.), Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal. Opstellen van leden van de 

Studiosorum Novi Testamenti Conventus, Kampen 2001, 115-133, proberen de lezer die in de tekst is geïmpliceerd te 

‘fotograferen’; zie ook PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 432-435. 
36

 CHATMAN, Story and Discourse, 51.102.131; zie ook WEREN, Vensters op Jezus, 68, die spreekt over een tekstinterne 

instantie die zich op een voorbeeldige wijze laat leiden door de gezichtspunten van de verteller of de impliciete auteur. 

Ook Weren heeft geen oog voor dat een tekstinterne instantie niet tot iets in staat is. 
37

 W. ISER, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung (UTB 636), München 1994
4
, 50-67. 

38
 De implied reader is een constructie van de werkelijke lezer uit het materiaal, voorzien door de tekst, in het bijzonder 

zijn plaatsen van onbepaaldheid, witte plekken, gaten enz., zo FOWLER, Let the Reader Understand, 34, over W. Iser. 
39

 H. LINK, Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme (UTB 80), Stuttgart e.a. 1976, 23-42; U. 

ECO, Lector in fabula. De rol van de lezer in narratieve teksten, Amsterdam 1989, 67-75. 
40

 WEREN, Vensters op Jezus, 68; zie ook wat FOWLER, Let the Reader Understand, 39, over S. Fish zegt: ‘His skillful 

construction of an abstracted, composite ideal reader is a way of establishing his own professional credentials as an 

individual ideal reader.’ 
41

 In aansluiting op de ‘lezer’ waarom de tekst vraagt (gedachtig de zin ‘zoals een partituur vraagt om een musicus, zo 

vraagt de tekst om een lezer’). 
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tekst wordt zoveel mogelijk gevolgd. Wij zullen deze tweede leeswijze hanteren, waarbij we 

gebruik zullen maken van het instrumentarium van een drietal exegetische benaderingswijzen: 

(I) De eerste benadering is die van de narratieve analyse.
42

 We zullen de teksten echter niet aan 

een complete narratieve analyse onderwerpen, maar ons voornamelijk beperken tot de ‘gebeurtenis’ 

in het wonderverhaal, dat is de verandering van de noodtoestand naar de opheffing daarvan en de 

wijze waarop de verandering plaatsvindt. 

(II) De tweede benadering is die van de reader-response.
43

 Binnen bovenstaand 

communicatiemodel van S. Chatman komt één aspect niet erg tot zijn recht. Dat betreft de 

wisselwerking tussen tekst en lezer. De tekst oefent een werking uit op de ontvanger 

(hoorder/lezer). Hij wil een boodschap overbrengen. Maar er is ook sprake van een beweging van 

de lezer naar de tekst toe. Wij doelen op de receptie door de lezer van de tekst. Deze receptie bezit 

twee kanten. Allereerst is er de kwestie van het verstaan ofwel de integratie van de tekst in de eigen 

vertrouwde wereld van de lezer. Daarnaast is er de kwestie van de openheid van de lezer voor de 

tekst en haar boodschap. Met betrekking tot het wonderverhaal constateerden wij in 1.1. op dit punt 

moeite, omdat het met de dodenopwekking om een verhaal gaat dat sterk tegen het eigen 

werkelijkheidsverstaan ingaat. 

(III) De derde benadering, die van de intertekstuele analyse,
44

 vindt haar aanleiding in de 

verbanden waarop veel onderzoekers wijzen, tussen Lucas 7,11-17 enerzijds en 1 Koningen 17,17-

24 en Vita Apollonii, IV,45 anderzijds. De (veronderstelde) relatie met deze teksten wordt door 

Lucas niet expliciet gelegd. Het zijn lezers die dit verband leggen. Ze doen dit, zo blijkt uit het 

onderzoek, op basis van overeenkomsten tussen de verhalen die zo specifiek zijn, dat zij menen dat 

Lucas in 7,11-17 op het Elia-verhaal en op Vita Apollonii, IV,45 alludeert. In de uitleg beperkt men 

zich over het algemeen tot het noemen van de overeenkomsten en een enkele keer tot het wijzen op 

de verschillen tussen de verschillende verhalen. Een intertekstuele analyse dient echter breder in te 

zetten. Tekst en pretekst worden – na afbakening van beide teksteenheden – eerst onderworpen aan 

een intratekstuele analyse. Het doel van deze analyse is om opbouw, hoofdlijnen en strekking van 

beide teksten in het vizier te krijgen. Daarna vindt het eigenlijke intertekstuele onderzoek plaats, 

waarbij we ons concentreren op een vergelijking van het wonder in beide teksten. Welke 

overeenkomsten en welke verschillen (weglatingen, toevoegingen, veranderingen of vervangingen) 

doen zich dan voor? 

 

Aan één aspect moeten we in dit verband nog aandacht schenken. Dat betreft de versie van de 

pretekst. 1 Koningen 17,17-24 is ons overgeleverd in een Hebreeuwse en in een Griekse tekstversie. 

Of een Hebreeuwse of Griekse tekstversie voor Lucas in dit geval als uitgangspunt heeft gediend, is 

niet beslissend uit te maken. De laatste mogelijkheid mag waarschijnlijker zijn, we zullen ook zien 

dat er redenen zijn om aan te nemen dat Lucas bekend was met een Hebreeuwse tekstversie.
45

 In 

                                                      
42

 Klassieke studies in de narratieve analyse/narratologie zijn: E. LÄMMERT, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1980
7
; 

M. BAL, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Second Edition, Toronto e.a. 2002; M.A. POWELL, What 

is Narrative Criticism? Minneapolis 1990; J.L. RESSEGUIE, Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction, 

Grand Rapids 2005. Toegepast op Handelingen: U.E. EISEN, Die Poetik der Apostelgeschichte. Eine narratologische 

Studie (NTOA/SUNT 58), Göttingen 2006. 
43

 Klassieke studies in de reader-response/receptie-esthetica zijn: H.R. JAUSS, Literaturgeschichte als Provokation, 

Frankfurt am Main 1970; W. ISER, Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer 

Prosa, in: R. WARNING (Hrsg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis (UTB 303), München 1979
2
, 228-252; W. ISER, 

Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Buyan bis Beckett (UTB 163), München 1994
3
; W. ISER, 

Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung (UTB 636), München 1994
4
; J.P. TOMPKINS (ed.), Reader-Response 

Criticism. From Formalism to Post-Structuralism, Baltimore & London 1994; S.E. FISH, Is There a Text in This Class? 

The Authority of Interpretive Communities, Cambridge & London 1980. 
44

 Wij volgen hier in grote lijnen de methode van intertekstuele analyse, zoals die door W. WEREN, Intertextualiteit en 

bijbel, Kampen 1993, 9-33, is ontwikkeld. 
45

 Naar ons idee is Lucas tweetalig; hij mag Grieks schrijven, maar hij geeft daarnaast veelvuldig blijk zeer goed het 

(Bijbels) Hebreeuws te kennen. Lucas heeft een groot vermogen tot ‘code-switching’, d.i. het afwisselen tussen 

verschillende taalniveaus’s binnen zijn werk (PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 440). 
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deze studie gaat de aandacht allereerst uit naar de (oudere) Hebreeuwse tekst, gevolgd door een 

vergelijking met de (latere) Griekse tekst. De situatie wordt extra gecompliceerd, omdat zowel de 

Hebreeuwse als de Griekse tekst diverse versies kennen. In ons onderzoek zullen we wat betreft de 

Hebreeuwse tekst in eerste instantie uitgaan van de Biblica Hebraica Stuttgartensia, met aandacht, 

zo nodig voor andere manuscripten, en wat betreft de Griekse tekst van de Septuaginta in de editie 

van A. Rahlfs, herzien door R. Hanhart (2006). 

 

 

1.5  OPZET VAN DE STUDIE 

 

In deze studie staat het wonder van de opwekking van een jongeman door Jezus in Naïn centraal. 

Dit verhaal vindt de lezer in Lucas 7,11-17. De vertelling behoort tot het lucaanse Sondergut. Dat 

betekent dat we geen parallellen in de andere evangeliën kunnen onderzoeken. 

 

In hoofdstuk I schetsten we de stand van zaken in het onderzoek, evalueerden we het onderzoek en 

kwamen tot onze conclusies welke aspecten om onderzoeksaandacht vragen. Hoe we met deze 

kwesties aan de gang gaan, lieten we zien door allereerst onze exegetische uitgangspunten te 

formuleren en vervolgens de manieren aan te geven op welke wijze we de Bijbelse teksten zullen 

benaderen. 

 

De studie zelf bestaat uit drie delen: 

Deel I, waarin de tekst, Lucas 7,11-17, centraal staat, bestaat uit drie hoofdstukken. De tekst 

zelf behandelen we in twee ronden. Eerst – in hoofdstuk II – is er een algemene ronde, waarin de 

tekst afgebakend, vastgesteld en vertaald wordt. We besteden ruime aandacht aan de wijze waarop 

de tekst is opgebouwd. De verschillende voorstellen die gedaan zijn, bespreken we om ten slotte 

met een eigen visie op de structuur te komen die recht doet aan alle elementen. In het midden van 

dit hoofdstuk gaan we na of er ook een voorgeschiedenis van de tekst valt te traceren. Wij menen op 

goede gronden van niet, wat nog niet wil zeggen dat Lucas zich niet door andere teksten heeft laten 

inspireren. 

In hoofdstuk III behandelen we de vraag naar het genre. Ten slotte is de eerste vraag die een 

onderzoeker aan een Bijbelse tekst stelt, met wat voor type tekst hij te maken heeft. In het 

onderzoek mag dan geen onenigheid bestaan over het feit dat we in Lucas 7,11-17 met een 

wonderverhaal te maken hebben, deze aanduiding is erg breed, en een nadere bepaling van het type 

wonderverhaal leidt tot verschillende visies. We zullen laten zien dat het niet juist is om de 

dodenopwekking tot een apart genre te rekenen. Omdat het aspect van het wonder onze bijzondere 

aandacht heeft in dit onderzoek, richten we in dit hoofdstuk onze aandacht hoofdzakelijk op het 

wonderverhaal en alles wat daaromheen ligt, in het bijzonder de kwestie van de (historische) aard 

van een wonderverhaal als van Lucas 7,11-17. 

Hoofdstuk IV staat helemaal in het kader van het wonder van de dodenopwekking. Om het 

bijzondere op het spoor te komen, schenken we allereerst aandacht aan de begin- en eindsituatie, 

oftewel de noodsituatie en de opheffing daarvan, om dan te bezien wat de wonderdoener nu precies 

doet, waardoor hij de situatie weet om te keren. Dat het daarbij niet blijft, maar dat het tot een 

reactie daarop komt, verbaast niet. Hoe ziet die er precies uit, dat is de vraag die ons intrigeert. Het 

kan ook niet verbazen dat een dergelijk gebeuren verder verteld wordt. We eindigen dit hoofdstuk 

in de breedte door nog eens specifiek enkele grote lijnen te schetsen. 

 

Deel II – over de context – telt slechts één hoofdstuk. Omdat Lucas 7,11-17 deel uitmaakt van een 

groter verband schenken wij in hoofdstuk V aandacht aan het complete Lucasevangelie, eerst aan de 

macrostructuur, daarna aan de ruimere context (7,11-50) en ten slotte aan de directe context, in het 

bijzonder aan de relatie(s) van Lucas 7,11-17 met de direct omliggende perikopen: 7,1-10 en 7,18-

35. 
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Deel III met de naam ‘de preteksten’ omvat vier hoofdstukken. In het onderzoek van Lucas 7,11-17 

wordt dikwijls verwezen naar twee, eigenlijk drie teksten. De eerste betreft het oudtestamentische 

verhaal van de opwekking van de zoon van de weduwe van Sarefat in 1 Koningen 17,17-24. De 

andere is het hellenistische verhaal van de opwekking van een (schijn)dode door Apollonius van 

Tyana, verteld door Philostratus in Vita Apollonii IV,45. Diverse onderzoekers gaan ervan uit dat 

Lucas deze teksten heeft gekend en gebruikt bij het schrijven van zijn verhaal. Die 

vooronderstelling willen wij hier toetsen. Een derde tekst die genoemd wordt, is de opwekking van 

een zoon door Elisa in 2 Koningen 4. Deze tekst heeft buiten de plaats – Sunem dat dicht bij Naïn 

zou liggen – en een enkel woord als τεθνηκός – echter te weinig relatie met Lucas 7,11-17 om 

nader onderzoek naar te verrichten. 

Tot een intertekstueel onderzoek dat we willen uitvoeren, behoort allereerst een intratekstuele 

analyse. Dat doen we in hoofdstuk VI eerst met 1 Koningen 17,17-24 in algemene zin en in 

hoofdstuk VII toegespitst op het wonder. We voeren het onderzoek uit op dezelfde manier als we 

dat bij Lucas 7,11-17 gedaan hebben. Deze analyse betreft allereerst de Hebreeuwse tekst. In 

hoofdstuk VII zullen we ook aan de Griekse tekst aandacht besteden, en kijken waarin deze tekst 

verschilt van de Hebreeuwse tekst. We zullen zien dat in de Griekse tekst vooral het wonder anders 

getekend wordt. 

In hoofdstuk VIII leggen wij 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17 naast elkaar. Over de 

vraag naar de relatie tussen 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17 wordt zeer verschillend gedacht. 

We menen aan te kunnen tonen dat Lucas 7,11-17 literair afhankelijk is van 1 Koningen 17,17-24. 

We vergelijken beide teksten in het bijzonder in verband met het wonder, en alles waarmee 

samenhangt. We sluiten het hoofdstuk af met een bespreking van de vraag hoe Lucas de pretekst nu 

precies heeft verwerkt. Het hoofdstuk kan niet zonder de vraag wat nu de uitkomst is van de 

vergelijking. Daarbij concentreren we ons op de verhouding tussen Elia en Jezus, omdat daar in het 

onderzoek verschillend over wordt gedacht. 

Uit de inhoudsopgave mocht al blijken dat hoofdstuk IX in verhouding tot de bespreking van 1 

Koningen 17,17-24 in relatie tot Lucas 7,11-17 een ietwat andere positie inneemt. Ook hier weer 

eerst een intratekstuele analyse van VA IV,45, uitgevoerd op dezelfde wijze als bij de andere 

teksten. Een vergelijking van de teksten zal laten zien dat het verhaal dan een verhaalloop heeft die 

sterk aan Lucas 7,11-17 doet denken, woordovereenkomsten zijn amper te vinden. Het hoofdstuk 

wordt besloten met een ontkennend antwoord op de vraag of Lucas VA IV,45 ook als bron heeft 

gebruikt. 

 

In hoofdstuk X ronden we ons onderzoek af. Omdat het uitgangspunt van ons onderzoek de moeite 

van veel mensen met een wonderverhaal als Lucas 7,11-17 is, staan wij stil bij de hermeneutische 

kwestie hoe als lezer zich tot een dergelijke verhaal te verhouden, en doen we een poging om een 

richting te wijzen. Daarna zetten we de resultaten van ons onderzoek op een rij in het licht van de 

gebruikte methoden. Ten slotte benoemen we een aantal openstaande kwesties die om verdere 

bestudering vragen. 

 

De dissertatie eindigt met een bibliografie, een lijst met afkortingen, een tekstregister, een index van 

auteurs en een samenvatting in het Engels. 
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HOOFDSTUK II 

 

LUCAS 7,11-17 

TEKSTBEPALING, VOORGESCHIEDENIS EN STRUCTUURANALYSE 
 

 

2.1  INLEIDING 

 

In dit tweede en in het vierde hoofdstuk bestuderen we Lucas 7,11-17. Het tweede hoofdstuk heeft 

een meer algemeen karakter. Het vierde hoofdstuk is geheel geconcentreerd op de dodenopwekking. 

De bredere, intratekstuele analyse begint met het bepalen van de tekst (2.2): afbakening (2.2.1) en 

vaststelling (2.2.2) van de tekst (2.2.3), gevolgd door een vertaling (2.2.4) die in twee rondes 

verantwoord wordt (2.2.5). Daarna bestuderen wij de voorgeschiedenis van de tekst aan de hand 

van de volgende vragen: Heeft Lucas geput uit mondelinge overlevering of gebruik gemaakt van 

één of meer bronnen? Zo ja, hoe heeft hij deze teksten dan redactioneel bewerkt? (2.3). Over de 

wijze waarop de tekst is opgebouwd bestaat geen consensus. We zetten alle voorstellen op een rij 

om daarna ons eigen standpunt te bepalen (2.4). Het hoofdstuk wordt beëindigd met een aantal 

conclusies (2.5). 

 

 

2.2  BEPALING VAN DE TEKST 

 

De eerste stap van de analyse begint bij de bepaling van het begin en het einde van het 

tekstgedeelte. Om de omvang van het verhaal te bepalen zullen we aandacht schenken aan 

algemene zaken als de tijds- en plaatsaanduidingen, de personages en de handelingen in hun relatie 

tot de omliggende verhalen als ook aan de wijze waarop deze evangelist verhaaleenheden begint en 

eindigt. Vervolgens stellen we de oorspronkelijke Griekse tekst vast. We eindigen met een 

Nederlandse vertaling van de Griekse tekst van Lucas 7,11-17 en een verantwoording van de 

vertaling in twee rondes; de eerste ronde is gericht op de eigen vertaling, in de tweede gaan we in 

gesprek met andere Nederlandse vertalingen. De tekst wordt in kleinere lees- of ademeenheden (per 

cola et commata) weergegeven.
1
 

 

 

2.2.1  Tekstafbakening  

 

De zinswending καὶ ἐγένετο/ἐγένετο δέ functioneert in het Lucasevangelie een groot aantal keren 

als het begin van een nieuwe (kleinere en grotere) teksteenheid.
2
 Dat is ook hier het geval. Met ‘En 

het geschiedde’ begint in Lucas 7,11 een nieuwe eenheid.
3
 

                                                      
1
 R. SCHÜTZ, Die Bedeutung der Kolometrie für das Neue Testament, ZNW 21/1 (1922), 161-184; F. ROSENZWEIG, Der 

Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften III. Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, 

Dordrecht e.a. 1984, 777-783; F.H. BREUKELMAN, Bijbelse Theologie. 1,1 Schrift-lezing, Kampen 1980, 36-83, spec. 

45, omschrijft het begrip kolometrie als volgt: ‘De woorden die in één adem worden uitgesproken, worden bij deze 

schrijfwijze als “Abbild der Rede” (uitdrukking van R. Schütz, N.A.R.) telkens op een rij gezet. Soms zijn dat grotere 

gedeelten van de zin – cola; soms zijn het ook echter kleine onderdelen – commata.’ J.P. LOUW, Semantics of New 

Testament Greek, Chicago 1982, 91-158, geeft een meer grammaticale definitie van de twee begrippen. Onder een 

colon verstaat hij een teksteenheid die bestaat uit een onderwerpsgedeelte en een werkwoordelijk gedeelte. Een comma 

vat hij op als een zinsdeel dat niet uit een onderwerp en een werkwoord bestaat, maar een voldoende zelfstandige 

eenheid vormt om het eventueel op een afzonderlijke lijn te plaatsen. 
2
 Luc. 3,21-4,44; 5,1-11; 5,12-16; 5,17-39; 6,12-7,10; 7,11-50; 8,1-21; 8,22-9,17; 9,18-27; 9,28-50; 9,51-10,42; 11,1-

13,35; 14,1-17,10; 17,11-18,34; 18,35-19,28; 19,29-48; 20,1-21,38. Vgl. F. NEIRYNCK, La matière marcienne dans 

l’évangile de Luc, in: F. NEIRYNCK (ed.), L’Évangile de Luc. The Gospel of Luke. Revised and Enlarged Edition of 
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Het verhaal kent – aan het begin – een nieuwe temporele aanduiding (ἐν τῷ ἑξῆς). Deze indicatie 

(‘in het vervolg’) houdt het verband vast met de voorafgaande scène (7,1-10). Tevens is er sprake 

van verandering van plaats: van Kafarnaüm (7,1-10) naar Naïn (7,11vv.). 

Bezien we de personages, dan is de hoofdpersoon, Jezus, dezelfde als in 7,1-10; zijn naam 

wordt hier echter niet genoemd in tegenstelling tot in 7,1-10 (zie vv. 3.4.6 en 3.4.9). De menigte die 

Jezus gevolgd had (v. 9), doet dat nog steeds (v. 11). De rest van het personagebestand is gewijzigd. 

Voor het eerst na 6,17 horen we van de leerlingen. Helemaal nieuw op het toneel zijn een jongen 

die zojuist gestorven is, zijn moeder, een weduwe, en een hen begeleidende menigte uit de stad. Zij, 

moeder en zoon, zijn in deze scène naast Jezus de twee andere centrale personages. Het is in hun 

beider situatie waarin hij een verandering tot stand weet te brengen. 

Waar eindigt de perikoop? De meeste commentatoren beschouwen vers 17 als het slot.
4
 Een 

aantal uitleggers houdt vers 17 voor een overgangsvers.
5
 Veel argumentatie komt daar over het 

algemeen in beide gevallen niet aan te pas. Er zijn goede redenen te noemen om vers 16 als het eind 

van de perikoop te zien.
6
 Wonderverhalen worden dikwijls afgerond met het melden van de reactie 

van betrokkene en/of aanwezigen, het zogenaamde koorslot. In 7,16 is sprake van een tweevoudige 

reactie van ‘allen’: vrees en verheerlijking van God. Met name met het thema van de verheerlijking 

eindigt Lucas vaker een scène (2,20; 4,15; 5,25.26; 17,15.18; 18,43),
7
 de laatste vijf keer steeds in 

een wonderverhaal. 

Het wonder mag in de doxologie een zekere afronding vinden, de perikoop eindigt hier nog 

niet, zo blijkt uit 7,17 én 18, waar sprake is van verdere bekendwording en bekendmaking in het 

gebied daaromheen.
8
 Lucas laat vaker wonderverhalen eindigen met het bekendmaken van het 

wonder (4,37; 5,12; 7,17-18; 8,34-39; 9,10) dan wel met een verbod om het bekend te maken 

(8,56). Daarnaast moeten we erop wijzen dat zich hier een uitgaande (ἐξῆλθεν in v. 17) beweging 

voordoet: het gaat om een beweging uit (ἐξ-) de stad Naïn. Strikt genomen doet zich in vers 17 een 

                                                                                                                                                                                
L’Evangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques (BETL 32), Leuven 1989, 67-111, spec. 89-103; M. 

JOHANNESSOHN, Das biblische καὶ ἐγένετο und seine Geschichte, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 53 

(1925), 161-212; E. DELEBECQUE, Études grecques sur l’Évangile de Luc, Paris 1976, 123-165; J.A. GAULT, The 

Discourse Function of kai egeneto in Luke and Acts, OPTAT 4/4 (1990), 388-399; A. DENAUX, The Delineation of the 

Lucan Travel Narrative within the Overall Structure of the Gospel of Luke, in: C. FOCANT (ed.), The Synoptic Gospels. 

Source Criticism and the New Literary Criticism (BETL 110), Leuven 1993, 357-392, spec. 377-382. Denaux (pag. 

378-379) wijst met recht op het feit dat de (καὶ) ἐγένετο-formule ook nog op een andere manier in Lucas functioneert, 

en wel binnen een teksteenheid (1,8.23.41.59; 2.6.15.46; 9,29.33; 11,14b.27; 16,22; 17,44; 19,15; 24,4.15.30.51). 

Contra J. REILING, The Use and Translation of kai egeneto, ‘and it happened’, in the New Testament, BT 16 (1965), 

153-163, spec. 158, die 7,11 niet rangschikt onder ‘begin van een verhaal’, want ‘.... Luke did not choose the egeneto-

phrase for reasons of discourse structure’; K. JONGELING, “En het geschiedde”, Alef-Beet 16/2 (2006), 3-13; A. 

HOGETERP, Lucas en de taal van de Septuagint, toegespitst op Καὶ ἐγένετο, in: N.A. RIEMERSMA (red.), Lucas & 

Handelingen (ACEBT 29), Bergambacht 2014, 55-65. 
3
 Vgl. A. HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 

7,11-17: „Die Erweckung des Jünglings von Nain” (Inaugural-Dissertation), Freiburg im Breisgau 1977, 17; S. DEMEL, 

Jesu Umgang mit Frauen nach den Lukasevangelium, BN NF 57 (1991), 41-95, spec. 55; L. COPE e.a., Narrative 

Outline of the Composition of Luke (7:11-9:50) according to the Two Gospel Hypothesis, SBLSP 32 (1993), 303-333, 

spec. 305; W. WEREN, Het evangelie volgens Lucas en de Handelingen van de Apostelen, in: W. WEREN & J. 

FOKKELMAN (red.), De Bijbel literair, Zoetermeer & Kapellen 2003, 529-554, spec. 535. 
4
 Heel expliciet is HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 17: ‘V.17 schliesst den Text ab.’ 

5
 M.J. HARRIS, ‘The Dead Are Raised to Life’: Miracles of Revivification in the Gospels, in: D. WENHAM & C 

BLOMBERG (ed.), Gospel Perspectives. Volume VI. The Miracles of Jesus, Sheffield 1986, 295-326, spec. 298; F. 

BOVON, Das Evangelium nach Lukas. 1,1-9,50 (EKKNT 3/1), Neukirchen & Einsiedeln 1989, 364; L.T. JOHNSON, The 

Gospel of Luke (SP 3), Collegeville 1991, 119. 
6
 Zie ook R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29), Göttingen 1995

10
, 230. 

7
 Contra M. VÖLKEL, Anmerkungen zur lukanischen Fassung der Täuferfrage Lk 7,18-23, in: W. DIETRICH & H. 

SCHRECKENBERG (Hrsg.), Theokratia 2. FS. K.H. Rengstorf, Leiden 1973, 166-173, spec. 168, die meent dat de 

verheerlijking niet bij het slot van een wonderverhaal hoort. 
8
 Cf. R. MEYNET, Luke. The Gospel of the Children of God (RBiSem 4), Rome & Miami 2015, 258, die 7,11-16 voor 

een ‘passage’ houdt; 7,17 houdt hij voor de afsluiting van de ‘subsequence’ 7,1-17, staande in relatie met het begin (7,1) 

(zie pag. 260). 
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verandering van plaats voor, niet van het hoofdpersonage, maar van ‘dit woord over hem’, dat zich 

verbreidt over ‘heel Judea’ en ‘de gehele omtrek’. 

Van 7,17 kan enerzijds gezegd worden dat het nauw aansluit op 7,11-16, anderzijds maakt het 

zich daarvan los, getuige de uitgaande beweging. Dat brengt ook ons ertoe om 7,17 een 

overgangsvers te noemen. Dat we in 7,18-35 met een nieuwe scène van doen hebben, blijkt uit het 

feit dat de twee andere hoofdpersonages van 7,11-17, de weduwe en haar zoon nu uit beeld 

verdwijnen, en twee ‘nieuwe’ personages naar voren treden: Johannes en zijn leerlingen. 

 

 

2.2.2  Vaststelling van de tekst 

 

In deze paragraaf bespreken we diverse tekstvarianten in Lucas 7,11-17 die in het kritisch apparaat 

van de 28
ste

 editie van Nestle-Aland (NA
28

) worden genoemd.
9
 

 

Vers 11 

Het voor Lucas zo karakteristieke ἐγένετο, direct na καί, ontbreekt in codex Bezae en manuscript e 

van de Vetus Latina. Men zou kunnen denken dat de scriptor van D dit woord verplaatst heeft naar 

vers 12a, waar dit werkwoord vooraan in de zin staat in deze codex; een vergelijkbaar voorafgaan 

van ἐγένετο aan ὡς (ἤγγισεν) in vers 12a vinden we in Lucas 1,23.41; 2,15; 19,29. 

Ook het vervolg lezen D en e, evenals W anders: niet ἐν τῷ, maar τῇ, een lidwoord in de 

vrouwelijke vorm, een constructie die in Handelingen een aantal keren voorkomt (21,1; 25,17; 

27,18). Deze lezing met τῇ zonder prepositie (ἐν) is te beschouwen als een aanpassing aan die 

constructie. Er zijn diverse tekstgetuigen (א* C K 565. 892. 1424 pm syr
p.h

) die ἐν τῇ ἑξῆς lezen, 

dus met de prepositie ἐν. Verandert men het lidwoord in een vrouwelijke vorm vanwege een 

verondersteld ἡμέρα (‘dag’) erachter, zoals in 9,37 (dat overigens geen prepositie ἐν kent)?
10

 Na ἐν 
τῷ ἑξῆς kan χρόνῳ verondersteld worden. De constructie (ἐν τῷ ἑξῆς) komt verder nergens in 

Lucas-Handelingen voor (wel in 8,3 de constructie ἐν τῷ καθεξῆς). Alles bij elkaar genomen, het 

is waarschijnlijker dat ἐν τῷ ἑξῆς, de minder bepaalde tijdsuitdrukking, wordt veranderd in een 

meer bepaalde dan andersom.
11

 En verder, het bewijs dat ἐν τῷ ἑξῆς ondersteunt, is van meer 

gewicht dan het bewijs dat τῇ ἑξῆς ondersteunt.
12

 

De plaatsnaam (Ναΐν) kent in de overlevering variaties: f
1
 (579), oud-Latijnse handschriften en 

de Vulgaat lezen Ναΐμ – naar het Hebreeuwse  נָעִים – waar alle anderen Ναΐν hebben. De plaats 

komt in het Oude Testament niet voor, wel in Genesis Rabbah 98,12(62a) onder de naam  13.נָעִים
 

Het is dus goed mogelijk dat de kopiisten gedacht hebben: we kennen geen Naïn, maar wel Naïm. 

Bovengenoemde variaties krijgen geen steun in de handschriften van de eerste categorie.
14

 Er zijn 

twee handschriften (e en l*) die hier dezelfde plaats lezen als waar de vorige scène (7,1-10) zich 

afspeelde: Capharnaum. De formulering πόλιν καλουμένην is niet erg logisch, als de naam van de 

stad in de direct voorafgaande scène genoemd is (7,1). Daarbij, het zorgt ook voor een merkwaardig 

                                                      
9
 B. ALAND e.a. (Hrsg.), Novum Testamentum Graece, Stuttgart 2012

28
. 

10
 B.M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament. Second Edition. A Companion Volume to the 

United Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised Edition), London & New York 2000, 119: ‘With ἐν τῇ 
ἑξῆς the reader is to supply (“on the next day”).’ 
11

 METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 119. 
12

 METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 119. 
13

 H.L. STRACK & P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Bd II. Das 

Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte, München 1983
8
, 161; BOVON, Das 

Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 360. 
14

 K. ALAND & B. ALAND, The Text of the New Testament, Grand Rapids 1995
2
, 106, delen de handschriften in vijf 

categorieën in. De eerste categorie zijn handschriften van bijzondere kwaliteit (b.v. die van het Alexandrijnse teksttype). 

De papyri en uncialen uit de derde/vierde eeuw behoren hiertoe; zij representeren de tekst van de vroege periode. 
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beeld: Jezus die in Kafarnaüm is (7,1-10), de stad daarna verlaat, om dan weer opnieuw de stad 

door de poort binnen te gaan. Deze ‘correctie’ Capharnaum in e en l* zou uitgelokt kunnen zijn 

door en een herinnering aan naym. Wij houden Ναΐν voor de oorspronkelijke lezing. 

Diverse tekstgetuigen (A C K Γ Δ Θ Ψ f 
(1).13

 33. 565. 700. 892. 1424. 2542. 𝔐 b c q sy
h
)
15

 

kennen de toevoeging ἱκανοί direct na οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Het woord ἱκανός behoort tot de 

favoriete woorden van Lucas.
16

 Dit adjectief komt in Lucas-Handelingen 27 keer voor (9 x in Lucas 

en 18 x in Handelingen) van de in totaal 40 plaatsen in het Nieuwe Testament (3x in Mat. en 3x in 

Mar.). Het woord ἱκανοί zou door de kopiisten weggelaten kunnen zijn, omdat de uitdrukking οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί ongebruikelijk is en nergens anders in het N.T. voorkomt.

17
 Kijken we 

verder, naar de spreiding, ouderdom en de waarde van de tekstgetuigen (𝔓75 א B D L W Ξ 579. 

1241. lat sy
s.p

 co)
18

 die de toevoeging niet kennen, dan moeten we zeggen dat οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

zonder ἱκανοί de oorspronkelijke lezing lijkt te zijn. 

 

Vers 12 

In codex Alexandrinus en c ontbreekt τεθνηκώς. Daardoor wordt μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ 

subject van de zin, waar het in aanwezigheid van τεθνηκώς een bijstelling vormt bij dit perfectum 

participium. De (inhoudelijke) reden van de weglating in A zou kunnen zijn dat men τεθνηκώς als 

overbodig beschouwt; uit ἐξεκομίζετο kan een lezer al opmaken dat het om een dode gaat. Wij 

houden τεθνηκώς voor de originele lezing. In c zou ‘defunctus filius unicus’ de normale tekst zijn; 

c leest evenwel ‘unicus filius’. Kennelijk las de kopiist in zijn voorliggende tekst ‘defunctus’, maar 

omdat hij wist dat ‘unicus’ in de tekst stond, las hij ‘-unctus’ per ongeluk als ‘unicus’. Daarom heeft 

alleen c de volgorde ‘unicus filius’ in plaats van ‘filius unicus’. 

In de handschriften A C D S K M U Γ Δ Θ Π f 
1.13

 c
2
 2*. 33. 124. 157. 565. 579. 700. 892. 

1071. 1424. 2542. 𝔐 lat sy
h
 gaat μονογενής niet vooraf aan υἱός, maar volgt het op dit nomen, 

zoals dat ook het geval is in 8,42. Gevolg van deze lezing is dat een lezer zowel τεθνηκώς als 

μονογενής kan opvatten als adjectieven van υἱός. De lezing μονογενής na υἱός maakt de tekst 

onnodig ingewikkeld en is stilistisch minder fraai. Lucas staat bekend om zijn fraaie stijl. Ook dat 

gegeven mag aangevoerd worden om te beweren dat μονογενής voorafgaande aan υἱός de 

originele lezing lijkt te zijn. 

Het gaat met χήρᾳ οὔσῇ καὶ πολύς ὄχλος τῆς πόλεως συνεληλύθει αὐτῇ om twee varianten 

in codex Bezae (vgl. e): (1) χήρᾳ οὔσῇ en (2) καὶ πολύς ὄχλος τῆς πόλεως συνεληλύθει αὐτῇ. 

In het eerste geval probeert D door χήρᾳ οὔσῇ soepeler te laten aansluiten aan de voorafgaande 

datief τῇ μητρὶ αὐτοῦ. In het laatste geval probeert codex Bezae (vgl. e) de tekst meer in parallellie 

te brengen met συνεπορεύοντο in 7,11c (zie 5,15 voor een zelfde combinatie van ὄχλος met 

συνέρχομαι). 
Een klein aantal handschriften (B

2
 f 

1
 892. 1241) heeft hier het pronomen demonstrativum αὕτη 

(‘deze’) en niet het pronomen personale αὐτή (‘zij’). In vroege majuskels werd veelal AYTH 

geschreven zonder accenten, zodat het woord op twee manieren kon worden geïnterpeteerd: αὕτη 

(‘deze’) of αὐτή (‘zij’). De genoemde handschriften kozen ten onrechte voor αὕτη. 

 

                                                      
15

 De haakjes bij familie 1 duiden aan dat het gaat om tekstgetuigen met kleinere afwijkingen. 
16

 METZGER, The Text of the New Testament, 119; J. JEREMIAS, Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und 

Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums (KEK), Göttingen 1980, 157-158; A. DENAUX  & R. 

CORSTJENS in collaboration with H. MARDAGA, The Vocabulary of Luke. An Alphabetical Presentation and a Survey of 

Characteristic and Noteworthy Words and Word Groups in Luke’s Gospel (BTS 10), Leuven e.a. 2009, 300. 
17

 METZGER, The Text of the New Testament, 119. 
18

 METZGER, The Text of the New Testament, 41, noemt 𝔓75 ‘the earliest known copy of the Gospel according to Luke’ 

(tussen 175 en 225 n.Chr., zo Victor Martin en Rodolphe Kasser). 
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Vers 13 

Een aantal tekstgetuigen (D W f
1 

700. 1241 f vg
mss

 sy
s.p

 bo) leest Ἰησοῦς in plaats van κύριος, de 

titel die voor Jezus ook onder meer in 10,41; 13,15; 22,61 voorkomt. Codex Bezae verandert 

κύριος vaker in Ἰησοῦς (7,13; 10,41; 13,15; 22,61). Kan deze variant daaruit verklaard worden dat 

men de dubbelzinnigheid die in Lucas met κύριος (voor God en Jezus) gegeven is, wil vermijden? 

Een andere mogelijkheid is dat men – vooral in de majuskels - de nomina sacra afkortte: OIHC 

OIC OKC met streepjes boven de karakters. Er kan bij de overgang naar het voluit schrijven van de 

namen een verkeerde lezing in de ene of in de andere richting hebben plaatsgevonden. Door de 

lezing met Ἰησοῦς vindt overigens wel een soepele aansluiting plaats op het vorige verhaal (7,1-

10), waarin zijn naam verschillende keren voorkomt (7,4.6.9). De lezing κύριος past zeer bij het 

vervolg van het middendeel (vv. 13-15), waar macht en gezag zijn verondersteld, attributen die bij 

κύριος thuishoren. Op tekstinterne en tekstexterne gronden moet de lezing Ἰησοῦς afgewezen 

worden. 

Diverse manuscripten (א K Γ Ψ f
13

 33. 565. 700. 892. 1241. 1424. 2542) hebben na de 

prepositie ἐπί de accusatief αὐτήν, waar andere handschriften de datief αὐτῇ lezen. Het werkwoord 

σπλαγχνίζομαι kent na het voorzetsel ἐπί twee vervolgmogelijkheden; de prepositie wordt of 

gevolgd door een dativus (Mat. 14,14
19

; Luc. 7,13) of door een accusativus (Mat. 15,32; Mar. 

6,34
20

; 8,2; 9,22).
21

 Het werkwoord komt in Lucas nog twee keer voor, maar daarvan is geen hulp te 

verwachten, omdat het werkwoord in beide gevallen absoluut wordt gebruikt (10,33; 15,20). Het is 

niet gemakkelijk om te bepalen welke lezing de voorkeur verdient. De accusativus wordt in het N.T. 

iets meer gebruikt dan de dativus (zie hierboven). Op grond van de spreiding van de handschriften 

veronderstellen we dat we in ἐπί met αὐτῇ met de oorspronkelijke lezing van doen hebben. 

 

Vers 14 

In D a ff
2
 wordt νεανίσκε herhaald.

22
 De functie van een dergelijke verdubbeling is over het 

algemeen versterking. Dat gebeurt eigenlijk alleen, wanneer een persoon of een stad bij zijn naam 

wordt aangesproken (Μάρθα Μάρθα in Luc. 10,41 en Σαοὺλ Σαούλ in Hand. 9,4, vgl. Κύριε 
κύριε in Luc. 6,46 en Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ in Luc. 13,34). Toevoegingen zijn karakteristiek 

voor codex D.
23

 In dat kader dienen we ook deze toevoeging te verstaan. Daarbij doet de lezing 

extra overbodig aan voor wie oog hebben voor de direct daaropvolgende aanspraak van de 

jongeman met σοί. Maar er zijn ook tekstexterne redenen te geven om deze lectio af te wijzen: in de 

belangrijkste handschriften ontbreekt deze toevoeging. 

 

Vers 15 

De lezing ἐκάθισεν in B (vgl. e) kan met een verschrijving te maken hebben (AIAN gelezen als 

AI). De lezing ἀνεκάθισεν moet als de oorspronkelijke beschouwd worden (zie ook Hand. 9,40). 

 

Vers 16 

Een groot aantal tekstgetuigen, waaronder codex Sinaïticus, codex Alexandrinus en codex 

Ephraemi, en verder L W Γ Θ Ξ Ψ en de minuskels 33. 579. 892. 1424. 2542, leest ἅπαντας, waar 

andere handschriften, waaronder 𝔓75 en B, en verder nog D Κ Γ Δ f 
1.13 

565. 700. 1241
 𝔐, πάντας 

                                                      
19

 In de mss. 33. 1424 echter met een accusatief  (αὐτούς). 
20

 Diverse mss. hebben hier een datief (αὐτοῖς). 
21

 Het verbum kent nog een andere vervolgmogelijkheid: περί (‘over’) + genitivus (Mat. 9,36). 
22

 T. BAARDA, Another Treatise of Aphrahat the Persian Sage in Ethiopic Translation, NTS  27/5 (1980-1981), 632 -

640, spec. 633 (idem, in: Early Transmission of Words of Jesus, Amsterdam 1983, 251-260, spec. 252), maakt melding 

van een zelfde herhaling van νεανίσκε in een (in het Ethiopisch overgeleverd) tractaat (Demonstrationes) van de 

Syrische schrijver Aphrahat uit Perzië (circa 270-circa 345 n.Chr.). 
23

 METZGER, The Text of the New Testament, 50. 
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hebben. Dat NA
28

 aan πάντας de voorkeur geeft, heeft te maken met de grote waarde die aan 𝔓75 
wordt toegekend. Omdat er voor elk van beide lezingen vroege tekstgetuigen zijn, is het niet 

eenvoudig om te bepalen aan welke lezing de voorkeur gegeven moet worden. Een vergelijkbare 

spreekwijze komen we in 5,26 tegen. Dat zou voor de lezing ἅπαντας kunnen pleiten. Er bestaat 

overigens geen inhoudelijk verschil tussen de twee varianten. 

Een aantal late tekstgetuigen (f
13

 it sy
h
) kent aan het slot van vers 16f de toevoeging εἰς 

ἀγαθόν. Deze variant heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het feit dat het werkwoord 

ἐπισκέπτομαι, begrepen als ‘bezoeken’ (in het Hebreeuws ָּקַד  twee kanten kent; het bezoek kan ,(פ 

‘ten goede’ (vgl. LXX Ez. 34,11) en ‘ten kwade’ (in de zin van bestraffen) (LXX Jer. 51,29) zijn. 

Deze lezing maakt direct duidelijk dat het om een bezoek in de eerste betekenis gaat. Deze lezing 

krijgt geen ondersteuning van handschriften uit categorie 1. 

 

 

2.2.3  De tekst van Lucas 7,11-17 

 

11a  Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς 
   b  ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν. 
   c  Kαὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς.  
12a  Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, 
   b  καὶ ἰδοὺ, ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς,  
   c  μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 
   d  Kαὶ αὐτὴ ἦν χήρα. 
   e  Kαὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 
13a  Kαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος 
   b  ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ. 
   c  Kαὶ εἶπεν αὐτῇ: 
   d   Μὴ κλαῖε. 
14a  Kαὶ προσελθὼν 
   b  ἥψατο τῆς σοροῦ. 
   c  Oἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. 
   d  Kαὶ εἶπεν: 
   e   Νεανίσκε, 
   f   σοὶ λέγω: 
   g    ἐγέρθητι. 
15a  Kαὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς  
   b  καὶ ἤρξατο λαλεῖν. 
   c  Kαὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 
16a  Ἐλαβεν δὲ φόβος ἅπαντας. 
   b  Kαὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν, 
   c  λέγοντες  
   d  ὅτι προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν 
   e  καὶ  
   f  ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
17  Kαὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 
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2.2.4  Vertaling 

 

11a  En het gebeurde in het vervolg 

    b  dat hij naar een stad ging, genaamd Naïn. 

    c  En zijn leerlingen en een talrijke menigte gingen met hem mee. 

12a  Zodra hij dan de poort van de stad naderde, 

    b  en zie, een gestorvene werd uitgedragen,  

    c  een enige zoon voor zijn moeder. 

    d  En zij was weduwe. 

    e  En een aanzienlijke menigte van de stad was met haar. 

13a  En toen de Heer haar zag, 

    b  werd hij met innerlijke ontferming met haar bewogen. 

    c  En hij zei haar: 

    d   ‘Ween niet!’ 

14a  En erbij gekomen 

    b  raakte hij de baar aan. 

    c  De drágers evenwel kwamen tot stilstand. 

    d  En hij zei:  

    e   ‘Jongeman,  

    f     jóu zeg ik: 

    g         “Ontwaak!”’ 

15a  En de dode ging overeind zitten 

    b  en begon te spreken. 

    c  En hij gaf hem aan zijn moeder. 

16a  Vrees dan beving allen. 

    b  En zij verheerlijkten God,  

    c  zeggend: 

    d   ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ 

    e  en 

    f   ‘God heeft naar zijn volk omgezien’. 

17  En dit spreken ging uit in heel Judea, over hem, en de gehele omgeving.24 

 

 

2.2.5 Verantwoording van de vertaling 

 

Deze verantwoording kent twee rondes. In de eerste leggen wij verantwoording af in relatie tot de 

Griekse tekst. In de tweede ronde verantwoorden we ons naar een aantal andere Nederlandse 

vertalingen, te weten de vertaling van Lucas door H. Oosterhuis en A. van Heusden (OH) (2007)
25

, 

de vertaling van A. Denaux en M. Vervenne (DV) (2006
3
)
26

, Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) (2004), 

Naardense Vertaling (NV) (2004), vertaling van Lucas door B. Hemelsoet & D. Monshouwer (HM) 

(1997)
27

, Willibrordvertaling (WV) (1995, herziene uitgave), Groot Nieuws voor u (GNB) (1983), 

NBG-vertaling (NBG ’51) (1951), Vertaling van prof. dr. Brouwer (BV) (1934), Petrus 

                                                      
24

 Wij verschillen op een aantal punten met de kolometrische indeling van A. DENAUX & M. VERVENNE, Synopsis van 

de eerste drie evangeliën, Leuven & Turnhout 2006
3
, 102, in het bijzonder in vv. 13-14, maar ook aan het slot van v. 11 

en 17. Nog weer anders is de kolometrische indeling van B. HEMELSOET & D. MONSHOUWER, Lucas. Lezen naar de 

gewoonte van Pasen, Zoetermeer 1997, 84; M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine Botschaft an die Gemeinden 

der hellenistisch-römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011, 113-115, komt tot nog weer een andere indeling. 

Een verantwoording voor deze indeling geeft hij niet. 
25

 H. OOSTERHUIS & A. VAN HEUSDEN, Het evangelie van Lukas, Vught 2007. 
26

 A. DENAUX & M. VERVENNE, Synopsis van de eerste drie evangeliën, Leuven & Turnhout 2006
3
. 

27
 B. HEMELSOET & D. MONSHOUWER, Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen, Zoetermeer 1997. 
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Canisiusvertaling (PCV) (1929), Leidse Vertaling (LeV) (1914), Lutherse Vertaling (LuV) (1896), 

Statenvertaling (1637). 

 

De eerste ronde 

 

Vers 11 

Het adverbium ἑξῆς komt in Lucas-Handelingen vijf keer voor, twee keer in het Lucasevangelie 

(7,11; 9,37) en drie keer in Handelingen (21,1; 25,17; 27,18). In Handelingen steeds in deze 

syntactische constructie: ἐν τῇ ἑξῆς. Hoewel het aanvullende ἡμέρᾳ ontbreekt, heeft het op deze 

plaatsen steeds de betekenis ‘op de volgende dag’. In Lucas 9,37 ontbreekt ἡμέρᾳ niet. Lucas 7,11 

verschilt van de andere vier teksten, dat hier een ander lidwoord voorkomt: τῷ en niet τῇ. Er is ook 

de mogelijkheid om χρόνῳ eraan toe te voegen/bij te bedenken, waardoor het lidwoord τῷ 

begrijpelijk wordt.
28

 Met de vertaling ‘in het vervolg’ blijft een zeker verband met ‘op de volgende 

dag’ (9,37) gehandhaafd als ook met ‘daaropvolgend’ (8,1). 

 

Vers 12 

- De vraag die zich voordoet, is of καὶ ἰδού als een interjectie begrepen moet worden. Als dat het 

geval is, dan moet vers 12ba-b als volgt weergegeven worden: ‘Zodra hij dan de poort van de stad 

naderde, – en zie – werd een dode uitgedragen, …’ Ten gevolge van καὶ ἰδού verandert het daarop 

volgende zinsdeel (ἐξεκομίζετο τεθνηκώς) van afhankelijkheid. Het wordt niet meer bepaald door 

de voorgaande bijzin, maar door καὶ ἰδού. Ἐξεκομίζετο τεθνηκώς vormt zogezegd de inhoud van 

καὶ ἰδού (zie ook Luc. 24,4; Hand. 1,10; 10,17).
29

 Dat leidt tot deze vertaling: ‘Zodra hij dan de 

poort van de stad naderde, en zie, een gestorvene werd uitgedragen, ……’ 

- De vertaling ‘voor zijn moeder’ (τῇ μητρί) wil recht doen aan het feit dat er na μονογενὴς υἱός 

geen genitivus τῆς μητρός, zoals grammaticaal ook zeer wel mogelijk was geweest, maar een 

dativus staat: τῇ μητρί. Dezelfde dativus staat in vers 15a. We zullen later nog zien dat beide verzen 

met elkaar in relatie staan. Vandaar dat we ook in vers 12d de dativus in onze vertaling zichtbaar 

willen maken. Lucas 7,12c vormt een bijstelling bij τεθνηκώς.30 

- De woordcombinatie καὶ αὐτός (respectievelijk καὶ αὐτή) – aan het begin van de zin – is  

karakteristiek te noemen voor Lucas.
31

 E. Schweizer houdt het voor een sterk septuagintisme: καὶ 
αὐτός als vertaling van 32וְהוּא

, maar W. Michaelis meent dat het zich deels om een ‘im 

Griechischen sich anbahnende Bevorzugung von αὐτός’ gaat, en voor een ander deel om ‘einen 

Septuagintismus des Lukas’ ‘oder auch um Nachwirkung von Semitismen aus Vorlagen oder 

älteren Schichten der Überlieferung’.
33

 De combinatie komt op twee manieren voor: met en zonder 

nadruk. In vers 12d heeft αὐτή geen nadruk (evenmin in 1,36; 2,37 (!); 8,42);
34

 αὐτή vormt een 

                                                      
28

 Zie BDAG, 349 (s.v. ἑξῆς). 
29

 In Lucas vormt het vervolg na καὶ ἰδού steeds het object/de inhoud van ‘en zie’. 
30

 Zie ook J. REILING & J.L. SWELLENGREBEL, A Handbook on The Gospel of Luke, New York 1971, 299. 
31

 DENAUX & CORSTJENS, The Vocabulary of Luke, 95; A. DENAUX, The Use of Scripture in Luke 9:51-56, in: B.J. 

KOET e.a. (ed.), The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition. FS. M.J.J. Menken, Leiden 2013, 57-79, 

spec. 63-64; W. MICHAELIS, Das unbetonte καὶ αὐτός bei Lukas, ST 4 (1950), 86-93, spec. 87, spreekt in navolging 

van B. WEISS, Die Quellen des Lukasevangeliums, Stuttgart 1907, 16, van ‘eine Lieblingswendung des Lukas’. 
32

 E. SCHWEIZER, Eine hebraisierende Sonderquelle des Lukas? TZ 6 (1950), 161-185, spec. 163. 
33

 MICHAELIS, Das unbetonte καὶ αὐτός, 93. 
34

 Contra MICHAELIS, Das unbetonte καὶ αὐτός, 89, die meent dat αὐτή in 7,12 een zekere klemtoon heeft, als hier niet 

αὕτη gelezen moet worden (90). 
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verwijzing naar τῇ μητρί uit de voorgaande zin. Door αὐτή wordt expliciet gemaakt wie het 

onderwerp van de nevenzin is.
35

 

 

Vers 13 

Het object van het werkwoord σπλαγχνίζομαι (letterlijk: ‘tot in de ingewanden geraakt worden’, 

vaak vertaald met ‘(innig) medelijden hebben/krijgen’)
36

 kent verschillende syntactische 

constructies: met περὶ τινος (Mat. 9,36) en met ἐπὶ τινι (Mat. 14,14; Luc. 7,13) dan wel met ἐπὶ 
τινα (Mat. 15,32; Mar. 6,34; 8,2; 9,22). Het Nederlands kent twee mogelijkheden bij ‘met innerlijke 

ontferming bewogen worden’: ‘over iemand’ en ‘met iemand’. De eerste mogelijkheid kan als een 

juiste weergave gezien worden van σπλαγχνίζομαι περὶ τινος, de tweede mogelijkheid als een 

goede weergave van σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τινι respectievelijk ἐπὶ τινα. 

 

Vers 14 

- De conjunctie δέ heeft ook in vers 14c adversatieve betekenis.
37

 Daarbij merken we de inversio 

van het subject en het verbum (οἱ βαστάζοντες + ἔστησαν) op.
38

 Door het adversatieve karakter 

van de conjunctie en de omgekeerde woordorde wil de verteller tot uitdrukking brengen dat met het 

tot stilstand komen van de dragers iets gebeurde dat niet de intentie was van Jezus’ aanraking.
39

 

- Opnieuw is sprake van inversio van het subject en het verbum, in dit geval van σοί, voorafgaand 

aan λέγω (zie ook 5,24) (voor de andere woordorde: λέγω σοί, zie 7,47; 12,59; 22,34; 23,43). De 

omgekeerde woordorde van dit persoonlijk voornaamwoord dient ook in de vertaling tot 

uitdrukking te komen. 

- Meestal wordt ἐγέρθητι vertaald met ‘Sta op’, alsof er ἀνάστηθι staat, de oproep die Petrus doet 

tot de dode Tabita (Hand. 9,40). Lucas gebruikt de werkwoorden ἐγείρω (‘opwekken’/‘verrijzen’), 
ἐγείρομαι (‘opgewekt worden’/‘ontwaken’/‘verrijzen’) en ἀναστήναι (‘opstaan’) steeds na elkaar: 

eerst ἐγείρω/ἐγείρομαι, daarna ἀναστήναι (zie Luc. 5,24 [ἔγειρε] > 5,25 [ἀναστὰς]; 6,8a 

[ἔγειρε] > 6,8b [ἀναστὰς]; 8,54 [ἔγειρε] > 8,55 [ἀνέστη];
40

 9,7 [ἠγέρθη] > 9,8 [ἀνέστη]; 9,22 

[ἐγερθῆναι] > 18,33 [ἀναστήσεται]; 11,7.8a [ἀναστὰς/ἀναστὰς] >11,8b [ἐγερθεὶς];41
 11,31 

[ἐγερθήσεται] > 11,32 [ἀναστήσονται]; 24,6 [ἠγέρθη] > 24,7 [ἀναστῆναι]; Hand. 12,7 

[ἤγειρεν] > 12,7 [ἀνάστα]; Hand. 13,30 [ἤγειρεν] > 13,34 [ἀνέστησεν]). Die volgorde mag 

significant genoemd worden. Wanneer uitgegaan wordt van ἐγείρω als ‘opwekken’, dan past dat bij 

de gebruikelijke gang van zaken: iemand wekt een ander (actief), waarna degene die gewekt wordt, 

opstaat. Of een persoon wordt (op)gewekt (passief), waarna de gewekte opstaat. Het één, het 

opwekken (ἐγείρω), gaat dus vooraf aan het andere: het opstaan (ἀναστήναι). 
De passieve vorm kan op twee manieren functioneren: als een gewone passieve vorm, 

weergegeven met ‘opgewekt worden’ zoals gebruikelijk gebeurt bij de aankondiging van Jezus’ 

opstanding: ‘ten derde dage zal hij opgewekt worden’ (9,22) (zie ook 9,7 [‘is opgewekt’]; 24,6 [‘is 

                                                      
35

 Voor 7,12d als nevenzin, zie E.G. HOFFMANN & H. VON SIEBENTHAL, Griechische Grammatik zum Neuen Testament, 

Riehen 1990
2
, § 258a. 

36
 F.A.J. MACDONALD, Pity or Compassion, ExpTim 92 (1980-81), 344-346, spec. 345, noemt σπλαγχνίζομαι ‘a 

lovely word’ en ‘a gorgeous word which seems to come right from the very depths of feeling, which indeed it does, for 

it is a word which designates the bodily organs such as the heart, the lungs and the liver.’ ‘It is compassion, not pity.’ 
37

 Zo ook HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 16, 256; LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 114.117. 
38

 Anderen spreken ook wel van anastrophe, zie GGNT, 577 (§ 292a). Voor de normale woordorde in een enkelvoudige 

zin, zie BDR § 472.1 en 2, en GGNT § 128.2. 
39

 Contra REILING & SWELLENGREBEL, A Handbook, 300: ‘Here the touching is, as the following clause shows, a means 

to stop the bearers and has no function in the subsequent raising which is performed by means of a word.’ 
40

 Mat. 9,27 heeft ἠγέρθη. Het passivum kan hier mediale betekenis hebben, te vertalen als ‘verrees’, in de context – zie 

καθεύδει  (= ‘ze slaapt’) in 9,24 – past evenwel beter: ‘ontwaakte’ (zie ook NBG’51). 
41

 De verba komen hier in de omgekeerde volgorde voor. Dat is echter geen kwestie van chronologie, maar van 

vertellen. 
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opgewekt’]). Het passivum functioneert hier als een passivum divinum.
42

 Het passivum kan in 9,22 

echter ook mediale betekenis hebben, te vertalen als ‘ten derde dage zal hij verrijzen’.
43

 Deze 

mediale betekenis kan ook aan de orde zijn in 11,8b ‘(verrezen’) en 11,31 (‘zal verrijzen’). In 9,7 en 

24,6 kan het passief ook die mediale betekenis hebben: ‘is verrezen’ (9,7) en ‘is verrezen’ (24,6). 

De actieve vorm van het werkwoord ἐγείρω functioneert diverse malen in wonderverhalen; een 

groot aantal malen staat het verbum in wonderverhalen in een actieve, intransitieve vorm in de 

imperatief (die ‘formelhaft’ is geworden): ἔγειρε in Luc. 5,23.24 (tot de verlamde), 6,8 (tot de man 

met verschrompelde rechterhand), 8,54 (tot het dode twaalfjarige meisje), Hand. 3,6 (tot de 

verlamde man)
44

, te vertalen als ‘verrijs’ (ter onderscheiding van ‘sta op’ als vertaling van 

ἀνάστηθι). Lucas 7,14g echter kent een passieve vorm in de aoristus: ἐγέρθητι.45
 Onder de 

uitleggers bestaat verschil van inzicht over de duiding van dit passivum en van de aoristus. 

Sommigen houden ἐγέρθητι in 7,14g voor een echte passieve vorm, zoals uit hun vertaling blijkt: 

‘werde (von Gott) erweckt!’
46

 Anderen zoeken de aoristus heel specifiek tot uitdrukking te laten 

komen: ‘be raised up’
47

, ‘sois fait levé ou sois éveillé’/‘laisse-toi éveiller’
48

. Heeft de passieve vorm 

hier misschien mediale betekenis, zodat vertaald moet worden met: ‘Verrijs’?
49

 Wanneer evenwel 

zowel ἔγειρε in het ene dodenopwekkingsverhaal (8,54) als ἐγέρθητι in het andere doden-

opwekkingsverhaal (7,14) met ‘verrijs’ vertaald wordt, dan komt het verschil in actieve vorm in het 

ene geval en de passieve vorm in het andere geval niet tot uitdrukking.
50

 Is dat (= die twee 

verschillende vormen) dan misschien heel simpel een kwestie van variatie? Dat kan natuurlijk niet 

uitgesloten worden, maar het lijkt ons van niet. Zou het een kwestie van variatie zijn, dan verwacht 

een lezer dat deze imperatief aoristus passief ook op andere plaatsen door Lucas gebruikt zou 

worden. Nu is de stand 4-1. Vier keer ἔγειρε (Luc. 5,23.24; 6,8; 8,54; [Hand. 3,6 in א B D sa]) en 

één keer ἐγέρθητι (Luc. 7,14). De vertaling van ἐγέρθητι met ‘Sta op’ past overigens ook niet erg 

in de context. Direct daarna lezen we namelijk dat ‘(de dode) overeind ging zitten.’ Als reactie op 

‘Sta op’ lijkt het dan net alsof de jongeman niet echt gehoor geeft aan Jezus’ oproep: hij staat 

immers niet op (zoals in 5,25; 6,8; 8,55), maar gaat slechts overeind zitten. Dat probleem doet zich 

niet voor bij de vertaling die wij hieronder voorstellen (‘ontwaak’). De reactie daarop ‘ging 

                                                      
42

 M. ZERWICK, Biblical Greek. Illustrated by Examples. English Edition adapted from the Fourth Latin Edition by 

Joseph Smith (SB 41), Roma 2011
9
, 74, § 231, meent evenwel dat er niet teveel nadruk gelegd moet worden op het 

verschil tussen ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν en ἀνέστη alsof de passieve vorm altijd en noodzakelijkerwijs de handeling van 

God de Vader aanduidt, omdat het ook heel simpel ‘verrees’ kan betekenen. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat in 

Handelingen God steeds het subject is van het ἐγείρειν van Jezus (3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,20.37; vgl. 26,8). 
43

 De weergave van ἐγείρομαι (passief of mediaal) is vaak voorwerp van discussie, zie b.v. M.B. O’DONNELL, Some 

New Testament Words for Resurrection and the Company They Keep, in: S.E. PORTER e.a. (ed.), Resurrection 

(JSNTSup 186), Sheffield 1999, 136-163. 
44

 BDAG, 272 (s.v. ἐγείρω 13.a). 
45

 Een vergelijkbare vorm vinden we in Mat. 17,7; er is alleen verschil in de persoonsvorm: 2
e
 pers. plur. in Mat. 17,7 

en 2
e
 pers.  sing. in Luc. 7,14. 

46
 GIESEN, Gottes Zuwendung, 21.28.29.32. Deze vertaling past hier niet erg, omdat nadrukkelijk de jongeman (tot 

handelen) wordt aangezet: ‘Jongeman, jou zeg ik: ….’ 
47

 H. HENDRICKX, The Miracle Stories of the Synoptic Gospels, London & San Francisco 1987, 211. 
48

 M.-L. VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un texte. Analyses narrative et psycho-anthropologique de Luc 7,11-17, ETR 

82 (2007), 179-191, spec. 182; M.-L. VEYRON, Le toucher dans les Évangiles, Paris 2013, 109.117.120, houdt ἐγέρθητι 
voor een passieve vorm, die veronderstelt dat een ander de handeling verricht; LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 

139, brengt in zijn vertaling op pag. 114 (‘Steh auf’) niet tot uitdrukking dat ‘Der besondere Form des Imperativ Aorist 

Passiv ….., zum Ausdruck (bringt), dass der Jüngling nicht aus eigener Kraft aufstehen oder aufwachen kann, er muss 

auferweckt und aufgerichtet werden.’ 
49

 Zie BDAG, 271 (s.v. ἐγείρω 4); F. RIENECKER, Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament, Giessen 

& Basel 1970, 144; J.A. FITZMYER, The Gospel according to Luke I-IX (AB 28), New York 1981, 659: ‘Luke uses the 

aor. pass. impv. egerthēti with the force of the middle voice (= the intransitive)’; J. NOLLAND, Luke 1-9:20 (WBC 35A), 

Dallas 1989, 323; M.M. CULY e.a, Luke. A Handbook on the Greek Tekst (BHGNT), Waco 2010, 226. 
50

 C.F.D. MOULE, An Idiom Book of the New Testament Greek, Cambridge 1959
2
, 26: ‘whether one can find any 

substantial difference between Luke vii. 14 ἐγέρθητι (Passive form) and viii. 54 ἔγειρε (Active) is doubtful.’ 
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overeind zitten’ sluit daar uitstekend op aan. Lucas gebruikt in 7,14 naar ons idee heel bewust een 

andere vorm dan die hij straks in het verhaal van de dodenopwekking van de dochter van Jaïrus zal 

gebruiken (ἔγειρε). De passieve vorm van het werkwoord kan namelijk ook de betekenis hebben 

van ‘ontwaken’. Wij zijn van mening dat Lucas die betekenis wil genereren, hetgeen ons brengt bij 

de vertaling van ἐγέρθητι51
 met ‘ontwaak’,

52
 waarmee het beeld ontstaat van de dood als slaap, en 

opwekking uit de doden als ‘uit de slaap (van de dood) gewekt worden’,
53

 een beeld dat door Jezus 

zelf gehanteerd wordt in het andere dodenopwekkingsverhaal, dat van de dochter van Jaïrus (8,52-

55). 

 

Vers 15 

Lucas kent twee verba dicendi (na ἄρχομαι): λαλεῖν (Luc. 7,15; Hand. 2,4; 11,15) en λέγειν/ 
εἰπεῖν (Luc. 3,8; 4,21; 7,24.49; 11,29; 12,1; 13,26; 20,9; 23,30). Met λαλεῖν gaat het om de acte 

van het spreken.
54

 Met λέγειν/εἰπεῖν gaat het om de inhoud van het spreken, zoals blijkt uit het feit 

dat dit werkwoord dikwijls gevolgd wordt door een (in)directe rede. 

 

Vers 16 

- De conjunctie ὅτι in vers 16 (2x) is een ὅτι recitativum (Luc. 1,25.61; 2,23; 4,4.10.11.21.43; 

5,26(!).36; 7,4; 8,49; 19,31(?); 20,5).
55

 F. Danker spreekt van een ‘marker introducing direct 

discourse’, die wij in het Nederlands door een dubbele punt hebben weergegeven.
56

 

- W. Bauer & K. Aland geven drie betekenissen van ἐπισκέπτομαι: (1) ‘mustern’ (‘monsteren’, 

‘inspecteren’), (2) ‘sehen nach’ (‘omzien naar’) en (3) ‘heimsuchen’ (‘bezoeken’).
57

 Het is 

afhankelijk van de (grootte van) context welke betekenis aan ἐπισκέπτομαι in 7,16 toegekend 

moet worden. Wanneer we de ruime context (zie Luc. 1,68.78; 19,44; Hand. 7,23; als nomen 

ἐπισκοπή, [‘bezoek’] in Luc. 19,44) laten meespelen, dan verdient ‘bezoeken’ de voorkeur.
 58

 

Kijken we uitsluitend naar 7,11-17, dan past de vertaling ‘omzien naar’ beter. Bij de vertaling met 

‘bezoeken’ dienen we oog voor te hebben dat het werkwoord ‘either in a positive sense (salvation) 

or in a negative sense (punishment)’ gebruikt kan worden;
59

 in Lucas 7,16 gaat het om een bezoek 

εἰς ἀγαθὸν. 

 

Vers 17 

De syntaxis van vers 17 kan opvallend genoemd worden, omdat ὁ λόγος οὗτος (‘dit spreken’) en 

περὶ αὐτοῦ (‘over hem’) bij elkaar horen (vgl. 5,12), maar hier van elkaar worden gescheiden door 

                                                      
51

 De aoristus heeft hier momentaan karakter (zie BDR, 274, § 335). 
52

 Zie ook BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 363; M. WOLTER, Das Lukasevangelium (HNT 5), 

Tübingen 2008, 273; J. KREMER, ἐγείρω, in: EWNT. Bd. I, 899-910, spec. 902, meent dat ἐγέρθητι zowel ‘sta op’ als 

‘ontwaak’ kan betekenen. Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. ‘Sta op’ geeft Lucas weer met ἔγειρε.  
53

 WOLTER, Das Lukasevangelium, 275. 
54

 BDAG, 582 (s.v. λαλεῖν 2). 
55

 P. WINTER, Ὁτι ‘recitativum’ in Lc 1,25.61; 2,23, ZNW 46 (1955), 261-263, noemt Luc. 7,16 niet. 
56

 BDAG, 732 (s.v. ὅτι 3). 
57

 WNT, 604-605 (s.v. ἐπισκέπτομαι). 
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 Zie ook DENAUX & CORSTJENS, The Vocabulary of Luke, 241 (s.v. ἐπισκέπτομαι, 2. visit (Lk 1,68.78; 7,16; Acts 

7,23); In zijn studie ‘The Theme of Divine Visits and Human (In)hospitality in Luke-Acts. Its Old Testament and 

Graeco-Roman Antecedents’, in: J. VERHEYDEN (ed.), The Unity of Luke-Acts (BETL 142), Leuven 1999, 255-279, 

spec. 278, zegt A. Denaux dat de woordgroep (ἐπισκέπτομαι/ἐπισκοπή) in Lucas de betekenis heeft, zowel van 

‘bezoeken’ als van ‘omzien’. In een vertaling is het echter niet mogelijk om aan beide betekenissen recht te doen. E. 

FRY, He (God) has visited his people (Luke 1.68, 78; 7.16; Acts 15.14), BT 50/4 (1999), 444-448, spec. 447, vindt de 

vertaling met ‘visited’ Gods bedoeling van het bezoek niet goed tot uitdrukking brengen; ‘… the best models in this 

context are “has come to help his people” (NIV) and ‘has come to save his people” (GNB).’  
59

 DENAUX, The Theme of Divine Visits, 275. 
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de plaatsbepaling ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ. Deze bijzondere zinsbouw hebben wij in de vertaling tot 

uitdrukking gebracht. De vertaling van Ἰουδαία met Judea verantwoorden we in 4.5. 

 

De tweede ronde 

 

Vers 11 

- In vijf vertalingen wordt de uitdrukking καὶ ἐγένετο/ἐγένετο δέ in Lucas niet weergegeven 

(NBV, WV, GNB, PCV, LeV). Nadeel van deze weglating is dat daardoor niet meer zichtbaar is dat 

Lucas in zijn evangelie de vertelwijze hanteert, die wordt gekend van de Septuaginta, de Griekse 

vertaling van de Hebreeuwse Bijbel (als vertaling van וַיְהִי). DV vertalen de zegswijze niet met het 

klassieke ‘En het geschiedde’, maar met het meer eigentijdse ‘En het gebeurde’. 

- Het syntagma ἐν τῷ ἑξῆς in vers 11a wordt in de vertalingen verschillend weergegeven: ‘niet lang 

daarna’ (NBV), ‘vervolgens’ (NB)
60

, ‘naderhand’ (WV), ‘daarna’ (BV, GNB), ‘daaropkomend’ 

(HM), ‘kort daarna’ (NBG’51, OH), ‘enige tijd later’ (PCV), ‘kort daarop’ (LeV, DV), ‘op den 

volgenden dag’ (SV, LuV). In onze vertaling met ‘in het vervolg’ wordt tot uitdrukking gebracht 

worden dat 7,11-17 gelezen moet worden als een vervolg(verhaal) van 7,1-10. 

- In drie van de vertalingen bestaat de neiging om het onderwerp van de zin te expliciteren. GNB 

doet dat in vers 15: waar ‘hij’ staat’, vertaalt GNB ‘Jezus’. WV doet dat niet in vers 15, maar wel in 

vers 11, waar ‘hij’ staat, vertaalt WV ‘Jezus’. NBV doet het zowel in vers 11 als in vers 15: het 

subject van de verba (‘hij’) wordt ingevuld met ‘Jezus’. 

- DV nemen het slot van vers 11 καὶ ὄχλος πολύς (‘en ook een grote volksmenigte’) als een 

zelfstandige lijn (comma). HM betrekken daar ook ‘zijn leerlingen’ nog bij: ‘zijn leerlingen en een 

schare – veel’. 

 

Vers 12 

- Ook een andere uitdrukking, de ‘Aufmerksamkeitserreger’ καὶ ἰδού in vers 12b – ook bekend van 

de Septuaginta (als vertaling van ֵּּה  .ontbreekt in een aantal vertalingen (NBV, WV, GNB) – (וְהִנ

HM laat ‘en’ (καί) weg. 

- Dat we in vers 12b en vers 15a met twee verschillende woorden voor een dode van doen hebben, 

wordt alleen in de NB en DV zichtbaar: ‘een (af)gestorvene’ (τεθνηκώς) en ‘de dode’ (νεκρός). 
DV vertalen τεθνηκώς lelijk met ‘afgestorvene’. 

- De Statenvertaling verschilt in vers 12c door μονογενής lettterlijk weer te geven met ‘enig-

geborene’, waar andere vertalingen dit adjectief vertalen met ‘enige’.
61

 

- De vertalingen (OH, DV, NBV, NB, HM, WV, GNB en NBG’51) hebben weinig oog voor het feit 

dat in vers 15c τῇ μητρί (dativus) staat en niet τῆς μητρός (genitivus). 

- Met ‘deze’ doet HM alsof er αὕτη staat. 

- Het adjectief  ἱκανός in vers 12e is moeilijk te vertalen (HM heeft ‘geschikte’, OH: ‘opvallende’). 

De vertalingen lukt het niet goed om onderscheid aan te brengen met πολύς (‘talrijk’, ‘veel’) in 

vers 11c: ‘grote’ (NBV), ‘niet geringe’ (NB), ‘talrijke’ (WV), ‘heleboel’ (GNB), ‘veel’ (NBG’51). 

Dat in 7,6 hetzelfde adjectief voorkomt, weet alleen de NB in de vertaling tot uitdrukking te 

brengen met ‘te gering’. Ook onze vertaling met ‘aanzienlijk’ (zie ook DV) is daartoe in staat; 

daardoor wordt zichtbaar dat in vers 12e een ander adjectief gebruikt wordt dan in vers 11c. 
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 Met de vertaling ‘vervolgens’ zowel in 7,11 als in 8,1 wekt de NB de indruk dat beide plaatsen een identieke 

formulering kennen. 
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 G. PENDRICK, Μονογενής, NTS 41 (1995), 587-600: ‘.. the adjective usual meaning is in fact ‘unique’ or ‘only’, 

‘single’’, waarbij hij ook vele voorbeelden geeft van deze betekenis uit de Griekse literatuur geeft. En met betrekking 

tot de drie plaatsen in Lucas (7,12; 8,42; 9,38) zegt hij: ‘ … it is clear that ‘only’ or ‘single’ is the meaning of 

μονογενής in the Lukan passages.’ 
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Vers 14 

- Προσελθών wordt door DV en andere vertalingen niet met een bijzin vertaald, zoals wel gebeurt 

in vers 13: ‘En toen de Heer haar zag’. Door de vertaling met ‘naderde’ (LeV ‘nadertredend’, 

NBG’51 ‘naderbij gekomen’ en HM ‘ging nader’) wordt de indruk gewekt dat er een vorm van het 

verbum ἐγγίζειν, zoals in 7,12a, staat. NB vertaalt προσελθών met ‘hij komt erop af’. 

- Verschillend zijn de vertalingen ook, waar het om 7,14c (oἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν) gaat. 

Sommige vertalingen geven ἔστησαν weer met ‘stonden stil’ (SV, LuV, LeV en NBG’51), anderen 

(DV, BV, PCV, OH) kiezen voor ‘bleven staan’ (NB: ‘blijven staan’). In twee vertalingen (SV en 

BV) staat de zin tussen haakjes, een drietal vertalingen (LuV, LeV, NBG’51 en OH) leest vers 14c 

als een parenthese. In een enkele vertaling (DV, PCV, HM) maakt de zin gewoon deel uit van het 

verhaal. 

- Νεανίσκε in vers 14f is door de oudere vertalingen meestal vertaald met ‘jongeling’ (SV, LuV, 

LeV, NBG’51 en DV). De BV én PCV hebben ‘jonge man’. OH kiezen voor ‘jongen’.  

- In 7,14 en 16 worden passieve aoristi van het werkwoord ἐγείρω gebruikt. Niet in alle vertalingen 

is zichtbaar dat we hier met dezelfde vorm van hetzelfde werkwoord van doen hebben, wel in NB 

(‘word wakker’ en ‘is opgewekt’). 

 

Vers 15 

- Heel verschillend is ἀνεκάθισεν in de vertalingen weergegeven: SV ‘zat overeind’, LuV, LeV, 

PCV: ‘richtte zich op’, BV en NBG’51: ‘ging overeind zitten’ en DV: ‘ging rechtop zitten’, HM: 

‘ging weer zitten’ (het prefix ἀνα wordt door HM ten onrechte vertaald met ‘weer’), NB: ‘gaat 

zitten’, OH: ‘kwam overeind’. De vertaling met ‘ging overeind zitten’ treft ons inziens het beste, 

aangezien het met ἀνεκάθισεν gaat om een beweging van liggen naar zitten (zie ook Hand. 9,40). 

Het gaat met ἀνεκάθισεν om een ingressieve aoristus.
62

 

- NB vertaalt λαλεῖν met ‘praten’. 

- PCV vertaalt vers 15c opvallend anders dan andere vertalingen: ‘Zo gaf Hij hem aan zijn moeder 

terug’. Het zich oprichten en het beginnen te spreken worden beschouwd als een manier van 

teruggave door Jezus aan de moeder. PCV lijkt καί explicatief op te vatten. 

 

Vers 16 

- In vers 16a hebben drie vertalingen (OH, NBV en WV) φόβος met ‘ontzag’ vertaald, waar 

anderen (NB, GNB en NBG’51, LuV, LeV, BV, PCV en SV) ’vreze’ of ‘vrees’ hebben. 

- Verschillende vertalingen (SV, LuV, BV, PCV, GNB en DV) hebben in vers 16e ‘bezocht’ voor 

ἐπεσκέψατο. De NBV heeft ‘bekommerd’, NB, WV en NBG’51 hebben ‘ziet om naar’, resp. 

‘omgezien naar’, LeV heeft ‘achtgeslagen’, HM ‘toegewend’. OH doet met zijn vertaling alsof hier 

Lucas’ bekende duo: ‘gezocht en gevonden’ (uit Lucas 15) staat. 

 

Vers 17 

Uitermate verschillende vertalingen zijn er ook voor ὁ λόγος οὗτος. Zo heeft de NBV ‘het 

nieuws’, OH, NB en DV ‘dit woord’, BV ‘dit gezegde’, LeV ‘het verhaal’ (vgl. WV ‘dit verhaal’ en 

GNB ‘dat verhaal’), SV, LuV en NBG’51 ‘dit gerucht’. De vertalingen van WV en GNB laten de 

mogelijkheid niet open dat ὁ λόγος οὗτος wel eens alleen aan de twee uitspraken, gedaan door 

‘allen’ (7,16d-e), zou kunnen refereren. Aan de bijzondere syntaxis van 7,17 doet geen enkele 

vertaling recht, alleen HM. 
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 Zie ook REILING & SWELLENGREBEL, A Handbook on The Gospel of Luke, 301: ‘The aorist tense is inceptive.’ 
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2.3  VOORGESCHIEDENIS VAN DE TEKST 

 

In de tweede fase van de analyse schenken we aandacht aan de voorgeschiedenis van de tekst. De 

vragen die besproken worden, zijn: Heeft Lucas geput uit mondelinge overlevering of heeft hij 

gebruik gemaakt van een schriftelijke bron of bronnen? Als hij gebruik heeft gemaakt van een 

schriftelijke bron of bronnen, hoe heeft hij deze teksten dan redactioneel bewerkt? Maar er is ook de 

mogelijkheid dat we hier met een literaire creatie van de evangelist van doen hebben. We beginnen 

met een overzicht van de diverse opvattingen. Deze worden vervolgens geëvalueerd, waarna we 

onze eigen visie op de voorgeschiedenis geven. 

 

 

2.3.1  Mondelinge overlevering 

 

- P. Ternant houdt het niet voor onmogelijk dat Lucas uit mondelinge overlevering heeft geput.
63

 

Hij overweegt twee mogelijkheden: (1) dat Lucas geprofiteerd heeft van het lange, gedwongen 

verblijf van Paulus in Caesarea omstreeks 57-59 na Christus om het achterland te bezoeken, waar 

Jezus heeft geleefd en waar hij (= Paulus) Galilese getuigenverklaringen heeft verzameld, en (2) dat 

de weduwe zich nadien bij de groep vrouwen heeft gevoegd die Jezus dienden (Luc. 8,1-3) of bij de 

groep christelijke weduwen die in Joppe woonden (Hand. 9,39-41). 

- Ook M. Saillard meent dat Lucas van een mondelinge overlevering gebruik heeft gemaakt.
64

 Deze 

traditie bevat sporen van Palestijnse catechese.
65

 Waaruit dat blijkt, geeft Saillard niet aan. Een 

verdere zoektocht naar deze ‘Vorlage’ acht Saillard weinig zinvol.
66

 Een lucaanse redactie is hier in 

al de zeven verzen overheen gegaan. Dat is zichtbaar aan de stijl met uitdrukkingen die aan de LXX 

zijn ontleend en aan de gevoeligheid en fijnzinnigheid van toon.
67

 Ook de Elia-typologie hoort 

daartoe.
68

 Saillard acht het zelfs mogelijk dat Lucas deze overlevering in de zeer soepele vorm van 

het hellenistisch wonderverhaal heeft gegoten.
69

 

- O. Knoch is dezelfde opvatting toegedaan: Lucas 7,11-17 stamt uit joods-christelijke overlevering. 

Hij meent dat de plaats Naïn samen met de joodse trekken van het verhaal wijzen op ‘eine alte, an 

diesem Ort gebundene Überlieferung’.
70

 Invloed van hellenistische verhalen van dodenopwekking 

is volgens Knoch niet aan te tonen.
71

 Of het om een mondelinge of een schriftelijke overlevering 

gaat, wordt bij hem niet duidelijk. 

- Op hetzelfde spoor zit A.K. Mughanda in zijn poging om de mogelijke bronnen te identificeren. 

Hij begint met te zeggen – in navolging van H. Schürmann – dat het verhaal ‘uit het bijzondere 

materiaal van Lucas’, het lucaanse Sondergut, moet komen.
72

 Direct daarna neemt hij afstand van 

de opvatting van T.L. Brodie dat Lucas 1 Koningen 17,17-24 bewerkt dan wel geïmiteerd zou 
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 P. TERNANT, L’évangile (Lc 7,11-16). La résurrection du fils de la veuve de Naïn (Lc 7,11-16), AsSeign 69 (1964), 

29-40, spec. 35. 
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 M. SAILLARD, Miracles de résurrection dans les évangiles synoptiques. Histoire de la tradition et de la rédaction 

(Thèse de doctorat présentée à la Faculté de Théologie de Lyon), Lyon 1973, 201. 
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 SAILLARD, Miracles de résurrection, 191. 
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 SAILLARD, Miracles de résurrection, 201; vgl. METTERNICH, Auferstanden in Naïn, 578, die meent dat een 
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(Lk 1,1-9,50), 356, en TERRINONI, Cristo, “Un grande profeta”, 624, menen dat de perikoop een zodanige bewerking 
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latere theologische interpretatie. 
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 SAILLARD, Miracles de résurrection, 189. 
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 SAILLARD, Miracles de résurrection, 206. 
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 SAILLARD, Miracles de résurrection, 201, noot 96. 
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 O. KNOCH, Dem, der glaubt, ist alles möglich. Die Botschaft der Wundererzählungen der Evangelien, Stuttgart 

1986/1993, 343. 
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 KNOCH, Dem, der glaubt, 344. 
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 A.K. MUGHANDA, Résurrection du jeune homme de Naïn et/ou la consolation d’une veuve mère affligée. Etude 

d’exégèses moderne (historico-critique) et patristique orientale (II
e
-IV
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s) de Lc 7,11-17 (Excerpta ex Dissertatione ad 

Doctoratum), Romae 2007, 21.75. 
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hebben of dat hij het aan Philostratus ontleend zou hebben. De veronderstelde literaire 

afhankelijkheid wordt door hem sterk betwist. ‘L’unité, l’homogénité et la sobriété du récit lucanien 

orientent irrémédiablement la recherche vers une antique tradition orale judéo-chrétienne enrichie 

par les traits du miracle d’Elie en faveur de la veuve de Sarepta.’
73

 Het literair-kritische hoofdstuk 

van Mughanda loopt uit op de reconstructie van het pre-lucaanse verhaal.
74

 Wij merken hierbij op 

dat de gedachte van een reconstructie van een mondelinge overlevering gekunsteld aandoet. 

 

 

2.3.2  Schriftelijke bron(nen) 

 

Er is een grote groep uitleggers die van mening is dat Lucas gebruik heeft gemaakt van een 

schriftelijke bron. Het verschil van inzicht onder de geleerden zit in de herkomst van de bron. 

Sommige uitleggers veronderstellen een palestijnse bron, anderen menen dat Lucas een 

hellenistische bron bewerkt heeft. Weer anderen menen dat het verhaal uit zijn Sondergut-bron 

komt. 

- F. Schnider en S. Demel zijn van opvatting dat Lucas dit verhaal aan zijn Sondergut-bron heeft 

ontleend.
75

 Ze zijn beide van mening dat Lucas de kern daarvan onberoerd heeft gelaten, dat hij 

alleen het raamwerk (sterk) heeft bewerkt.
76

 Ze verschillen echter van opvatting over 1 Koningen 

17. Zo houdt Demel de parallellisering van Jezus met Elia voor het beslissende kenmerk van Lucas’ 

redactionele arbeid, terwijl Schnider het feit dat Lucas 7,11-17 naar 1 Koningen 17 gemodelleerd is, 

aan de voorgeschiedenis lijkt toe te kennen. 

- H. Schürmann ziet onder een ‘hellenistische und luk[anische] Redaktionsdecke’ een oude 

palestijnse vertelling waarvan de belijdenis van ‘een groot profeet’ deel uitmaakt.
77

 Een imitatio van 

1 Koningen 17,17-24 is deze vertelling niet. 

- Heel kort is J.A. Fitzmyer over de bron die Lucas gebruikt heeft. Hij gaat ervan uit dat dit verhaal 

ontleend is aan ‘Luke’s private source, “L” ’.
78

 

- Een literair-kritische analyse van Lucas 7,11-17 mag uiterst moeilijk zijn, omdat er geen ‘Vorlage’ 

bekend is, zoals A. Harbarth zegt, het houdt haar niet tegen om een poging te doen.
79

 Om uit te 

zoeken of de terminologische verbindingen met 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4 aan de redactor 

Lucas zijn toe te schrijven of aan de ‘Vorlage’, vergelijkt ze Lucas 7,11-17 met een aantal andere 

nieuwtestamentische wonderverhalen (Lucas 8,40-56; 9,37-43a; Hand. 9,36-43 en 20,7-12) in 

relatie tot de twee bovengenoemde, oudtestamentische dodenopwekkingen. Dit onderzoek brengt 

haar tot de conclusie dat ‘bereits der vorlukanische Tekst an die alttestamentlichen 
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 MUGHANDA, Résurrection du jeune homme de Naïn, 76. 
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 FITZMYER, The Gospel according to Luke I-IX, 656. Zo ook I.H. MARSHALL, The Gospel of Luke. A Commentary on 
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Erweckungsgeschichten erzählt war’.
80

 Dit leidt tot een herziene versie van de ‘Vorlage’ (p. 111).
81

 

Aan de vraag uit welk milieu deze ‘Vorlage’ stamt, schenkt Harbarth geen aandacht. 

- Een niet helemaal heldere positie neemt G. Rochais in. In de eerste onderdelen van zijn studie van 

dit verhaal spreekt hij van ‘een onderliggende semitische overlevering van de Griekse tekst’.
82

 Uit 

paragraaf 4 lijkt de lezer de conclusie te kunnen trekken dat het in deze overlevering om 1 

Koningen 17 in zijn Hebreeuwse versie gaat. Daarnaast spreekt Rochais veelvuldig over een bron 

die Lucas gebruikt heeft. Een andere uitleg van deze bron volgt echter niet. Het kan dus ook zijn dat 

met de bron 1 Koningen 17 bedoeld wordt, maar dan blijft ‘de eerste overlevering’ onduidelijk. 

- De literaire verwantschap tussen Lucas 7,11-12 en 1 Koningen 17,10 en de veelvuldige 

semitismen in het middendeel (vv. 14-15) zijn voor S. Sabugal een indicatie dat de oorspronkelijke 

tekst van dit verhaal in een joods-christelijke omgeving is opgesteld.
83

 

- J.P. del Rosal overweegt of het verhaal van de dodenopwekking die door Flavius Philostratus 

wordt beschreven, en Lucas 7,11-17 gezien de functionele en thematische overeenkomsten, een 

onderlinge samenhang of afhankelijkheid van een gemeenschappelijke bron veronderstellen.
84

 

Daarvoor is het nodig om beide bronnen afzonderlijk te bestuderen. Met het verhaal van 

Philostratus is dat niet mogelijk, maar wel met dat van Lucas. Zijn mogelijke inspiratiebron is 1 

Koningen 17,17-24. Een vergelijkbaar onderzoek, zoals Del Rosal doet tussen de verhalen van 

Philostratus en Lucas aan de hand van de methode V. Propp, heeft hij niet gedaan tussen Lucas 

7,11-17 en 1 Koningen 17,17-24. Hij noemt wel een aantal thematische raakpunten tussen het 

oudtestamentische en het nieuwtestamentische verhaal. Zijn slotconclusie formuleert hij in de vorm 

van de vraag of in het licht van deze tekstuele en thematische overeenkomsten niet bevestigd zou 

kunnen worden dat Lucas niet afhankelijk is van een wondervertelling uit de hellenistische wereld, 

maar zijn inspiratie vindt in de Hebreeuwse tekst van 1 Koningen 17,17-24 via de Griekse vertaling 

van de Septuaginta en dat Philostratus zich tevens op die joods-hellenistische bronnen inspireert 

voor zijn verhaal.
85

 Del Rosal komt tot deze opvatting omdat de tekstuele en de thematische 

overeenkomsten tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,17-24 blijkbaar groter zijn dan tussen het 

verhaal van Philostratus en dat van Lucas. 

- S.M. Fischbach zet haar betoog in bij een aantal zaken in het verhaal van de dodenopwekking die 

zij als ongerijmdheden ervaart en als indicaties beschouwt om een scheiding tussen redactie en 

traditie te rechtvaardigen.
86

 Aan het eind van haar traditiekritische analyse komt ze tot ‘die älteste 

Version der Erzählung’ die ze in vertaling op pagina 228 weergeeft. De uitspraak ‘Een groot profeet 

is onder ons opgewekt’ houdt ze voor het slot van deze voorlucaanse traditie. Deze versie 

weerspiegelt ‘frühchristliche Prophetenchristologie’.
87

 Daarna echter, als ze op zoek gaat naar de 

achterliggende bronnen, volgt ze een weinig consistente redenering. Er zijn volgens Fischbach maar 

weinig verbale overeenkomsten te registreren tussen 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17. Er 

bestaat in haar ogen dan ook geen literaire afhankelijkheid tussen 1 Koningen en de oudere, 

voorlucaanse versie, om vervolgens te beweren dat ‘die Anregung für die Bildung der älteren 

Version …. von den atl. Erzählungen ausging, vornehmlich von 1 Kön 17,17-24 …’.
88

 Een 

vergelijkbare redenering volgt ze, als het gaat om de verhouding tot het verhaal van de 

dodenopwekking die Philostratus beschrijft en Lucas 7,11-17. Ze constateert geen woordelijke 

analogieën en significante verschillen, om aan het slot te beweren: ‘Für die Erzählung von Lk 7,11-

17 kann festgehalten werden, daß sie in ein hellenistisches Gewand einer 
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Totenerweckungserzählung gekleidet ist.’
89

 Haar conclusie: De inhoudelijke aanstoot voor het 

verhaal is ontleend aan 1 Koningen 17,17-24, voor de vorm hebben de eerste vertellers gebruik 

gemaakt van een hellenistisch vertelschema.
90

 

- H. Hendrickx acht het gezien de semitiserende toon, de veronderstelde christologie en het literaire 

genre (van de dodenopwekking onderweg) waarschijnlijk dat het verhaal van joods-christelijke 

origine is en afkomstig uit Syrië, waar de joods-christelijke kerk in nauwe verbinding stond met het 

Griekse gedachtegoed.
91

 Hij ziet redactionele arbeid van Lucas aan heel het verhaal, en niet alleen 

aan het frame.
92

 Het beeld van Jezus als nieuwe Elia heeft hij, zo Hendrickx, bewaard en verbreed, 

en dus niet zelf gecreëerd.
93

 

- R.M. Price veronderstelt achter Lucas 7,11-17 een oorspronkelijk hellenistisch opwekkings-

verhaal, dat nauw verbonden was met de versie van de dodenopwekking door Apollonius (verteld 

door Philostratus in Vita Apollonii IV,45
94

), waaraan later Elia en Elia-motieven zijn toegevoegd.
95

 

- Overeenkomsten met het hellenistisch type dodenopwekking doen ook W. Radl vermoeden dat 

deze vertelling uit hellenistisch milieu stamt.
96

 Redactionele sporen zijn in het bijzonder aan het 

begin en het einde te vinden. De eerste uitspraak van het slot hoort volgens Radl tot de 

oorspronkelijke vertelling die Jezus als de profeet zoals Elia verkondigt. De tweede uitspraak moet 

aan de lucaanse redactie worden toegeschreven.
97

 

 

 

2.3.3  Evaluatie 

 

De opvatting dat Lucas 7,11-17 teruggaat op een mondelinge overlevering, heeft weinig navolgers 

gekregen. Dat zal ermee te maken hebben dat deze opvatting nauwelijks hard te maken is. Gaat het 

om de vraag of de voorlucaanse compositie een hellenistische achtergrond heeft of een palestijnse, 

dan zien we in het onderzoek de balans doorslaan naar de palestijnse, respectievelijk joods-

christelijke achtergrond. Diverse uitleggers noemen als argument voor deze keuze het groot aantal 

semitismen/arameïsmen. Bij sommigen speelt de verhouding met 1 Koningen 17,17-24 daarin een 

rol. De bron zou, zo zeggen verschillende onderzoekers, een profetenchristologie hebben gehad. 

Een groot aantal uitleggers meent dat de voorlucaanse traditie het meest naar voren komt in het 

middendeel van de compositie en dat de redactionele bewerking vooral heeft plaatsgehad aan het 

begin en het slot van het verhaal. In de laatste jaren wordt steeds meer aandacht geschonken aan de 

relatie met de dodenopwekking door Elia in 1 Koningen 17,17-24. Moet je een bron noemen voor 

de lucaanse dodenopwekking, dan kan goed beargumenteerd worden, zoals T.L. Brodie doet, dat 

Lucas zich door dit verhaal uit 1 Koningen 17 heeft laten inspireren.
98

 Een belangrijke reden om 

een vraagteken te zetten bij een hellenistische achtergrond achter dit verhaal, geeft J.K. Howard. 
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Karakteristiek voor de hellenistische wonderverhalen is de ‘divine man’. In Lucas 7,11-17 ligt de 

nadruk echter niet op de persoon van de wonderdoener (als ‘a divine man’), maar op God.
99

 

 

 

2.3.4  Een lucaanse creatie? 

 

Wie de taal en stijl van Lucas 7,11-17 onderzoekt, zal tot de ontdekking komen dat het verhaal van 

de dodenopwekking in veel, zo niet alles, lucaans is. Lucas staat erom bekend dat hij de taal van de 

Septuaginta gebruikt, met zegswijzen als καὶ ἐγένετο, καὶ ἰδού, καὶ αὐτή, en het veelvuldig 

gebruik van de conjuncties καί en δέ.100
 We zien deze stijl ook in 7,11-17. Ook aan zijn 

woordgebruik is hij te herkennen. Woorden als ἑξῆς, πορεύομαι, ἐγγίζω, μονογενής, ἱκανός, 
ἅπτομαι, ἄρχω zijn lucaanse voorkeurswoorden te noemen.

101
 We komen ze in ons verhaal tegen. 

Ook bepaalde combinaties mogen kenmerkend voor Lucas genoemd worden: ἰδὼν, 

σπλαγχνίζομαι en προσέρχομαι (zie 7,13-14; 10,33-34; 15,20) of προσέρχομαι, ἅπτομαι’ en 

ἔστη(σαν) (7,14; 8,44), (ἀπ)έδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ/τῷ πατρὶ αὐτοῦ (7,15; 9,42), 
λαός/ἡμῖν (1,68-69; 7,16). En dan zijn er ook thema’s die voor Lucas karakteristiek zijn die in 

7,11-17 voorkomen: de verheerlijking (δόξαζω, 2,20; 4,15; 5,25.26; 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 

23,47), het omzien naar/bezoek van God (ἐπισκέπτομαι, 1,68.78; 7,16; 19,44), zoals ook zijn 

aandacht voor vrouwen (en weduwen in het bijzonder).
102

 Twee zaken blijven dan nog ongenoemd 

die niet minder kenmerkend zijn voor Lucas: het gebruik van de titel ‘Heer’ voor Jezus als ook het 

feit dat Jezus in het Lucasevangelie nogal eens getypeerd wordt als profeet; een aantal keren wordt 

Jezus expliciet verbonden met Elia dan wel naar deze profeet gemodelleerd. 

 Hebben we gezien de lucaanse taal en stijl misschien met een eigen creatie van Lucas te 

maken?
103

 Heeft de schrijver dan geen bron gebruikt? Jazeker. De bron die hij gebruikt heeft, is 1 

Koningen 17,7-24. Diverse elementen uit dat verhaal keren hier terug (zie voor een uitgebreide 

bespreking van de relatie tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,17-24 hoofdstuk IX). Brodie zou 

wel eens gelijk kunnen hebben, als hij Lucas 7,11-17 een imitatio noemt van 1 Koningen 17,7-

24.
104

 We zouden tevens de mogelijkheid niet willen uitsluiten dat Lucas ook andere bronnen 

gebruikt heeft, die door hem zijn bewerkt. 

 

 

2.4  ANALYSE VAN DE STRUCTUUR 

 

Over de wijze waarop Lucas 7,11-17 is opgebouwd, bestaat in het onderzoek van deze perikoop 

geen consensus. Elke exegeet geeft zijn eigen indeling. Dat gaat over het algemeen niet met veel 
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argumentatie gepaard. Evenmin is er veel discussie met andere exegeten. De verschillen in indeling 

laten zich voor een deel verklaren uit het gehanteerde criterium (of criteria). 

 

2.4.1  Vormkritisch 

 

Een grote groep uitleggers, onder wie A. Harbarth, C. Schnyder, D.L. Tiede, F. Bovon, S.M. 

Fischbach, M. Wolter, W. Eckey, A.K. Mughanda, C. Pichon en M. Leineweber, hanteert 

vormkritische onderscheidingen die bij het (antieke) genezingswonder behoren.
105

 Dat kunnen hele 

globale aanduidingen zijn als: inleiding, expositie, midden/centrum en slot, maar ook meer 

inhoudelijke zoals: het komen van de wonderdoener, karakterisering van de noodsituatie, de 

demonstratie en de acclamatie om uit elk van de bovengenoemde globale aanduidingen één element 

te noemen. Toch levert dat geen eenduidige visie op de indeling op, zoals bij strikte hantering van 

de vormprincipes wel verwacht zou mogen worden. Zo komt Harbarth tot deze indeling: 11-12, 13-

14, 15 en 16; Schnyder en Fischbach delen allebei het verhaal als volgt in: 11-12d, 12e-13d, 14-15a, 

15b-17; Tiede (gevolgd door H. Hendrickx
106

): 11-12a, 12b-13, 13b-14, 15, 16-17; Bovon: 11-12a, 

12b-e, 13-15, 16-17; Wolter: 11, 12-13, 14-15a, 15b-17; Eckey: 11, 12, 13-15, 16-17 en Mughanda: 

11-12, 13-14a, 14b, 15 en 16-17; Pichon: 11-12, 13, 14, 15 en 16-17, en Leineweber: 11-12a, 12b-

13, 14-15b, 15c-17. Hoe laat zich dat verklaren? Daarvoor moeten wij nader onderzoek doen naar 

het vormkritisch onderzoek van wonderverhalen in de synoptische evangeliën. G. Theißen heeft aan 

dit onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd.
107

 Hij heeft niet alleen de verschillende motieven 

op een rij gezet, maar ook een schema (inleiding, expositie, midden en slot) ontworpen, waarbinnen 

de drieëndertig motieven hun plaats hebben.
108

 Wanneer we dit schema en de motieven van Theißen 

strikt toepassen op Lucas 7,11-17, ontstaat dit beeld: 

 
Inleiding 

1. komen van de wonderdoener (v. 11b,12a) 

2. optreden van de menigte (v. 11c) 

3. ‘optreden’ van de hulpbehoevende (v. 12b-c) 

4. optreden van plaatsvervangers (v. 12c-d) 

 

Expositie 

8. karakterisering van de nood (v. 12b-c) 

17. heftige emotie (v. 13a-b) 

18. toespreken (v. 13c-d) 

 

Midden 

22. aanraking (v. 14b) 

24. wonderwerkend woord (v. 14d-g) 

26. konstatering van het wonder (v. 15a-b) 

 

Slot 

28. ontslag (v. 15c) 
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30. bewondering (v. 16a) 

31. acclamatie (v. 16b-e) 

33. uitbreiding (v. 17) 

 

Dat een indeling van 7,11-17 op basis van dit schema niet gemakkelijk is te maken, wordt in het 

bijzonder duidelijk aan het achtste motief: karakterisering van de nood. Volgens het vormkritisch 

schema hoort het thuis in de expositie. In het verhaal echter vormt het één geheel met het derde 

motief en maakt het onderdeel uit van de inleiding. Het is dan ook te begrijpen dat sommige 

uitleggers (Fischbach, Eckey) de inleiding beperken tot vers 11 en vers 12 tot de expositie rekenen, 

terwijl anderen (Schnyder, Bovon) de verzen 11 en 12, of delen daarvan, tot de inleiding vinden 

behoren en menen dat de expositie in vers 12b dan wel later in vers 13 begint. Een tweede 

moeilijkheid zit in vers 13. Sommige uitleggers rekenen vers 13 tot de expositie, terwijl volgens 

anderen, zoals Harbarth en Bovon, dit vers deel uitmaakt van het centrum. Strikt genomen – zie het 

schema hierboven – hebben de eerstgenoemden gelijk. Een derde twistpunt vormt vers 15. Er zijn 

uitleggers (Bovon en Eckey) die het vers tot het midden rekenen. Anderen (Harbarth) kennen het 

vers een aparte status toe. Weer anderen (Schnyder, Fischbach en Wolter) delen het vers op: vers 

15a behorend tot het midden, verzen 15b-c tot het slot. 

Het toegepaste schema laat zien: (1) dat een aantal verhaalelementen geen plek vinden in het 

schema: de grote menigte die de weduwe begeleidt (v. 12e) en de dragers die tot stilstand komen na 

het aanraken van de baar (v. 14c), (2) dat er in het verhaal iets anders gebeurt dan in het schema, 

want hier komt de wonderdoener naar de behoeftige in plaats van andersom (v. 14a), (3) dat 

verhaalelementen die in het schema in relatie staan tot de hulpbehoevende (i.c. de dode) hier 

worden vermeld bij zijn moeder (v. 13a-b en v. 13c-d). 

We kunnen nu antwoord geven op bovengenoemde vraag. Er zijn drie redenen te noemen 

waarom de uitleggers die Lucas 7,11-17 op grond van vormkritische principes indelen, tot 

verschillende opvattingen komen. Ten eerste. De vormprincipes worden niet in alle gevallen streng 

toegepast. Als voorbeeld mag vers 15c dienen dat over het algemeen nog tot het midden/centrum 

wordt gerekend. Ten tweede. Algemene (schema) en inhoudelijke (motieven) aanduidingen worden 

niet altijd even zorgvuldig van elkaar onderscheiden. Ten derde. Zoals we zojuist zagen, het verhaal 

laat zich niet eenduidig in het schema invoegen. Een op de vormkritiek gebaseerde indeling doet 

onvoldoende recht aan het feit dat Lucas 7,11-17 niet één hulpbehoevende (de dode jongen) kent, 

maar twee: de dode jongen én zijn moeder. Een gegeven dat door de eerder genoemde exegeten niet 

wordt opgemerkt. Dat is des te merkwaardiger, omdat in de expositie (vv. 12d-13 of alleen v. 13) de 

moeder centraal staat. 

 

 

2.4.2  Syntactisch 

 

In het kader van de indeling op vormkritische gronden bespraken wij het structuurvoorstel van A. 

Harbarth. Elders in haar proefschrift komt zij tot een andere visie op de structuur van de perikoop, 

waarin zij de tekst als ‘syntaktisches Gefüge’ wil beschrijven.
109

 Zij ziet in 7,11-17 een concentrisch 

patroon,
110

 met bijzondere aandacht voor de adversatieve conjunctie δέ. Onderstaand schema is 

echter als zodanig niet in haar proefschrift te vinden; het is gebaseerd op haar opmerkingen. 

 
A  Beweging de stad in (v. 11) 

  B    (adversatief) Nadere beschrijving van zoon en moeder (v. 12) 

    C     Troostwoord aan moeder (v. 13) 
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      D    (adversatief) Stilstaan van de dragers: wending van dood naar leven (v. 14) 

    C’    Vervulling van troostwoord (v. 15) 

  B’   (adversatief) Nadere beschrijving van de wonderdoener (v. 16) 

A’ Beweging de stad uit (v. 17) 

 

Deze indeling van 7,11-17 mag aantrekkelijk zijn, ze kent echter een aantal problemen. Het eerste 

probleem vormt vers 15 (C’) dat door Harbarth vervulling van het troostwoord aan de moeder uit 

vers 13 (C) genoemd wordt. Vervulling van het troostwoord zou zijn, als we in vers 15 lazen dat de 

vrouw niet meer weende. Vers 15 is niet zozeer de vervulling van het troostwoord aan de moeder 

(van vers 13) als wel de vervulling van Jezus’ spreken tegen de jongen in vers 14. Wij komen bij 

ons tweede punt. Harbarth ziet in het stilstaan van de dragers de markering van de wending van 

dood naar leven. De tekst zou meer recht gedaan worden, wanneer Jezus’ spreken tot de jongen 

genoemd wordt als de wending van dood (v. 12b) naar leven (v. 15). Een derde punt. Het is ons niet 

duidelijk waarom Jezus’ woord gericht aan de moeder wel een plek krijgt binnen de structuur, maar 

niet Jezus’ woord tot de jongen. Ons vierde punt ten slotte. Harbarth gebruikt met betrekking tot 

vers 12 en vers 16 wel erg algemene aanduidingen om beide verzen op elkaar te betrekken (C en 

C’). Een inhoudelijk verband wijst zij niet aan. Samengevat moeten we zeggen dat haar indeling te 

weinig recht doet aan alle tekstgegevens. 

De wijze waarop Lucas de zinnen middels de voegwoorden – in het bijzonder het voorkomen 

van δέ  – met elkaar verbindt, is zowel voor M. Saillard als G. Rochais bepalend voor de 

indeling.
111

 Het leidt bij Rochais tot deze driedeling: 

 
(1) Inleiding (v. 11) 

(2) Het wonder (vv. 12-15) 

(3) De reactie van de menigte en de weerklank van het wonder (vv. 16-17) 

 

En bij Saillard tot een vierdeling, waarbij hij de volgende argumentatie geeft: elk deel begint met de 

conjunctie δέ, alle drie delen ‘eindigen’ met een woord ofwel van Jezus ofwel van ‘allen’.
112

 In 

onderstaand schema vindt de lezer deze twee gegevens niet echt terug. 

 
(1) Inleiding (v. 11) 

(2) Jezus, de enige zoon en de moeder (vv. 12-14a) 

(3) Het wonder (vv. 14b-15) 

(4) De interpretatie van het wonder en de verspreiding ervan (vv. 16-17) 

 

Saillard maakt niet duidelijk waarom hij vers 11 een eigen plek toekent, los van de verzen 12-14a. 

Dat mag opvallend heten, omdat hij eerder blijk heeft gegeven oog te hebben voor het feit dat in de 

verzen 11-12 twee stoeten worden getekend: een stoet met Jezus en zijn begeleiders en een stoet 

met de weduwe en een menigte die haar begeleidt.
113

 Saillard gebruikt slechts twee tekstgegevens 

voor de indeling. Dat is te weinig om te kunnen spreken van een verantwoord indelingsvoorstel. 

Daarbij, aan de conjunctie δέ wordt voor de indeling van de perikoop een te grote waarde toekend. 

 

 

2.4.3  Inhoudelijk 

 

Dan blijft er nog een groep uitleggers over die niet expliciet een criterium op basis waarvan zij de 

tekst indelen, formuleert. Voor hun indeling baseren zij zich op de inhoud en gang van het verhaal. 

 

                                                      
111

 SAILLARD, Miracles de résurrection, 189; G. ROCHAIS, Les récits de résurrection des morts dans le Nouveau 

Testament (SNTSMS 40), Cambridge 1981, 21. 
112

 SAILLARD, Miracles de résurrection, 189. 
113

 SAILLARD, Miracles de résurrection, 189. 



49 

Driedeling 

Diverse exegeten, onder wie F. Godet, U.B. Terrinoni, A.A. Just, G. Schneider, J. Nolland, J.B. 

Green, R. Dillmann & C. Mora Paz, stellen deze driedeling voor: 7,11-12, 13-15 en 16-17.
114

 Ze 

verschillen echter in de benaming van de verschillende onderdelen. 
Godet  

(1) De ontmoeting 

(2) Het wonder 

(3) De uitwerking
115

 

 

Terrinoni  

(1) Twee grote menigten die elkaar treffen 

(2) De interventie van de hoofdpersoon 

(3) De unanieme lofprijzing van de menigte
116

 

 

Just  

(1) De setting 

(2) De compassie en het wonder 

(3) Het antwoord van het volk genoemd
117

 

 

Schneider, Nolland, Green en Dillmann & Mora Paz benoemen de onderdelen niet. 

Tot een iets andere driedeling komt L. Fonck: 7,11-13 (de dingen die aan het wonder 

voorafgaan), 14-15 (het wonder), 16 (de dingen die op het wonder volgen).
118

 

Ook M.J. Harris rekent vers 13 bij het begindeel.
119

 Hij verschilt van Fonck, doordat hij vers 15 

bij het slotdeel rekent. Zijn driedeling: de omstandigheden van het wonder (7,11-13), de uitvoering 

van het wonder (7,14) en de uitkomst van het wonder (7,15-17). Blijkens deze formulering lijkt het 

erop dat hij vers 17 tot het slotdeel rekent, in de bespreking van dit derde deel zegt hij echter: 

‘Verse 17 is transitional.’ 

De driedeling van P. Ternant is nog weer anders: inleiding (7,11), het wonder (7,12-15) en de 

reacties van de menigte (7,16-17).
120

 

R. Meynet ten slotte komt – zonder verdere aanduiding – tot deze driedeling: 7,11-12, 13-14 en 

15-16. In alle drie delen ziet hij parallellie: vers 11//vers 12, vers 13//vers 14 en vers 15//16.
121

 

 

Vierdeling 

Anderen zoals S. Sabugal, O. Knoch, D.L. Bock, U. Metternich en D.E. Garland gaan uit van een 

vierdeling.
122

 Het verschil met hen die een driedeling voorstaan, zit erin dat Bock en Metternich de 

verzen 16-17 niet als een geheel zien, maar als zelfstandige onderdelen. Knoch verschilt daarin met 

de anderen, dat hij het middendeel splitst (vers 13 en verzen 14-15). Sabugal rekent vers 12 niet tot 

de inleiding of setting, hij betrekt het bij het middendeel. Sabugal merkt daarbij op dat de literaire 
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structuur laat zien dat het wonder van de opwekking het middelste en meest omvangrijke deel van 

het verhaal beslaat. Inleiding en afsluiting vormen het geografisch kader: ze bakenen respectievelijk 

de verwezenlijking van de gebeurtenis in Naïn af en haar wijde verbreiding over heel Judea en de 

omliggende streek.
123

 

 
Sabugal 

(1) Inleiding (v. 11) 

(2) Het wonder van de opwekking (vv. 12-15) 

De ontmoeting met de dode en zijn moeder (v. 12) 

De opstanding van de gestorven jongen (vv. 13-14) 

De opgewekte en zijn moeder (v. 15) 

(3) De reactie van ‘alle’ omstanders (v. 16) 

(4) Afsluiting: verbreiding van het wonder (v. 17) 

 

Knoch 

(1) Inleiding: de ontmoeting van Jezus en zijn leerlingen met een begrafenisstoet (vv. 11-12) 

(2) Jezus’ ontmoeting met de moeder (v. 13) 

(3) Midden: het aanraken van de baar door Jezus en zijn bevel tegen de dode (vv. 14-15) 

(4) De reactie van de aanwezigen en de verbreiding van het bericht (vv. 16-17) 

 
Bock 

(1) De setting: een begrafenisstoet in Naïn (vv. 11-12) 

(2) Jezus’ genezing gepaard met compassie (vv. 13-15) 

(3) Publieke belijdenis van een groot profeet (v. 16) 

(4) Bekendmaking in Judea en in de regio (v. 17) 

 

Metternich 

(1) Inleiding: situatie, plaats en personen (vv. 11-12) 

(2) Bericht van het wonder (vv. 13-15) 

(3) Bewondering en acclamatie (v. 16) 

(4) Uitbreiding van de gebeurtenissen (v. 17) 

 

Garland 

(1) Ontmoeting van een begrafenisstoet bij de poort van de stad (vv. 11-12) 

(2) Heer toont compassie met de weduwe (v. 13) 

(3) Opwekking van de jongen uit de dood door woord van Jezus (vv. 14-15) 

(4) Koor van lofverheffing (vv. 16-17) 

 

Zevendeling 

Iemand die in Lucas 7,11-17 zeven delen onderscheidt, is H. Klein; hij ziet in Marcus 5,22-24.35-43 

dezelfde opbouw terug: 
124

 

 
Klein 

(1) Plaatsaanduiding (v. 11.12a) 

(2) Beschrijving van de situatie en introductie van de persoon waaraan het wonder geschieden zal (v. 

12b) 

(3) Oproep van Jezus (v. 13) 

(4) Opwekking door woord en daad (v. 14) 

(5) Demonstratie van de opwekking (v. 15) 

(6) Acclamatie van de aanwezigen (v. 16) 

(7) Verbreiding van het bericht (v. 17) 
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Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat er rond de structuur van 7,11-17 drie discussiepunten 

zijn. Het eerste is tot hoever het begindeel zich uitstrekt; in narratologische termen wordt van 

expositie gesproken, anderen (zie Bock) spreken van de setting. Sommigen rekenen alleen vers 11 

daartoe, terwijl anderen de eerste twee verzen (vv. 11-12) bijeen zien. Hieronder zullen we laten 

zien dat voor dat laatste het meest te zeggen is. Het tweede punt betreft de vraag waar het 

middendeel begint en eindigt. Hieronder zullen we laten zien dat er goede, in het bijzonder 

syntactische argumenten zijn te geven om 7,13-15 als een eenheid te zien. Er is dus geen reden voor 

een tweedeling van het middendeel zoals sommigen menen. Het derde discussiepunt betreft de 

vraag of de verzen 16-17 bijeengehouden moeten worden of niet. Het antwoord op die vraag is 

mede afhankelijk van de vraag of vers 17 bij de scène hoort of een overgangsvers is. Dat wij van dat 

laatste uitgaan, hebben we reeds laten zien toen de afbakening van de tekst aan de orde was. 

 

 

2.4.4  Standpuntbepaling 

 

Wij gaan uit van een vierdeling: 7,11-12, 13-15, 16 en 17. Waar Bock vers 17 tot het Naïn-verhaal 

rekent, daar beschouwen wij vers 17 als een overgangsvers (zie 2.2.1). Wat bij Bock – en bij vele 

anderen – echter ontbreekt, is een nadere toelichting bij en argumentatie van de indeling. 

 

7,11-12 

Begin (v. 11b-c) en einde (v. 12d-e) van het eerste onderdeel vertonen een zekere parallellie.
125

 

Woorden als πόλις (‘stad’), ὄχλος ('schare') en σύν (‘met’) aan het begin (vv. 11b-c) komen aan 

het einde (vv. 12d-e) weer terug. In vers 11 komt het verbum (πορεύομαι) twee keer voor, ook in 

vers 12d-e komt het werkwoord (εἰμι) twee keer voor. Begin en einde laten twee stoeten zien: de 

eerste stoet (duratief imperfectum in v. 11c
126

) rond Jezus en de tweede stoet (duratief imperfectum 

in v. 12e) rond de weduwe.
127

 De verba van 7,11b-c geven aan de eerste stoet een dynamisch 

karakter, waar de werkwoorden van 7,12d-e de tweede stoet een statisch karakter geven. 
128

 

Het tussenstuk (vv. 12a-c) sluit in de structuur aan op de omliggende delen: vers 12a (Jezus) 

sluit aan op het voorafgaande vers 11b-c (Jezus), waar het laatste woord van vers 12c (moeder) op 

het daaropvolgende vers 12d-e (moeder) aansluit. Tussen bijzin (v. 12a) en bijstelling (v. 12c) 

vormt de hoofdzin (v. 12b) het centrum. Door de ‘Aufmerksamkeitserreger’ (‘en zie’) legt de 

verteller de aandacht op deze middelste figuur (de gestorven zoon). 

 
    En het geschiedde in het vervolg 

   A  a  dat hij naar een stad (πόλιν) ging (ἐπορεύθη), genaamd Naïn. 

  b  En zijn leerlingen en een talrijke menigte (ὄχλος) gingen met hem mee (συνεπορεύοντο) (impf). 

 

Zodra hij dan de poort van de stad (πόλεως) naderde, 

B    en zie, een gestorvene werd uitgedragen, 

een enige zoon voor zijn moeder. 
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   A’ a’ En zij was (ἦν) weduwe. 

  b’ En een aanzienlijke menigte (ὄχλος) van de stad (πόλεως) was (ἦν) met (σύν) haar (impf). 

 

7,13-15 

Het middendeel bestaat uit twee onderdelen (v. 13 en vv. 14-15), die een parallelle bouw kennen. 

De eerste zin van beide onderdelen begint met een bijzin (een aor. participium), gevolgd door het 

verbum finitum. De ‘tweede’ zin begint met een verbum dicendi, gevolgd door een directe rede 

(met daarin een imperatief). De parallelle bouw brengt scherp het verschil tussen 7,13 en 7,14-15 

aan het licht. In de verzen 14-15 zien we twee keer een reactie; de eerste keer zijn het de dragers die 

onbedoeld reageren op het aanraken door Jezus van de baar. De tweede keer reageert de jongen op 

het gezaghebbend spreken van Jezus. In vers 13 vernemen we geen reactie van de vrouw (op Jezus’ 

oproep om met wenen op te houden). Eén zin die nog geen plaats heeft in deze structuur, is vers 15c 

‘(En hij gaf hem aan zijn moeder’). We zullen hierop later nog terugkomen. 

 
A En toen de Heer haar zag         (aoristus participium) 

B werd hij met innerlijke ontferming met haar bewogen  (verbum finitum) 

C En hij zei haar:          (verbum dicendi) 

  ‘Ween niet!’           (imperativus) 

 

A’ En erbij gekomen          (aoristus participium) 

B’ raakte hij de baar aan         (verbum finitum) 

 De drágers evenwel kwamen tot stilstand. 

C’ En hij zei:           (verbum dicendi)  

  ‘Jongeman,  

jóu zeg ik: 

   “Ontwaak!”’         (imperativus) 

En de dode ging overeind zitten  

en begon te spreken. 

En hij gaf hem aan zijn moeder. 

 

7,16 

Dit vers kan met recht de afronding genoemd worden. De twee stoeten van het begin vormen nu één 

geheel, zoals blijkt uit ἅπαντας (‘allen’).
129

 Daarmee hebben de mensen die in de expositie (7,11-

12) werden genoemd, expliciet een functie gekregen. De reactie op het gebeuren (vv. 13-15) is 

zogezegd compleet; ze zijn allen object (van ἔλαβεν in v. 16a) en subject (van ἐδόξαζον in vv. 

16b-f). In een later stadium zullen we aandacht schenken aan de verhouding van beide uitspraken 

van ‘allen’ tot (de weduwe en de zoon in) het middendeel. 

 

7,17 

We hebben hier met een overgangsvers te maken. Wanneer we naar de beweging (ἐξῆλθεν) kijken, 

dan wordt duidelijk dat we hier van Naïn loskomen. Maar wanneer we zien wat eruitgaat: ‘dit 

woord over hem’, dan blijkt hoezeer dit vers met het voorafgaande is verbonden. 

 

Deze indeling vindt ondersteuning: (1) wanneer we de wijze bestuderen waarop Jezus in het verhaal 

wordt aangeduid. Dat gebeurt door de verteller, als ook door verhaalpersonages. In het eerste deel 

(vv. 11-12) wordt Jezus door de verteller aangeduid met ‘hij’ (in het Grieks is het subject in het 

verbum geïmpliceerd), in het tweede deel (vv. 13-15) noemt de verteller hem ὁ κύριος (‘de Heer’) 

en in het derde deel (v. 16) brengen de aanwezigen hem in verband met ὁ θεός; (2) wanneer we oog 

hebben voor de manier waarop het spreken in 7,11-17 zijn plaats vindt. In het eerste deel – bij de 
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begrafenis – is het stil en wordt er niet gesproken,
130

 in het tweede deel wordt er wel gesproken (2x 

εἶπεν), door Jezus, met een imperatief: tegen een weduwe dat ze op moet houden met huilen, en 

tegen een dode dat hij moet opstaan, en door de jongeman (ἤρξατο λαλεῖν) – wat hij zegt, horen 

we echter niet – en in het derde zijn worden er twee doxologische uitspraken gedaan (λέγοντες, 
gevolgd door twee maal ὅτι) door de aanwezigen. 

Daarmee ontstaat het volgende beeld van Lucas 7,11-17:
131

 

- Het begin, de verzen 11-12, laat twee stoeten zien: één met Jezus als middelpunt en de andere met 

de weduwe en haar dode zoon als centrale figuren, elk met zijn eigen doel en programma: de ene 

stoet om de stad binnen te gaan om daar het evangelie van het koningschap van God te verkondigen 

(zie 4,43), de ander om de stad uit te gaan om een dode jongen te begraven. Bij de poort van de stad 

– op de grens tussen binnen en buiten – stuiten ze op elkaar.
132

 

- Het middendeel wordt gevormd door de verzen 13-15, waarin Jezus eerst aandacht heeft voor de 

weduwe (v. 13) om zich vervolgens te richten tot de jongen (v. 14). De verzen 13 en 14 vertonen 

een parallelle bouw. Beide verzen beginnen met een participium conjunctum: ‘En toen de Heer haar 

zag’ en ‘Erbij gekomen’, gevolgd door de hoofdzin: ‘werd hij met innerlijke ontferming met haar 

bewogen’ en ‘raakte hij de baar aan’. Daarna spreekt hij tot de betrokkene: eerst tot de weduwe: ‘En 

hij zei haar: “Ween niet!”’ en vervolgens tot de jongen: ‘En hij zei: “Jongeman, jóu zeg ik: 

“Ontwaak!”’ Een directe reactie van de weduwe op hetgeen Jezus doet en tegen haar zegt, verneemt 

de lezer niet,
133

 in tegenstelling tot bij de jongen. Er is zowel een reactie op hetgeen Jezus doet: de 

dragers die blijven staan, als ook op hetgeen Jezus zegt; zo verneemt de lezer dat de jongen 

overeind ging zitten en begon te spreken. Aan het eind van dit middengedeelte komen de drie 

hoofdrolspelers samen (v. 15b). 

- Het slot van de scène (v. 16) wordt gevormd door de reactie van ‘allen’ op de opwekking van de 

jongen. Strikt genomen eindigt de scène met deze verheerlijking (zie ook 2,20; 4,15; 5,26; 17,18; 

18,43). We hebben hier met het koorslot te maken, dat het gebruikelijke einde vormt van een 

wonderverhaal. Begin en einde corresponderen met elkaar, in die zin dat de verschillende 

personages die in de expositie genoemd worden, in ‘allen’ samenkomen. Toch eindigt de perikoop 

hier niet. Er is nog sprake van een uitgaande beweging uit de stad, en wel van ‘dit woord’ ‘over 

hem’ (v. 17) (zie ook 4,37 en 5,15). 

 

 

2.5  CONCLUSIES 

 

We noteren de belangrijkste conclusies van het tweede hoofdstuk: 

1) Met de zinswending ‘En het gebeurde’ begint Lucas dikwijls een nieuwe teksteenheid. Dat is 

ook in 7,11 het geval.
134

 Aangezien wonderverhalen vaak afgesloten worden met het melden van de 

reactie op het wonder, valt er veel voor te zeggen om 7,16 met zijn dubbele reactie van vrees en 

verheerlijking als het slot van de wonderscène te zien. De perikoop eindigt hier echter niet, zo blijkt 

uit 7,17 waar sprake is van verdere bekendwording/bekendmaking, een aspect waarmee Lucas 

vaker wonderverhalen eindigt. Wij houden 7,17 voor een overgangsvers, omdat het enerzijds – met 

‘dit woord’ – nauw aansluit op het voorafgaande, anderzijds zich losmaakt van het voorafgaande, 

getuige de uitgaande beweging (2.2.1). 

 2) Dat Lucas 7,11-17 zou teruggaan op mondelinge overlevering dan wel op schriftelijke, 

palestijnse en/of hellenistische bronnen is niet goed aannemelijk te maken. Als Lucas een ‘bron’ 
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gebruikt heeft, dan is dat 1 Koningen 17,(7-16)17-24, het verhaal van de opwekking van een dode 

jongen, de enige zoon van een weduwe door Elia. Beter is het om te zeggen dat hij zich door dit 

verhaal heeft laten inspireren. Kijken we naar de taal en de stijl van Lucas 7,11-17, dan is die in zijn 

geheel lucaans te noemen, hetgeen het waarschijnlijk maakt dat we met een eigen creatie door 

Lucas van doen hebben (2.3). 

 3) Over de wijze waarop Lucas 7,11-17 is opgebouwd, bestaat veel verschil van mening. 

Sommigen hanteren vormkritische criteria (2.4.1), anderen syntactische (2.4.2), weer anderen 

inhoudelijke (2.4.3) criteria, maar ook onder elk van deze groepen bestaat geen consensus met 

betrekking tot de indeling. 

4) Wij bepleiten de volgende indeling: het begin (vv. 11-12) laat twee stoeten zien: de ene met 

Jezus als middelpunt en de andere met de weduwe en haar dode zoon als centrale figuren, elk met 

hun eigen programma: de ene stoet om de stad binnen te gaan om daar het evangelie van het 

koningschap van God te verkondigen, de andere stoet om een dode jongeman buiten de stad te 

begraven. Bij de poort van de stad ontmoeten ze elkaar. In het middendeel (vv. 13-15) heeft Jezus 

eerst aandacht voor weduwe, vervolgens richt hij zich tot de jongen. Beide bewegingen lopen 

parallel, waarbij opvalt dat de ene beweging van Jezus naar de weduwe toe geen reactie van haar 

kant oproept, terwijl de beweging van Jezus naar de jongen toe wel reactie oproept. Met het 

koorslot (v. 16) eindigt de scène. Begin en einde corresponderen met elkaar in die zin dat in ‘allen’ 

alle personages van het begindeel samenkomen. De perikoop eindigt met vers 17, dat als een 

overgangsvers is typeren (2.4.4). 
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HOOFDSTUK III 

 

HET GENRE VAN LUCAS 7,11-17 
 

 

3.1  INLEIDING 

 

De eerste vraag die een onderzoeker van een Bijbelse tekst zich zal stellen, is met welke type tekst 

hij te maken heeft. Het antwoord op die vraag is van belang voor het verstaan van de tekst. Omdat 

Lucas 7,11-17 het hart van deze studie vormt, is onze eerste vraag dan ook tot welk genre deze tekst 

behoort. Die vraag lijkt niet moeilijk te beantwoorden. Velen zeggen dat we in Lucas 7,11-17 met 

een wonderverhaal van doen hebben.
1
 We komen een bespreking van Lucas 7,11-17 dan ook vaak 

tegen in boeken waarin wonderverhalen centraal staan.
2
 Nu kent dit type verhaal een aantal vragen 

en problemen: 

De eerste vraag is: op basis waarvan duidt men een dergelijk verhaal aan als een 

wonderverhaal? Daarbij, door sommigen wordt het bestaan van het wonderverhaal als een eigen 

genre betwist. Dat roept de vraag op hoe het genre van een tekst bepaald wordt (3.2). 

Een tweede punt betreft het feit dat de aanduiding ‘wonderverhaal’ wel erg breed is. Men heeft 

dan ook tal van subgenres onderscheiden. Het leidt tot de vraag: tot welk subgenre van het 

wonderverhaal hoort Lucas 7,11-17? (3.3). 

Daarna keren we terug naar het genre ‘wonderverhaal’, omdat er verschil van mening bestaat 

over de vraag wat voor soort verhaal dat is. Welke verhouding heeft het tot de werkelijkheid? 

Hebben we met een ‘faktuale Erzählung’ (een historisch verhaal) of met een ‘fiktionale Erzählung’ 

(een onhistorisch, mythisch, symbolisch dan wel fantastisch verhaal) te maken?
3
 (3.4). We eindigen 

het hoofdstuk met conclusies (3.5). 

 

 

3.2  HET GENRE VAN LUCAS 7,11-17: EEN WONDERVERHAAL 

 

We beginnen met de vraag hoe een exegeet tot bepaling van het genre van een tekst kan komen.
4
 K. 

Koch noemt vier stappen:
5
 (1) Terecht beschouwt Koch de afbakening van een afgeronde eenheid 

door het vaststellen van begin en einde van de verteleenheid als de eerste stap in dat proces (zie 

2.2.1). Daarna zet Koch een intertekstueel traject op zonder dat overigens op deze wijze te 

formuleren. Wat hij namelijk voorstelt, zijn de volgende stappen: (2) het nauwkeurig analyseren 
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Stuttgart 1986/1993, 343-349; H. HENDRICKX, The Miracle Stories of the Synoptic Gospels, London & San Francisco 

1987, 205-221; F.M. FIEDERLEIN, Die Wunder Jesu und die Wundererzählungen der Urkirche, München 1988, 146-

148; R. LATOURELLE, The Miracles of Jesus and the Theology of Miracles (vertaling van Miracles de Jésus et théologie 

du miracle), Mahwah 1988, 185-194; R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. 

Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 571-582. 
3
 Zie voor deze aanduidingen G. GENETTE, Récit fictionnel, récit factuel, in: Fiction et diction, Paris 1991, 65-93. 

4
 Veel genretheorieën leiden aan het euvel dat de theorievorming niet plaatsvindt aan de hand van concrete voorbeelden. 

Vandaar dat wij concreet bij de praktijk, Lucas 7,11-17, inzetten. 
5
 K. KOCH, Was ist Formgeschichte? Methoden der Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn 1974

3
, 20. 
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van de bouw/structuur van de tekst (zie 2.4) en (3) van zijn syntactische en lexicale 

eigenaardigheden, zoals bijvoorbeeld woordherhalingen en zinsvormen (4) om vervolgens op zoek 

te gaan naar vergelijkbare patronen in andere teksten, uit literatuur in dezelfde periode of uit 

vroegere en latere tijd.
6
 

We beginnen bij het laatste punt (4): de vergelijking met vergelijkbare patronen in andere 

teksten. Een lezer met kennis van de Tenach zal een verband leggen met 1 Koningen 17,17-24, 

omdat hij daar een vergelijkbaar verhaal treft. Het is een tekst die door onderzoekers de benaming 

‘legende’ mee krijgt, wat de vraag oproept of dat ook voor Lucas 7,11-17 geldt. 

Wanneer we naar de eigenaardigheden van de tekst kijken (3), dan brengt ons dat bij de 

gebeurtenis, waarover de lezer verbaasd zal zijn, omdat deze gebeurtenis menselijkerwijs 

onmogelijk is. In het Lucasevangelie is hij al eerder dergelijke verhalen tegengekomen. In de 

traditie worden deze verhalen ‘wonderverhalen’ genoemd.
7
 Over de vraag wat voor soort verhalen 

dat zijn, wordt zeer verschillend gedacht. Zijn het legenden? Horen ze thuis onder de ‘Phantastik’
8
 

of hebben we met historische berichten van doen? We komen op deze kwestie straks uitgebreider 

terug. Nu willen we nader naar het wonderverhaal kijken om de meest elementaire karakteristieken 

van het verhaal op het spoor te komen en daarna opnieuw naar Lucas 7,11-17 te kijken of deze tekst 

terecht zo wordt gelabeld. G. Theißen heeft hier belangrijk onderzoek verricht. Hij heeft alle 

motieven, die karakteristiek zijn voor het wonderverhaal, in kaart gebracht.
9
 De vraag welke 

motieven constitutief zijn voor het genre van het Bijbelse wonderverhaal, behandelt hij niet. Naar 

ons idee zijn dat de volgende drie motieven: 

(1) Een situatie die als problematisch wordt beleefd of gezien (zoals gebrek, ongeloof, nood, 

ziekte, dood).
10

 

(2) Wonderbewerkende handeling door de wonderdoener; dat is dikwijls een daad van kracht 

(δυνάμις) en/of woord van gezag (ἐξουσία) door de wonderdoener zelf, maar dat kan ook een 

gebed zijn. 

(3) De feitelijke opheffing van de problematische situatie.
11

 

                                                      
6
 KOCH, Was ist Formgeschichte?, 20, wijst erop dat formele waarnemingen voorrang hebben boven inhoudelijke 

overwegingen alsook dat geen enkele eenheid alleen met formele waarnemingen is te bepalen. 
7
 R. ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”. Eine literaturwissenschaftliche Definition, in: B. KOLLMANN & R. 

ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und 

rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 311-343, spec. 313.320-321, noemt de vraag of er 

überhaupt een genre ‘wonderverhaal’ is ‘onzinnig’ dan wel ‘onnauwkeurig’, ook al vinden we in het handboek van 

‘literaire genres’ en in het handboek van ‘fantastische literatuur’ geen genre ‘wonderverhaal’. Het genre 

‘wonderverhaal’ is er alleen al, zo Zimmermann, omdat er een wetenschappelijke discussie over gevoerd wordt, alsook 

omdat in een bepaalde uitlegtraditie  een groep van vroegchristelijke teksten onder dit label wordt samengevat. En 

daarbij, hoe zou je een verhaal over een τέρας anders moeten noemen dan een ‘wonderverhaal’. 
8
 Ook ZIMMERMANN, Phantastische Tatsachenbericht?!,  469-494, stelt die vraag. Hij noemt de wonderverhalen aan het 

slot van zijn bijdrage ‘phantastische Tatsachenberichte’. 
9
 G. THEIßEN, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen 

Evangelien, Gütersloh 1998
7
, 57-83; K. BERGER, Formen und Gattungen im Neuen Testament (UTB 2532), Tübingen 

& Basel 2005, 363, zegt te gemakkelijk dat teveel belangrijke elementen van wonderverhalen ontbreken, te 

gemakkelijk, omdat hij niet aangeeft welke elementen dat zijn. 
10

 Vgl. ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 334-335. Met opzet formuleren wij het op deze wijze: ‘als 

problematisch beleefd’, en niet: ‘een problematische situatie’, gezien het feit dat niet iedereen zijn/haar handicap als 

‘problematisch’ beschouwd) (zie verder W. GRÜNSTÄUDL & M. SCHIEFER FERRARI (Hrsg.), Gestörte Lektüre. 

Disability als hermeneutische Leitkategorie biblischer Exegese (BThK 4), Stuttgart 2012). 
11

 Vgl. W. KAHL, Die Bezeugung und Bedeutung frühchristlicher Wunderheilungen in der Apostelgeschichte angesichts 

transkultureller Übergänge, in: G. ETZELMÜLLER & A. WEISSENRIEDER (Hrsg.), Religion und Krankheit, Darmstadt 

2010, 249-263, spec. 255, die de narratieve ontvouwing van de wonderverhalen in Handelingen als volgt typeert: ‘eine 

Bewegung von einer Situation, die durch einen Mangel an Leben bzw. Gesundheit gekennzeichnet ist, zu einer 

Situation, deren Beschreibung die Aufhebung dieses Dis-Äquilibriums markiert, i.e. wiederhergestelltes Leben bzw. 

Gesundheit’; D. DORMEYER, Wundergeschichten in der hellenistischen Medizin und Geschichtsschreibung. Eine 

religionsgeschichtliche Annäherung, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen 

Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 

127-151, spec. 129-131, wijst een vergelijkbare ‘elementare Grund-struktur’ aan; ZIMMERMANN, Gattung 
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Het eerste motief doet zich aan het begin van het verhaal voor, het derde motief aan het slot. Het 

tweede motief manifesteert zich tussen het eerste en het derde motief als de wijze waarop de 

verandering van de begin- naar de eindsituatie tot stand komt. Er zijn diverse exegeten die de 

reactie op het wonder ook constitutief achten.
12

 Een simpel voorbeeld moge duidelijk maken dat dit 

niet het geval is. Zo ontbreekt een reactie na de wonderbare spijziging (Luc. 9,10-17).
13

 

Bovengenoemde drie motieven mogen dan constitutief zijn voor het wonder, de essentie van het 

wonderverhaal is daarmee nog niet gedekt. Die betreft namelijk het feit dat het gaat om iets dat 

menselijkerwijs onmogelijk is.
14

 Hier kunnen we goed zien dat als men alleen naar de tekst kijkt, 

het eigenlijke punt niet gepakt wordt. Daarvoor moeten we bij de lezer zijn.
15

 Wanneer iemand in 

de problematische situatie van het begin een verandering tot stand weet te brengen – door gebruik te 

maken van (bovenmenselijke) macht – , dan kan de reactie tweeërlei zijn: (1) Er zullen lezers zijn, 

die zeggen dat dat menselijkerwijs gesproken niet mogelijk is: een dode opwekken. (2) Een 

verhaalpersonage kan niet anders dan zeggen: ‘We hebben vandaag παράδοξα (‘onverwachte 

dingen’) gezien’ (Luc. 5,26).
16

 Het is een reactie als deze, die duidelijk maakt dat het hier om een 

buitengewoon gebeuren gaat. Het buitengewone wordt dus wel in het verhaal, in de reactie, 

gethematiseerd.
17

 Dat is ook het geval in Lucas 7,16, al gebeurt dat in dit vers anders dan in 5,26. 

                                                                                                                                                                                
„Wundererzählung”, 328, noemt zes elementen als ‘notwendiges narratives Grundgerüst’: (1) optreden van de 

wonderdoener en andere figuren, (2) karakterisering van de nood, (3) ontmoeting met de wonderdoener, (4) 

wonderhandeling, (5) konstatering van de verandering en (6) reacties van de figuren. Ons lijken 1, 3 en 6 niet 

constitutief voor het wonderverhaal. 
12

 ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 336, wijst erop dat in het handboek van godsdienstwetenschappelijke 

grondbegrippen (U. NANKO, ‘Wunder’, in: H. CANCIK (Hg.), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, 

Stuttgart 2000, 386-389, spec. 386) dit element wel constitutief wordt geacht. In het vuistdikke boek over de 

vroegchristelijke wonderverhalen (R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. 

Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 32) wordt de reactie van verbazing op het wonder genoemd als ‘bedoeling’, 

waar Zimmermann zelf de reactie van verbazing, verwondering en vrees constitutief noemde voor het wonder (14). 
13

 Zie N. RIEMERSMA, Gestild en stil. Samenhang en context van Lucas 9:10-17, Collationes 40/1 (2010), 21-38, spec. 

37; S. ALKIER,  “For nothing will be impossible with God” (Luke 1:37). The Reality of “The Feeding the Five 

Thousand” (Luke 9:10-17) in the Universe of Discourse of Luke’s Gospel, in: S. ALKIER & A. WEISSENRIEDER (Eds.), 

Miracles Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBR 2), Berlin & Boston 2013, 5-22, 

spec. 5; S. ALKIER, Das Kreuz mit den Wundern oder Wunder ohne Kreuz? Semiotische, exegetische und theologische 

Argumente wider die formgeschichtliche Verkürzung der Wunderforschung, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN 

(Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte 

Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 515-544, spec. 533. 
14

 Vgl. H. SCHULZ, The Concepts of Miracle and the Concepts of Reality. Some Provisional Remarks, in: S. ALKIER & 

A. WEISSENRIEDER (Eds.), Miracles Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBR 2), 

Berlin & Boston 2013, 351-375, spec. 354.357: ‘… a deep-seated, apparently ineradicable intuition underlying any 

notion of miracle: the intuition, namely, that the latter [i.e event] must be something impossible by natural standards, 

such that to understand and realize ist possibility is, in any case, way beyond human capacity’; S. ALKIER, Das Kreuz 

mit den Wundern, 527: ‘Wunder sind von Handlungsträgern gewirkte Ereignisse, … die menschliche Möglichkeiten 

übersteigt.’ Om de essentie van het wonder aan te duiden gebruikt H.E. REMUS, Miracle. New Testament, in: ABD. Vol. 

IV, 856-869, steeds het woord ‘buitengewoon’ (‘extraordinary’): het wonder als ‘that something extraordinary 

occurred’. We dienen ook hier te bedenken dat het ‘buitengewone’ tot de belevingscategorie van de lezer behoort. 
15

 Dit gegeven van de lezer die de gebeurtenis als onmogelijk beleeft, komt in de benadering van het wonderverhaal 

door ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 311-343, niet tot uitdrukking. N.K. GOTTWALD, The Hebrew Bible in 

Its Social World and in Ours (SBLSS), Atlanta 1993, 122-123, meent evenwel dat het aspect van het ‘buitengewone’ 

niet behoort tot ‘what we take to be extraordinary, but what the storytellers judged to be unusual’. 
16

 Zie ook FLAVIUS JOSEPHUS, Antiquitates Judaices VIII,325, die opmerkt dat Elia het kind [van de weduwe van 

Sarefat] ‘tegen alle verwachting in’ weer tot leven brengt. 
17

 ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 336; SCHULZ, The Concepts of Miracle and the Concepts of Reality, 

359: ‘… that astonishment, admiration and awe (…) can simply be considered a logical and psychological implication 

of perceiving the respective event as an instance of divine action’; A. LINDEMANN, Wunder und Wirklichkeit. 

Anmerkungen zur gegenwärtigen exegetischen Diskussion über die Hermeneutik neutestamentlicher 

Wundererzählungen, in: Die Evangelien und der Apostelgeschichte. Studien zu ihrer Theologie und zu ihrer Geschichte 

(WUNT 241), Tübingen 2009, 346-367, spec. 356: ‘Wundererzählungen weisen stets literarische Indizien dafür auf, 

dass sie von einem extraordinären Geschehen berichten.’ Daartegenover staat S. ALKIER, Miracles in Early Christian 
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Wat tevens blijkt, is dat het wonder niet iets is dat alleen tot het antieke verstaan van de 

werkelijkheid behoort, zoals exegeten (K. Berger, A. Merz) beweren.
18

 Was dat het geval, dan 

kunnen reacties van verbazing en verwondering niet goed verklaard worden. Deze opvatting 

suggereert – ten onrechte – dat wonderen zoals dodenopwekkingen alleen voor het moderne 

werkelijkheidsverstaan een probleem vormen.
19

 Ook in antieke literatuur klinken stemmen die blijk 

geven dat men het wonder als problematisch beschouwt.
20

 

 

Hoe moet het wonderverhaal gedefinieerd worden? Wij zouden het wonderverhaal willen 

omschrijven als een verhaal over een tot stand gebrachte verandering in een problematisch beleefde 

situatie die de menselijke mogelijkheden te boven gaat, waardoor de problematische situatie 

opgeheven wordt.
21

 Het is die situatie die zich in Lucas 7,11-17 voordoet, op basis waarvan met 

recht gezegd kan worden dat we met een wonderverhaal te maken hebben.
22

 

Onze definitie wijkt in belangrijke mate af van de erg lange definitie die gehanteerd wordt in 

het Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu:
23

 

(1) Zo spreekt men – direct – over een ‘faktuale (…) Erzählung’.
24

 Dat deze typering in de 

definitie staat, laat zien dat men geen onderscheid maakt tussen de vragen ‘wat is karakteristiek 

voor een wonderverhaal?’ en ‘wat voor soort verhaal is een wonderverhaal?’ Is het een ‘faktuale 

Erzählung of is het een fictioneel verhaal? Die twee aspecten dienen ten behoeve van de helderheid 

van elkaar te worden onderscheiden. 

(2) De toevoeging ‘Jesu’ of ‘eines Jesusanhängers’ bij ‘Handlung’ zorgt tezeer voor een 

beperking.
25

 Het verhaal dat velen als hét wonderverhaal bij uitstek ervaren: het verhaal van Jezus’ 

                                                                                                                                                                                
Texts. Fact-Fiction-Friction, in: R. REUTER & W. SCHENK (Hrsg.), Semiotica Biblica. FS. E. Güttgemanns, Hamburg 

1999, 125-140, spec. 134, die beweert dat het wonder geen deel is van de structuur van het wonderverhaal. 
18

 BERGER, Formen und Gattungen, 362.365; A. MERZ, Jesus als Wundertäter: Kontouren, Perspektiven, Deutungen, 

ZNT 1/1 (1998), 40-47, spec. 40. 
19

 Zie ook H. FISCHER, Die Wunder Jesu, Petersberg 2010, 185: ‘Die Frage [ob so etwas passiert kann sein] stellte sich 

den Menschen der Antike nicht, weil ihnen sowohl aus der alttestamentlichen wie auch aus der hellenistischen Kultur 

Auferweckungsgeschichten … als Möglichkeit anerkannt wurden.’ 
20

 Zie M. FRENSCHKOWSKI, Antike kritische und skeptische Stimmen zum Wunderglauben als Dialogpartner des frühen 

Christentums, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. 

Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 283-308. 
21

 KAHL, Die Bezeugung und Bedeutung, 254, spreekt van ‘handeling van een numineuze macht die de menselijke 

mogelijkheden overstijgt’; G. THEIßEN & A. MERZ, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 2011
4
, typeren het 

wonder als: ‘Ein Ereignis, das gegen normale Erwartungen eintritt und eine religiöse Bedeutung hat: Es wird als 

Handeln eines Gottes verstanden.’ In deze definitie ontbreekt het feit van de verandering. Dat die hier niet voorkomt, 

heeft te maken met het feit dat Theißen en Merz onder het wonder ook verschijnselen als een epifanie laten vallen, die 

wij tot de ‘wunderhafte Erzählungen’ rekenen. Nog scherper dan spreken over gebeurtenissen die tegen de normale 

verwachtingen ingaan, is het om te spreken over ‘menselijke onmogelijkheden’. Ten slotte hoeft een gebeurtenis die 

tegen de normale verwachtingen ingaat, niet per definitie ook (menselijkerwijs) onmogelijk te zijn. Dat is ook de reden 

dat er in de antieke historiografie onderscheid wordt gemaakt tussen ‘onverwachte’ en ‘onmogelijke’ gebeurtenissen. 

Een derde punt: als het erom gaat dat de gebeurtenis als Gods handelen verstaan moet worden, dan is een 

scheppingstheologische duiding, die beweert dat het wondercharisma een spontaan optredende macht is, die in de 

schepping aanwezig is (pag. 282), daarmee niet erg in overeenstemming. 
22

 GOTTWALD, The Hebrew Bible, 119-130, spreekt liever van ‘marvel stories’, resp. ‘problem resolution stories’.  
23

 De definitie luidt als volgt: ‘Eine frühchristliche Wundergeschichte ist eine faktuale mehrgliedrige Erzählung von der 

Handlung Jesu oder eines Jesusanhängers an Mensen, Sachen oder Natur, die eine sinnlich wahrnembare, aber zunächst 

unerklärbare Veränderung auslöst, textimmanent und/oder kontextuell auf das Einwirken göttlicher Kraft zurückgeführt 

wird und die Absicht verfolgt, den Rezipienten/die Rezipientin in Staunen und Irritation zu versetzen um ihn/sie damit 

zu einer Erkenntnis über Gottes Wirklichkeit zu führen und/oder zum Glauben bzw. zu einer Verhaltensveränderung zu 

bewegen’ (ZIMMERMANN, Frühchristliche Wundererzählungen – eine Hinführung, 32). 
24

 ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 326, verstaat daaronder een verhaal dat erop aanspraak maakt dat het 

vertelde met de buitentalige werkelijkheid overeenkomt.  
25

 ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”, 329.330, spreekt over de wonderdoener als ‘een antropomorf figuur’, 

waaruit o.i. blijkt dat hij de essentie van het wonderverhaal mist, hoewel die aan het slot van de definitie van een 

wonderverhaal wel geformuleerd wordt: ‘um ihn/sie damit zu einer Erkenntnis über Gottes Wirklichkeit zu führen’ (zie 

10.2). 



59 

opstanding/verrijzenis (Luc. 23,50-24,53), valt ten gevolge hiervan volkomen ten onrechte buiten 

de categorie ‘wonderverhaal’.
26

 

(3) Essentieel voor het wonder is niet dat het ‘unerklärbar’ is, maar dat het de menselijke 

mogelijkheden te boven gaat, en dus door de mens als onmogelijk wordt beleefd of gezien. 

(4) De kwestie van de bedoeling van het wonderverhaal hoort niet thuis in de definitie. Wat 

goed had gepast, was de vermelding dat een wonder dikwijls een reactie oproept die heel 

verschillende vormen kan aannemen: vrees, irritatie, verbazing, ontzetting, verheerlijking van God, 

maar er kan ook een vraag gesteld worden als ‘Wie is deze dat ….?’ 

Ligt in onze definitie alle aandacht op het wonder als het onmogelijke, als we aandacht 

schenken aan het wonder in Lucas-Handelingen, komen andere aspecten naar voren.
27

 We zetten in 

bij de lucaanse terminologie voor het wonder. Waar wij meestal één woord voor het wonder 

gebruiken, en wel het woord ‘wonder’, daar gebruikt Lucas vier woorden (vaak in het meervoud 

gebruikt): ἔργα, τέρατα, σημεῖα en δυνάμεις, door ons vaak weergegeven met ‘werken’, 

‘wonderen’, ‘tekenen’ en ‘krachten’.
28

 Verder komt nog het woord παράδοξα (‘onverwacht’, 

‘auch seiner Art nach .. auffallend’)
29

 (Luc. 5,26) voor als aanduiding door de aanwezigen van het 

wonder dat zij hebben meegemaakt.
30

 In dit verband moet ook het woord μαγεία (‘magie’, beter 

dan ‘tovenarij’) genoemd worden, dat tot hetzelfde semantische veld behoort.
31

 

                                                      
26

 Dezelfde kritiek uit ALKIER, Das Kreuz mit den Wundern, 523-526. 
27

 Zie over het wonder in Lucas-Handelingen ook M.H. MILLER, The Character of Miracles in Luke-Acts (Th.D. thesis), 

Ann Arbor 1971; A. DENAUX, Het wonder bij Lucas, in: J. BULCKENS (red.), Ziende blind? Bijbelse wonderverhalen 

exegetisch en catechetisch toegelicht, Kapellen 1976, 117-135; U. BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus. Die 

Rezeption, Komposition und Interpretation der Wundertradition im Evangelium des Lukas (FB 24), Stuttgart 1977; A. 

GEORGE, A., Le miracle dans l’oeuvre de Luc, in: X. LÉON-DUFOUR (ed.), Les miracles de Jésus selon le Nouveau 

Testament, Paris 1977, 249-268; A. GEORGE, Les récits de miracles. Caractéristiques lucaniennes, in: Etudes sur 

l’oeuvre de Luc, Paris 1978, 67-84; P.J. ACHTEMEIER, The Lukan Perspective on the Miracles of Jesus: A Preliminary 

Sketch, in: C.H. TALBERT (ed.), Perspectives on Luke-Acts, Danville & Edinburgh 1978, 153-167; C.H. TALBERT, 

Excursus B: Miracle in Luke-Acts and in the Lukan Milieu, in:  Reading Luke. A Literary and Theological Commentary 

on the Third Gospel, New York, 1984, 241-246; R.M. GEN, The Phenomenon of Miracles and Divine Infliction in 

Luke-Acts: Their Theological Significance, Pneuma 11/1 (1989), 3-19; A. LINDEMANN, Einheit und Vielfalt im 

lukanischen Doppelwerk. Beobachtungen zu Reden, Wundererzählungen und Mahlberichten, in: J. VERHEYDEN (ed.), 

The Unity of Luke-Acts (BETL 142), Leuven 1999, 225-253; N. JACOBY, Die Funktion des Wunders. Studien zur 

Herodot und dem lukanischen Doppelwerk, St. Katharinen 2010; L.G. BLOOMQUIST, The Role of Argumentation in the 

Miracle Stories of Luke-Acts: Toward a Fuller Identification of Miracle Discourse for Use in Sociorhetorical 

Interpretation, in: D.F. WATSON (ed.), Miracle Discourse in the New Testament, Atlanta 2012, 85-124; R. 

ZIMMERMANN, Hinführung, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: 

Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 513-525; M. RYDRYK, Gottes Machttaten und Gottes Nähe. Skizzen zur 

Wunderhermeneutik im lukanischen Doppelwerk, in: S. ALKIER & I.D. POPOIU (Hrsg.), Wunder in evangelischer und 

orthodoxer Perspektive (Kleine Schriften des Fachbereichs Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt 

am Main 8), Leipzig 2015, 61-93. 
28

 Elk begrip drukt een bepaald accent uit: ἔργα benadrukt het daadkarakter, τέρατα de schrikwekkende macht, σημεῖα 

het tekenkarakter, δυνάμεις de goddelijke kracht en παράδοξα het boven de verwachting uitgaande (zie S. ALKIER, 

Wunder. III. Neues Testament, in: RGG
4
 Bd. 8, Tübingen 2005, 1719-1722, spec. 1719; ALKIER, Das Kreuz mit den 

Wundern, 528). 
29

 WNT, 1244-1245 (s.v. παράδοξος). 
30

 In de antieke historiografie (zie b.v. POLYBIOS, The Histories. Book XVI,12,3-6) maakt men onderscheid tussen een 

gebeurtenis die onmogelijk is (ἀδύνατον) en een onverwachte (παράδοξον) gebeurtenis (gebaseerd op ‘die 

Alttagserfahrung’) (zie D. DORMEYER, Weltbild, Wunder und Geschichtsschreibung mit Vorzeichen und Machttaten 

Gottes/von Gottheiten, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die 

Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 69-78, spec. 72-73; DORMEYER, Wundergeschichten in der hellenistischen Medizin und 

Geschichtsschreibung, 142-144). 
31

 In Hand. 8,5-25 staat de magie van Simon in relatie tot ‘de tekenen en grote krachten’ van Filippus (= excorcismen en 

genezingen van verlamden en kreupelen, zie 8,6). Het woord μαγεία staat overigens meer voor de beoefening van de 

magie dan voor de uitkomsten van magie. Daarom zal het woord μαγεία bij J.P. LOUW & E.A. NIDA (eds.), Greek-

English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains. Vol. 1. Introduction & Domains, New York 1989, 

443-445, dan ook niet staan onder het lemma waaronder ‘wonder’ en ‘teken’ zijn opgenomen (s.v. D’’ Non-Verbal 

Communication). Ook δυνάμις ontbreekt overigens onder datzelfde lemma. 
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Het vaakst komt de combinatie τέρατα/σημεῖα (of andersom: σημεῖα/τέρατα) (Hand. 2,19.43; 

4,30; 5,12; 6,8; 7,36; 14,3; 15,12) voor, in aansluiting aan het spreken in de Tenach (Deut. 6,22; 

7,19; 13,1.2; 26,8; 28,46; 29,3; Neh. 9,10; Jes. 32,20.21; Dan. 6,28). In Handelingen 2,22 komen 

alle drie termen een keer tezamen voor. In ons verband treffend, omdat ze alle drie voorkomen ter 

typering van Jezus: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς 
δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ 
οἴδατε (‘Jezus de Nazoreeër, een man door God aangesteld tot krachten en wonderen en tekenen 

die God door hem in ons midden gedaan heeft, zoals jullie weten’). Het woord δυνάμεις staat hier 

voorop. Het nomen functioneert met name in die wonderverhalen die wij ‘levensherstelwonderen’ 

(exorcismen, genezingswonderen [incl. dodenopwekkingen]) zullen noemen
32

 (Luc. 4,36; 5,17; 

6,19; 8,46; 9,1; 10,19; Hand. 3,12; 4,7; 8,13; 19,12). Met het lucaanse woord δυνάμις gaat het om 

datgene wat wij in het tweede motief hebben aangeduid: ‘wonderbewerkende daad van kracht 

(δυνάμις) en/of woord van gezag (ἐξουσία) door de wonderdoener’. Waar met ons woord 

‘wonder’ veel meer de verwondering over het onverwachte gebeuren tot uitdrukking wordt 

gebracht, daar benadrukt Lucas, althans waar het gaat om de levensherstelwonderen, veel meer de 

kracht die voor het wonder noodzakelijk is. 

 

We willen nog een ander probleem signaleren, een probleem dat ook bij K. Berger voorkomt.
33

 Wat 

deze nieuwtestamenticus namelijk doet, is alle verhalen waarin wonderlijke dingen gebeuren op één 

hoop gooien. Wij menen dat het goed is om onderscheid te maken tussen wonderverhalen, in de 

betekenis die wij hierboven hanteerden, en verhalen waarin wonderlijke dingen gebeuren, zoals 

bijvoorbeeld in de aankondigingsverhalen (Luc. 1-2): het optreden van een engel, in het verhaal van 

Jezus’ doop (Luc. 3,21-22): de nederdaling van de Heilige Geest in lichamelijke gestalte als een 

duif, bij de verheerlijking op de berg (Luc. 9,28-36): de gedaanteverandering van Jezus en de 

verschijning in heerlijkheid van Mozes en Elia. Anders gezegd, Berger maakt geen onderscheid 

tussen ‘Wundererzählungen’ en ‘wunderhafte Erzählungen’.
34

 Berger definieert ‘Wunder’ zelf als 

‘staunenswerter Erweis charismatischer Macht (…)’.
35

 Achter de wonderverhalen ziet hij tal van 

genres schuilgaan: demonstratio/epideixis, deësis/petitio, chrie, conflictverhaal, tekenhandeling, 

theofanieverhaal, visioensbericht, basisbiografie. Deze mogen dan wel ‘wunderhafte Vorgänge’ 

bevatten, waarin de verteller ‘etwas “durchblitzen” läßt von der charismatischen Qualität seines 

Helden’, maar daar draait het, aldus Berger, niet om; ze hebben ook geen zelfstandig karakter.
36

 De 

nadruk ligt op het ‘woord’: ‘Die wunderhafte Erzählung ist vielmehr stets Vehikel für eine 

besondere Aussage.’
37

 

 

 

3.3  HET SUBGENRE VAN HET WONDERVERHAAL 

 

Het begrip ‘wonderverhaal’ ter aanduiding van Lucas 7,11-17 is erg breed. Een nadere bepaling is 

gewenst. 

 

                                                      
32

 Zie 3.3.5. 
33

 BERGER, Formen und Gattungen, 362-367. 
34

 Ook ALKIER, Das Kreuz mit den Wundern, 515-544, maakt dit onderscheid niet; hij verwijt dit dan ten onrechte aan 

het Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Hun keuze is echter goed te verantwoorden, als bedacht 

wordt dat de in het NT gebruikte begrippen (παράδοξα, ἔργα, τέρατα, σημεῖα en δυνάμεις) de besproken 

wonderverhalen goed dekken. 
35

 ‘Staunenswerter Erweis charismatischer Macht in erzählter Geschichte’ is een godsdienstwetenschappelijke en geen 

vormkritische beschrijving, zo BERGER, Formen und Gattungen, 362. 
36

 BERGER, Formen und Gattungen, 363. 
37

 BERGER, Formen und Gattungen, 364-365. ‘Formgeschichtlich’ typeert hij de wonderverhalen als ‘Erzählungen über 

Tat/Wort von Gerechten, bzw. Gottes Boten und deren Folge’ (pag. 365). 
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3.3.1  Epifanie/Epideixis 

 

Sommige exegeten rangschikken Lucas 7,11-17 onder het subgenre van de epifanie (categorie 3 bij 

Theißen).
38

 Zo duidt A. Harbarth dit verhaal eerst als een ‘eschatologisches Epiphaniegeschehen’, 

elders noemt ze het een ‘Epiphaniewundergeschichte’
39

, die tot doel heeft Jezus als de grote profeet 

te verkondigen in wie de eschatologische heilstijd is begonnen, om ten slotte te zeggen dat het om 

een ‘Epiphanieartige “Aussageerzählung” über Jesus als “großen Propheten”’ gaat.
40

 U. Busse 

spreekt op vergelijkbare wijze. Hij typeert Lucas 7,11-17 als een ‘christologisch-theologische 

Epiphaniegeschichte’.
41

 

K. Berger rangschikt Lucas 7,11-17 onder het genre: epideixis/demonstratio.
42

 Onder dit genre 

rekent hij alle teksten, waarin een gebeurtenis zo verteld wordt, dat de getuigen aan het eind 

reageren met verwondering, verbazing of vragen.
43

 Berger had eraan toe kunnen voegen dat die 

reacties veelal voorkomen na ‘Erweis charismatischer Macht’! 

 

 

3.3.2  Genezingswonderen 

 

R. Bultmann deelt de wonderverhalen in twee groepen in. De eerste groep zijn de 

genezingswonderen, de tweede groep bestaat uit de natuurwonderen waaronder hij niet alleen het 

verhaal van het stillen van de storm (Lucas 8,22-25) rekent, maar ook de verhalen van de 

wonderbare visvangst (5,1-11) en de wonderbare spijziging (9,10-17). Binnen de eerste categorie 

valt ‘de jongeling van Naïn’ (7,11-17), dat Bultmann houdt voor een hellenistisch type van het 

opwekkingswonder.
44

 

Tot een onderscheiding in vier typen komen O. Betz & W. Grimm: (1) eschatologische 

genezingen, (2) eschatologische reddingen, (3) tekenen en wonderen, (4) theofanieën.
45

 In ons 

lucaanse wonderverhaal zien zij een mengvorm. In eerste instantie rekenen zij het onder de 

eschatologische genezingswonderen, maar ze herkennen ook elementen zowel van het subgenre van 

het teken als van de theofanie.
46

 

G. Theißen komt tot zes typen. Zelf spreekt hij van ‘Themen’. Hij ziet het derde type van Betz 

en Grimm (‘wonderen en tekenen’) niet als een apart type. Nog drie andere voegt hij eraan toe om 

zo te komen tot de volgende zes: (1) exorcismen, (2) genezingen, (3) epifanieën, (4) 

reddingswonderen, (5) geschenkwonderen en (6) normwonderen.
47

 De eerste drie zijn 

persoonsgeoriënteerd, de andere drie zaakgeoriënteerd. Lucas 7,11-17 valt bij Theißen  onder het 

type van de genezingen.
48

 Als één van de weinigen beargumenteert hij deze rangschikking: de 

                                                      
38

 F. BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50) (EKKNT 3/1), Zürich & Neukirchen-Vluyn 1989, 358, voert 

als grond aan de daarbij passende vrees aan het slot. 
39

 Voor het begrip ‘Epiphaniewundergeschichte’, zie M. DIBELIUS, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 

1933
2
, 91; A. VÖGTLE, Wunder im NT, LTK. Bd. X, 1255-1261. 

40
 A. HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 7,11-

17. Die Erweckung des Jünglings von Nain (Inaugural-Dissertation), Freiburg im Breisgau 1978, 205.212.232.233. Ze 

wordt daarin gevolgd door S. DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen nach den Lukasevangelium, BN NF 57 (1991), 41-95, 

spec. 53. 
41

 BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus, 174. 
42

 BERGER, Formen und Gattungen, 369. 
43

 BERGER, Formen und Gattungen, 367. 
44

 R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29), Göttingen 1995
10

, 223-260, spec. 248-249. 
45

 O. BETZ & W. GRIMM, Wesen und Wirklichkeit der Wunder Jesu. Heilungen, Rettungen, Zeichen, Aufleuchtungen 

(ANTJ 2), Frankfurt am Main e.a. 1977. De hoofdtitel dekt nauwelijks de inhoud van het boek. De 

werkelijkheidskwestie komt wel aan de orde, in het eerste hoofdstuk, maar blijft verder liggen. 
46

 BETZ & GRIMM, Wesen und Wirklichkeit, 39.105. 
47

 THEIßEN, Urchristliche Wundergeschichten, 94-120.124; THEIßEN & MERZ, Der historische Jesus, 265-269; in dit 

laatste boek worden de dodenopwekkingen in de indeling niet vermeld. Nadien (pag. 281) zetten THEIßEN & MERZ het 

woordje ‘opwekking’ (m.b.t. Mar. 5,21-43) tussen haakjes en spreken zij van ‘der todkranken Jairus’. 
48

 THEIßEN, Urchristliche Wundergeschichten, 98 (n.25).318. 
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dodenopwekking deelt dezelfde motieven (de overdracht van kracht door aanraking) als de 

genezingsverhalen. 

Bij alle drie ‘formgeschichtliche’ onderzoekers (Bultmann, Betz & Grimm en Theißen) valt 

Lucas 7,11-17 onder de genezingsverhalen.
49

 

 

 

3.3.3  Dodenopwekkingen 

 

O. Knoch komt tot een onderscheiding in acht ‘Sachgruppen’: (1) wonderbare genezingen, (2) 

exorcismen, (3) dodenopwekkingen, (4) messiaanse tekenhandelingen, (5) normenwonderen, (6) 

tekenwonderen, (7) reddingswonderen en (8) epifaniewonderen.
50

 Van de zeven tekenwonderen in 

het Johannesevangelie maakt hij een eigen subgrenre. Het mag duidelijk zijn dat hij de 

dodenopwekkingen tot een eigen genre rekent. Daarin is hij niet de enige. Ook S.M. Fischbach, J.A. 

Fitzmyer, J. Nolland, D.L. Bock, W. Radl en M. Wolter houden dodenopwekking voor een eigen 

subgenre van het wonderverhaal.
51

 Een argumentatie daarvoor wordt door alleen Fischbach 

gegeven. Zo beweert zij dat dit genre eigen karakteristieke motieven heeft zonder evenwel aan te 

geven wat de karakteristieke motieven zijn. 

 

Twee typen dodenopwekkingen 

Fischbach onderscheidt in de dodenopwekkingen nog weer twee typen: het ‘Herholungstyp’: ‘der 

Wundertäter wird zu der verstorbenen Person geholt’ en het ‘Begegnungstyp’: der Wundertäter 

begegnet dem Leichenzug des/der Verstorbenen’.
52

 Onder de eerste zijn Marcus 5,21-24a.35-43 en 

parallellen, Johannes 11,1-44 en Handelingen 9,36-43 te rekenen, onder de tweede valt Lucas 7,11-

17.
53

 

 

Dat de dodenopwekking een apart genre is, wordt betwist door C. Pichon. Hij houdt de 

dodenopwekking voor een ‘guérison par exemple’.
54

 Pichon noemt als (belangrijkste) ‘aan-

wijzingen’ daarvoor: 

(1) De woorden van Jezus in de programmatische scène, voorafgaande aan het noemen van de 

voorbeelden van Elia en Elisa: ‘Geneesheer, genees jezelf’ (4,23). 

(2) De tekenen die in 7,22 genoemd worden voorafgaande aan de dodenopwekkingen, zijn 

allemaal genezingen. 

(3) De plaatsing van de dodenopwekking (7,11-17) na een genezing (7,1-10).
55

 Pichon ziet de 

dodenopwekking als een bijzondere categorie van de genezingsverhalen., onder verwijzing naar J.P. 

                                                      
49

 Er zijn nog een aantal exegeten die Lucas 7,11-17 bij de genezingsverhalen indelen: J.T. CARROLL, Jesus as Healer in 

Luke-Acts, SBLSP 33 (1994), 269-285, spec. 272; A. GEORGE, Les récits de miracles. Caractéristiques lucaniennes, in: 

Études sur l’oeuvre de Luc, Paris 1978, 67-84, spec. 76-77. 
50

 O. KNOCH, Dem, der glaubt, ist alles möglich. Die Botschaft der Wundererzählungen der Evangelien, Stuttgart 1993, 

145. 
51

 S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), Würzburg 1992, 28-29; FITZMYER, The 

Gospel according to Luke I-IX, 656; J. NOLLAND, Luke 1-9:20 (WBC 35A), Dallas 1989, 320; D.L. BOCK, Luke 1:1-

9:50 (BECNT), Grand Rapids 2002
3
, 648; W. RADL, Das Evangelium nach Lukas. Kommentar. Erster Teil: 1,1-9,50, 

Freiburg e.a. 2003, 450; M. WOLTER, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 2008, 274. 
52

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 28-29; M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine Botschaft an die Gemeinden 

der hellenistisch-römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011, 121, zonder overigens de naam van S.M. 

Fischbach daarbij te noemen. 
53

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 28; LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 121.  
54

 C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-

17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 249.256. Zo ook B. KOLLMANN, 

Neutestamentliche Wundergeschichten. Biblisch-theologische Zugänge und Impulse für die Praxis, Stuttgart 2002, 89; 

DORMEYER, Wundergeschichten in der hellenistischen Medizin und Geschichtsschreibung, 135-136. 
55

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 249-250. 
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Meier: ‘The dead person is “healed” of the ultimate “sickness”, death, and is thus restored to his or 

her former healthy life.’
56

 

 

 

3.3.4  Evaluatie 

 

Het mag duidelijk zijn, er bestaat onder de uitleggers geen consensus over de vraag tot welk 

subgenre van het wonderverhaal Lucas 7,11-17 gerekend moet worden: epifanie, genezingswonder 

of dodenopwekking. De bepaling van het subgenre heeft te maken met de vraag waar de exegeet het 

zwaartepunt van 7,11-17 ziet. Wie Lucas 7,11-17 onder het type van de ‘opwekking’, resp. 

‘genezing’ rangschikt, doet dat op basis van 7,11-15, waarin sprake is van de opwekking van de 

dode jongeman. Wie het zwaartepunt van de vertelling aan het slot (7,16) ziet gelegen, waarin het 

wonder wordt geduid en op God betrokken, zal dit verhaal eerder onderbrengen onder het subgenre 

van de epifanie/epideixis. We merken op dat Lucas 7,11-17 feitelijk beide aspecten 

(dodenopwekking en epifanie/epideixis) in zich draagt. Het bracht Betz en Grimm tot de gedachte 

dat er ook mengvormen bestaan, en dat Lucas 7,11-17 zo’n mengvorm is.
57

 Omdat het element van 

verwondering, ontzetting of vragen evenwel deel uitmaakt van het wonderverhaal – wij 

rangschikten het onder het vierde motief: de reactie op het gebeuren/wonder – zien wij geen reden 

om Lucas 7,11-17 onder het genre van de epideixis te rangschikken. 

 

 

3.3.5  Standpuntbepaling 

 

Aan het slot van de evaluatie lieten we al enigszins zien waar we zelf staan. De rangschikking van 

Lucas 7,11-17 onder het subgenre van de epifanie doet te weinig recht aan het grootste gedeelte van 

het verhaal, het verhaal waarin het wonder plaatsvindt. Daarbij, de kwestie van de epifanie valt 

onder het vierde motief. De bepaling van ons standpunt willen we voortzetten met de kwestie van 

het onderscheid dat door veel onderzoekers wordt gemaakt, tussen genezingen en 

dodenopwekkingen. Er zijn twee redenen aan te voeren om dit onderscheid niet te maken: 

(1) Met Pichon houden wij de dodenopwekking niet voor een zelfstandig subgenre. Voor zijn 

argumentatie verwijzen wij naar hierboven (3.3.3). We kunnen daaraan nog toevoegen dat voor de 

antieke wereld de dood het laatste punt is van het verlies aan levenskracht, waarvan ziekte een 

eerdere graad is.
58

 We willen er nog een punt uitlichten: de plaatsing van de dodenopwekking (7,11-

17) direct na een genezing (7,1-10). Later (zie 5.4.1) zullen we nog zien hoezeer die twee verhalen 

elkaar aanvullen; in de situatie waarin beide noodlijdenden verkeren, is sprake van progressie: in 

7,1-10 hebben we van doen met een ernstig zieke slaaf die op sterven ligt, daarna worden we 

geconfronteerd met een jongen, de zoon van een weduwe, die net gestorven is. 

(2) Met Theißen zien wij geen reden om van subgenres in dezen te spreken. De verschillen 

doen zich vooral op thematisch niveau voor. Daarin horen exorcismen, genezingen en 

dodenopwekkingen bijeen. Waar wij exorcismen, genezingen en dodenopwekkingen van elkaar 

onderscheiden, daar zijn zij binnen het antieke christendom onder één begrip ‘levens-

herstelwonderen’ te rangschikken.
59

 Met W. Kahl zouden wij Lucas 7,11-17 dan ook tot dit 

subgenre van de levensherstelwonderen willen rekenen. In deze studie zullen we het woord ‘doden-

opwekking’ blijven gebruiken, niet evenwel subgenrekritisch, maar thematisch ter onderscheid van 

genezingen en exorcismen. 
                                                      
56

 J.P. MEIER, A Marginal Jew. Volume II: Mentor, Message, and Miracles (ABRL), New York e.a. 1994, 776. 
57

 BETZ & GRIMM, Wesen und Wirklichkeit, 105. 
58

 D. MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (1-12) (Commentaire du Nouveau Testament. Deuxième Série Va), Genève 

2007, 354. 
59

 Zie KAHL, Die Bezeugung und Bedeutung, 255, die van ‘Lebenswiederherstellungswunder’ spreekt. De wonder-

sequentie in Luc. 8,22-56, met twee exorcismen, een genezing en een dodenopwekking, waarin van progressie sprake 

is: van gevaar tot de dood, laat zien hoezeer ze bijeenhoren. 
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3.4  DE AARD VAN HET WONDERVERHAAL 

 

3.4.1  Inleiding 

 

Verschillende exegeten houden zich in hun onderzoek bezig met de aard van het wonderverhaal 

(Lucas 7,11-17).
60

 Het begrip ‘historiciteit’ wordt in dat verband vaak gebruikt in relatie tot Lucas 

7,11-17. Het begrip wordt vaak gehanteerd zonder dat het nauwkeurig wordt gedefinieerd of 

geproblematiseerd. Dat eerste, de definiëring, lijkt ook overbodig. Met het begrip ‘historiciteit’ 

wordt globaal aangeduid dat het verhaal zoals het wordt verteld zich ook ‘echt’ in de historische 

werkelijkheid (in meer of mindere mate) heeft afgespeeld. Het is een vraag die dikwijls bij 

wonderverhalen gesteld wordt. Drie posities zijn er. 

 

 

3.4.2 Een theologisch antwoord op de historische vraag 

 

Sommige onderzoekers stellen de vraag naar de historische betrouwbaarheid van het verhaal wel, 

geven daarop geen antwoord, maar benaderen het probleem daarna op andere wijze.
61

 A. Harbarth, 

J.A. Fitzmyer en F. Bovon behoren tot deze groep.
62

 Zo zegt Bovon dat de geschiedwetenschap 

over de historiciteit ‘natürlich’ geen oordeel kan vellen.
63

 Historisch te achterhalen zijn alleen, zo 

Bovon, de geloofsgetuigenissen van de traditiedragers die Jezus als de eschatologische profeet en 

volmachtige Heer beleden en hun hoop op de overgang van een dode existentie in een nieuw leven 

door zulke berichten tot uitdrukking brachten.
64

 Hoe hij hier zelf tegenover staat, laat hij in het 

midden. Ook Fitzmyer laat het probleem van de historiciteit in het midden.
65

 Harbarth begint haar 

paragraaf over de historiciteitskwestie met de opmerking dat Lucas niet erg in historische details 

geïnteresseerd is: we horen de naam van de jongeman niet, noch de reden van zijn vroege dood, een 

precieze tijdsaanduiding ontbreekt en er ontbreken reacties van de jongeman en de moeder op de 

wonderdoener.
66

 Tegenover het gebruik van Naïn als argument voor de historiciteit laat zij zien dat 

‘Naïn’ veel meer een symbolische functie heeft. Harbarth betrekt ook het feit dat Lucas motieven 

zowel van het hellenistische type van de dodenopwekking als ook van de oudtestamentische 

dodenopwekkingsverhalen gebruikt bij de kwestie van de historiciteit. Harbarth volgt daarnaast een 

andere lijn. Zo ziet ze Jezus als de eindtijdprofeet die de oudtestamentische profeten overtreft. Als 

hij de eschatologische manifestatie van God is, dan is het niet vreemd dat aan hem 

dodenopwekkingen worden toegeschreven. De spanning tussen deze twee gegevens brengt haar aan 

het slot tot de conclusie: ‘Die christologische Aussageintention und das Desinteresse am 

                                                      
60

 VAN DER LOOS, The Miracles of Jesus, 564; G. PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit von Wunderberichten, in: 

H.D. BETZ & L. SCHOTTROFF (Hg.), Neues Testament und Christliche Existenz. FS. H. Braun, Tübingen 1973, 367-385, 

spec. 377; A. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S. Luke (ICC), Edinburgh 

1977
5
, 197; HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 246;  MARSHALL, The Gospel of Luke, 283; FITZMYER, The 

Gospel according to Luke, 657; M.J. HARRIS, ‘The Dead Are Restored to Life’: Miracles of Revivification in the 

Gospels, in: D. WENHAM & C. BLOMBERG (ed.), Gospel Perspectives. Volume VI. The Miracles of Jesus, (Sheffield 

1986) Eugene 2003, 295-326, spec. 298-299; BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 360; NOLLAND, Luke 

1-9:20, 321; DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen, 53-55; J. VAN BRUGGEN, Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis 

(ComNT), Kampen 1996
2
, 170-171; BOCK, Luke 1:1-9:50, 646-647. 

61
 H. GIESEN, Gottes Zuwendung zu seinem Volk. Die Auferweckung eines jungen Mannes aus Naïn, SNTSU 35 

(2010), 11-33, spec. 11, noemt de kwestie van de historiciteit wel, maar zegt: ‘Uns interessiert nicht so sehr die Frage 

nach der Historizität …’, om in een noot op A. Harbarths uitspraak te wijzen (zie het slot van 2.4.4). 
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historischen Detail in unserer Erzählung erlauben keine Schlußfolgerungen darüber, ob der 

historische Jesus Tote erweckt hat.’
67

 

 

 

3.4.3  Het wonderverhaal als historisch verhaal 

 

Lucas 7,11-17 wordt door  diverse uitleggers voor een historisch (betrouwbaar) verhaal gehouden.
68

 

M. Saillard wijst eerst op elementen die op het eerste gezicht ongunstig zijn voor de historiciteit: (1) 

andere bronnen dan Lucas geven geen bevestiging, (2) het is een voorbereidend verhaal voor Jezus’ 

antwoord op vraag van Johannes de Doper, (3) het verhaal heeft een typisch lucaanse stijl en (4) het 

is een imitatie van de dodenopwekkingen van Elia (1 Kon. 17,17-24) en Elisa (2 Kon. 4,32-37). 

Vervolgens beweert hij dat geen van deze argumenten de wezenlijke historiciteit van het verhaal 

ontkracht: (1) Lucas kan informatie hebben van de leerlingen of van ooggetuigen, (2) voorbereiding 

op Jezus’ antwoord is niet de enige bestaansgrond voor het verhaal, (3) literaire stijl en vormen 

schaden de historiciteit niet, (4) het is een onopgesmukte natuurlijke vertelling en (5) het weinig 

opvallende dorp Naïn past niet bij een fictief verhaal. 

M.J. Harris noemt ‘several pointers to the authenticity of the miracle’: (1) Een bijkomstig detail 

stemt met een feit overeen: vrouwen lopen voor de baar. Jezus die van de andere kant komt, 

ontmoet haar dus het eerst. (2) Het is opmerkelijk dat de evangelist het wonder in zo’n 

onbetekenend dorpje als Naïn zou lokaliseren, als het een fictief verhaal zou zijn.
69

 (3) Het verhaal 

kent geen verwijzing naar post mortem status. (4) Voor een verhaal van een dodenopwekking is het 

een opmerkelijk beperkt, niet erg versierd, sober verhaal; sensationele details zijn afwezig.
70

 

R. Latourelle maakt onderscheid tussen ‘aanwijzingen van plausibiliteit’, ‘aanwijzingen van 

historische waarschijnlijkheid’ en ‘historische authenticiteit/zekerheid’.
71

 Onder de eerste rekent hij 

de plaats van het gebeuren: bij de poort van de stad Naïn, terwijl Lucas weinig geografische details 

vermeldt. Lucas zou dat uit de traditie hebben meegenomen. Een tweede ‘aanwijzing’ betreft de 

gewoonte om een dode in een processie, liggend op een baar, en niet in een kist, van het dorp naar 

de begraafplaats te brengen (onder verwijzing naar R. de Vaux). Onder de aanwijzingen van de 

tweede categorie rekent hij het traditionele patroon dat klassiek is voor het wonderverhaal dat 

Latourelle in tegenstelling tot Rochais als bewijs ziet voor het feit dat het verhaal behoort tot de 

vroege traditie met verhalen van wonderen van Jezus. Als een derde aanwijzing beschouwt 

Latourelle het gegeven dat Lucas Jezus dan wel mag tekenen als de eschatologische profeet Elia, 

maar dat hij het verhaal niet heeft gemaakt op basis van de dodenopwekking van Elia. Het is een zin 

die door het hele betoog heenloopt: Lucas verzint (‘invents’) noch feiten noch literaire formats.
72

 

Wanneer Latourelle spreekt over de historische authenticiteit/zekerheid, dan noemt hij een aantal 

punten, dat hij eerder al aanvoerde, maar toen onder de noemer van plausibiliteit of 
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waarschijnlijkheid. Wat verder opvalt, is dat hij Rochais verwijt dat hij literaire argumenten 

gebruikt voor zijn ‘non-historicity’ standpunt, maar ook zelf komt hij vooral met literaire 

argumenten: (1) het archaïsch karakter van het verhaal, (2) de interne begrijpelijkheid, (3) de 

discontinuïteit met 1 Koningen 17,17-24 en 2 Koningen 4,32-37, en (4) de continuïteit met de 

algehele boodschap van Jezus betreffende het Koninkrijk van God. 

D.L. Bock noemt als argument voor de historiciteit van het verhaal de aanwezigheid van een 

veelvuldig getuigenis voor de opwekking in de traditie die het waarschijnlijk maakt dat een 

samenvatting van wat Jezus heeft gezegd tijdens dergelijke gebeurtenissen in herinnering kan 

worden geroepen.
73

 

Als het over het historisch karakter gaat, is J.P. Meier aarzelend. Hij spreekt van ‘the paucity of 

evidence’, maar neigt vooral op basis van ‘the otherwise unheard of town of Nain’ tot de opvatting 

dat het verhaal teruggaat ‘to some incident involving Jesus at Nain’.
74

 

 

Wij vragen ons af of aan een verhaal zelf wel aanwijzingen voor historiciteit kunnen worden 

ontleend. Uit bovenstaande gegevens kan ook iets anders opgemaakt worden, en wel dat Lucas 

blijkbaar de benodigde literaire competenties bezit om de dodenopwekking als een volstrekt 

authentiek verhaal neer te zetten.
75

 Een zogenaamde indicatie voor het historisch karakter, vaak 

naar voren gebracht, is de plaats Naïn.
76

 Lucas is niet erg scheutig met plaatsnamen in zijn 

evangelie. Wie zich realiseert wat de betekenis is van deze naam: ‘Lieflijk’, zal begrijpen dat deze 

naam wel heel erg mooi past bij het gebeuren dat hij vertelt. De mogelijkheid kan niet uitgesloten 

worden dat Lucas deze naam zo mooi en passend vond dat hij besloot om het gebeuren zich daar te 

laten afspelen. 

 

 

3.4.4  Het wonderverhaal als onhistorisch verhaal 

 

Dat het verhaal niet op een historische gebeurtenis teruggaat, is de opvatting van G. Petzke, G. 

Rochais en S. Demel.
77

 Petzke houdt het verhaal voor onhistorisch, op tweeërlei grond: het 

vormkritische argument van ‘die Typik der Wunderberichte’ en het argument dat dergelijke 

wonderen natuurwetenschappelijk niet mogelijk zijn.
78

 Naar zijn opvatting krijgen we pas een echt 

goed zicht op het verhaal vanuit een wetenschapssociologisch perspectief: in de antieke tijd had 

men een andere visie op ‘realiteit’ en op wat voor mogelijk werd gehouden.
79

 Deze visie doet aan 

K. Berger denken die ook onderscheid maakt tussen antiek en modern werkelijkheidsverstaan. 

Rochais spreekt met betrekking tot de historische waarde van het verhaal van een ‘oplossing in 

twijfel’. Hij wil het niet uitsluiten, maar ook niet bevestigen. De gebruikelijke argumenten, 
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waaronder de belangrijkste: de plaats van het wonder (Naïn), ten gunste van de historiciteit 

beschouwt hij niet als doorslaggevend.
80

 

In haar beschouwing over de historiciteitsvraag neemt Demel de opvatting van A. Harbarth (zie 

onder 3.4.2) over, maar waar Harbarth aan het slot zei dat zij geen historische conclusies wil 

trekken, daar zegt Demel op grond van de door Harbarth genoemde gegevens dat ze de historiciteit 

van de vertelling onaannemelijk maken.
81

 Demel stelt zich op grond daarvan niet de vraag of en 

welke gevolgen deze visie heeft voor haar verstaan van het verhaal. Andere argumenten die ter 

ondersteuning van deze opvatting wel naar voren worden gebracht (en bestreden) zijn: (1) de 

parallellie met andere (hellenistische en oudtestamentische) opwekkingsverhalen 
82

 en (2) het feit 

dat alleen Lucas dit verhaal vertelt.
83

 

 

 

3.4.5  Evaluatie 

 

 (I) Op de vraag naar de historische betrouwbaarheid van Lucas 7,11-17 wordt zeer verschillend 

gereageerd. Sommige uitleggers geven eenduidige antwoorden op de vraag, anderen zijn veel 

voorzichtiger in hun spreken, om niet te zeggen dat ze een antwoord op de vraag lijken te 

ontwijken. Onder degene die een eenduidig antwoord geven, doen zich twee opvattingen voor die 

lijnrecht tegenover elkaar staan: aan de ene kant staan onderzoekers die menen dat het verhaal 

historisch betrouwbaar is, terwijl anderen dat ontkennen. Beide partijen menen in het verhaal zelf 

aanknopingspunten voor hun standpunt te vinden. We zagen eerder dat het verhaal zelf niet gebruikt 

kan worden om historische aanknopingspunten te vinden. Een verteller kan alle retorische en 

literaire middelen inzetten om een reëel beeld van een gebeurtenis te suggereren; daarbij kan hij 

externe gegevens gebruiken om op die manier de realiteitswaarde van zijn verhaal te vergroten. 

Een oplossing voor dit probleem van tegengestelde opvattingen is niet te geven dan na grondig 

historisch onderzoek. Dit onderzoek kan echter niet plaatsvinden, omdat het materiaal ontbreekt om 

onderzoek naar te verrichten. Dit gegeven laat zien dat we hier met een vraag te maken hebben die 

niet beantwoord kan worden. 

(II) De historiciteitskwestie van Lucas 7,11-17 is naar onze opvatting minder een strikt 

historische vraag. Er zit een andere vraag achter, en wel of men wonderen voor mogelijk houdt. Als 

iemand dat voor mogelijk houdt, dan kan gevoeglijk aangenomen worden dat zo iemand Lucas 

7,11-17 voor historisch betrouwbaar houdt. Als dat niet het geval is, dan is het weinig aannemelijk 

dat men het verhaal van de dodenopwekking voor een historisch betrouwbaar verhaal houdt. 

Kortom, de veronderstellingen met betrekking tot de mogelijkheid van dit soort daden zijn bepalend 

voor het antwoord. 

(III) Met de vraag naar de mogelijkheid van een wonder kan op verschillende manieren worden 

omgegaan. Het wonder is zeker in het verleden vaak benaderd vanuit ‘natuurwetenschappelijk’ 

gezichtspunt: wonderen als gebeurtenissen die in strijd zijn met de natuurwetten. Een dergelijke 

benadering leidt tot een negatieve visie op het wonder: volgens de natuurwetten is een wonder niet 

mogelijk.
84

 Er bestaat ook een theologische benadering, zoals J.A. Fitzmyer, A. Harbarth en D.L. 
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Bock laten zien, die in dit verband alle drie het begrip ‘macht’ hanteren. Zo zegt Fitzmyer dat ‘the 

episode proclaims to human beings the power of God working through Jesus and accosts them with 

a challenge of faith in that power’.
85

 Bock neemt hierin een nog iets duidelijker stellingname in: 

‘Performing miracles evidences the presence of God’s power. The action itself need not carry with 

it ontological implications, as the apostles’ and prophets’ ability to perform miracles shows. 

Resuscitation from the dead attests the miracle-worker’s access to God’s power.’
86

 Ook Harbarth 

gebruikt het woord ‘macht’. Zij ziet in het verhaal het geloof van de gemeente naar voren komen, 

een geloof ‘an Jesus, den ‘großen Propheten’ (V. 16), der Macht hat, den Tod zu überwinden, dieser 

Glaube transzendiert die normalen menschlichen Lebensbedingungen, sprengt die dem Menschen 

gesetzte absolute Grenze auf’.
87

 Fitzmyer en Harbarth onthouden zich overigens, zoals we 

hierboven zagen, van opmerkingen over de historiciteit. H. van der Loos brengt juist een koppeling 

aan tussen het historische en het theologische: ‘.. whether the Gospels are regarded as historically 

reliable in accounts such as these depends ultimately on one’s belief in the person of Jesus Christ as 

the Plenipotentiary of God.’
88

 

(IV) Wat in het onderzoek rond de historiciteitskwestie met betrekking tot Lucas 7,11-17 

opvalt, is dat er vaak erg algemene uitspraken gedaan worden over de historiciteit van dit verhaal. 

Op het verhaalde gebeuren of het wonder zelf wordt weinig tot niet concreet ingegaan, noch ook op 

het kernprobleem betreffende de historiciteitskwestie, de transformatie die zich in Lucas 7,11-17 

voordoet: de verandering van een zojuist gestorven jongen, die op het punt staat om begraven te 

worden, in een dode die overeind gaat zitten en begint te spreken, een verandering die het gevolg is 

van het handelen en spreken van de Heer. 

(V) Als de historiciteitsvraag met betrekking tot Lucas 7,11-17 aan de orde wordt gesteld, dan 

gebeurt dat onproblematisch. Men geeft geen blijk dat deze vraag een aantal vooronderstellingen 

bevat. Zo veronderstelt de vraag dat men achter het verhaal een bijzondere, historische gebeurtenis 

kan veronderstellen.
89

 Deze vooronderstelling brengt ons direct bij een tweede punt, dat we hier met 

een fysiek-biologische dode te maken zouden hebben, nog wel eens aangeduid als ‘een ‘echte’ 

dode’. Vooral in de vroegere exegese zijn daar nogal eens vragen bij gesteld. Men meent/vermoedt 

dat de jongeman niet echt dood is geweest, maar schijndood.
90

 Daarmee zou aan het aspect van het 

wonder een einde zijn gekomen, en dan dus ook aan het bijzondere van het verhaal.
91

 De moeite 

van een lezer met een type verhaal als dit is zo opgeheven. 

(VI) Bij het beantwoorden van de historiciteitsvraag dient ook de antieke heelkunde betrokken 

te worden, de wijze waarop men in de antieke cultuur de heelkunde beoefende en de 

vooronderstellingen die men daarbij had.
92

 Jezus’ heelkunde dient in het licht daarvan bekeken te 
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worden. Zaken als het ‘aanraken’, het ‘uitstrekken van de hand’, de overdracht van ‘kracht’ door 

aanraking maken van deze antieke heelkunde deel uit. Anders gezegd, men dient zich te realiseren 

dat we met deze handelingen in een antiek semiotisch universum verblijven. 

(VII) Het vraagstuk van het wonder wordt dikwijls beleefd en benaderd als een historische 

vraag, kort en goed neerkomend op de vraag of het wonder nu wel of niet echt gebeurd is? We 

hebben hierboven gezien dat het stellen van deze vraag bij Lucas 7,11-17 om tal van redenen niet 

onproblematisch is. In het kader van onze bespreking van het genre wordt door deze vraag de 

indruk gewekt dat we in Lucas 7,11-17 met een verhaal te maken hebben dat op een historische 

gebeurtenis van Jezus’ leven teruggaat. De vraag die niet gesteld wordt, is of we op deze manier het 

verhaal wel op de juiste wijze benaderen. Moet niet gezegd worden dat deze benadering andere 

opties om het verhaal te benaderen, te snel uitsluit? 

(VIII) Als over het wonder gesproken wordt, moet men onderscheid maken tussen het wonder 

op narratief niveau en het wonder op historisch niveau. Als men de vraag stelt naar de historiticiteit 

van het wonderverhaal, dan treedt men buiten het wonderverhaal om te zien wat er feitelijk gebeurd 

is. 

(IX) De vraag naar de historische betrouwbaarheid van Lucas 7,11-17 wordt heden ten dage in 

het onderzoek een stuk minder gesteld dan in het verleden. Hoe is dat te verklaren? Daarvoor is als 

belangrijkste reden aan te geven dat men tegenwoordig veel meer op het verhaal zelf focust, ofwel 

op de betekenis van het verhaal ofwel op de boodschap die daarin geproclameerd wordt dan wel op 

het geloof dat eruit spreekt, terwijl men in het verleden meer ‘achter het verhaal’ zocht en het 

verhaal zag als een weg om (dichter) bij de historische werkelijkheid te komen. 

(X) Alvorens aandacht te schenken aan andere visies, willen we tot slot nog wijzen op een 

tweetal relativerende opmerkingen die we in het onderzoek dikwijls tegenkomen in het kader van de 

bespreking van de historische vraag. Ten eerste, als relativering van het wonder: het staat niet in het 

centrum van het verhaal, het gaat om de christologische/theologische uitspraken.
93

 Daarbij wordt 

niet vermeld dat deze uitspraken nu juist gedaan worden in relatie tot het wonder. Ten tweede, als 

relativering van de historische vraag: we hebben in de wonderverhalen niet zozeer met historische 

berichten te maken als wel met geloofsverkondiging.
94

 Een dergelijk opmerking klinkt nog wel eens 

aan het slot van het betoog alsof het vraagstuk van het wonder daarmee opgelost zou zijn. We 

ervaren beide opmerkingen als manieren om aan het lastige punt van het wonder te ontkomen. 

 

 

3.4.6  Het wonderverhaal als mythisch of ‘fantastisch’ verhaal 

 

In het onderzoek komen we globaal nog twee andere benaderingen tegen. Zo zijn er uitleggers, met 

name in het vroegere onderzoek, die van mening zijn dat we in Lucas 7,11-17 met een mythe te 

maken hebben.
95

 

De literatuur kent naast wonderverhalen ook andere verhalen – waaronder mythen – waarin 

gebeurtenissen plaatsvinden die mensen als niet in overeenstemming beleven met hun dagelijkse 

ervaring van de werkelijkheid. Toch wordt dat niet op dezelfde manier als bij wonderverhalen als 

een probleem ervaren. Wij doelen hier op het genre van de ‘Phantastik’.
96

 Zo kent het sprookje 

pratende dieren en vliegende mensen. In dit geval zegt men: ‘Dat hoort bij het genre van het 

sprookje.’ Zowel onder moderne exegeten, als ook onder antieke auteurs zijn er die de 

vroegchristelijke wonderverhalen tot het genre van de ‘Phantastik’ rekenen. Horen het ‘wonder’ en 

‘wonderbaarlijke zaken’ zoals bijvoorbeeld pratende dieren en vliegende mensen tot hetzelfde 
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 FISCHBACH, Totenerweckungen, 304. 
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 FIEDERLEIN, Die Wunder Jesu, 61-64. 
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 D.F. STRAUSS, Das Leben Jesu (II), Tübingen 1837
2
, 156.172; J.M. ROBERTSON, Christianity and Mythology, 

London 1900, 258v.360. 
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 Zie verder T. TODOROV, Einführung in die fantastische Literatur, München 1975; U. DURST, Theorie der 

phantastischen Literatur (LFW 9), Berlin 2010. 
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genre?
97

 In tweeërlei opzicht verschillen ze sterk van elkaar. Zo valt het sprookje onder de fictie, 

terwijl het wonderverhaal een Bijbelse ‘Wirklichkeitserzählung’ is (zie verder onder 3.4.8) en er is 

verschil in de wijze waarop het aspect van het wonder(lijke) in het verhaal functioneert. In het 

wonderverhaal zit het wonder structureel in het plot.
98

 Dat is bij het sprookje niet per definitie het 

geval. 

 

 

3.4.7  Het wonderverhaal als symbolisch verhaal 

 

Andere uitleggers, onder wie A. Loisy, gevolgd door M. Saillard, L. Sutter Rehmann en E.J. 

Tinsley, zijn van mening dat het verhaal niet ‘letterlijk’, niet reeël, opgevat moet worden, maar 

‘symbolisch’.
99

 Zo ziet A. Loisy in de radeloze weduwe Jeruzalem, de stad van het volk van God, 

verbeeld, die haar enige zoon dreigt te verliezen, en het feitelijke verlies om hem door de macht van 

Jezus te herkrijgen.
100

 L. Sutter Rehmann formuleert het in oudtestamentische bewoordingen, als zij 

zegt dat de weduwe beeld is van moeder Sion, de Godsstad, die als een weduwe treurt en om haar 

gedode kinderen weent (Klaagl. 1,11-16) en getroost zal worden (Jes. 40,1-2).
101

 In hetzelfde spoor 

ging Tinsley al eerder. ‘If there is allegory in the story’, dan zou de figuur van de huilende vrouw 

‘Moeder Israël’ kunnen voorstellen. Tinsley beroept zich daarvoor op Jeremia 31,15 en 4 Ezra 9,38-

10,4, waarin het beeld voorkomt van Israël als moeder die weent om haar verloren kinderen.
102

 

 

 

3.4.8  Het wonderverhaal als Bijbelse ‘Wirklichkeitserzählung’ 

 

Bij de vraag van de bepaling van het genre van een tekst zeiden we met K. Koch dat een eerste stap 

moest zijn het afbakenen van de teksteenheid. Daar kan het evenwel niet bij blijven, omdat de 

teksteenheid zelf  deel uitmaakt van een groter geheel, in dit geval het Lucasevangelie.
103

 Het roept 

de vraag op naar het genre van dit evangelie. Over die vraag wordt in het onderzoek tot op vandaag 

druk gediscussieerd. Er lijkt een meerderheidsstandpunt te zijn dat het Lucasevangelie (en 

Handelingen?) tot de antieke historiografie gerekend moet worden,
104

 wat voor alle duidelijkheid 

nog iets anders is dan een historisch werk in de (post)moderne zin van het woord.
105

 De antieke 
                                                      
97

 In het licht van onze bespreking van de visie van K. Berger (zie 2.2.) mag het duidelijk zijn dat we hier te maken 

hebben met het verschil tussen ‘Wundererzählungen’ en ‘wunderhafte Erzählungen’. 
98

 Het is dus geen kwestie dat het wonder tot de mythologische of tot de fictionaliserende vertelwijze gerekend kan 

worden. 
99

 Bij C. BADET, Luc 7,11-17: Résurrections à Naïn, Lire et Dire 44 (2000), 37-48, spec. 43, blijft het bij een vraag, of 

de weduwvrouw Maria zou kunnen verbeelden. Hij voegt eraan toe zich te kunnen voorstellen dat deze gebeurtenis een 

anticipatie of aankondiging is van het drama dat zich in Jeruzalem zal afspelen. 
100

 A. LOISY, L’évangile selon Luc, Paris 1924, 220, die daarin gevolgd wordt door SAILLARD, Miracles de résurrection, 

208. Wie evenwel met ‘de enige zoon’ bedoeld wordt, wordt niet duidelijk bij Loisy. Zijn dat de inwoners van 

Jeruzalem? 
101

 L. SUTTER REHMANN, in: U. METTERNICH, Auferstanden in Naïn (Auferweckung des Sohnes einer Witwe aus Naïn). 

Lk 7,11-17, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder 

Jesu, Gütersloh 2013, 571-582, spec. 580. Bij de bespreking van de Bijbelse context van Lucas 7,11-16 memoreert R. 

MEYNET, Luke. The Gospel of the Children of God (RBiSem 4), Rome & Miami 2015, 258, dat de weduwe in het OT 

beeld is voor Israel of Jeruzalem, verstoten en in ballingschap gegaan. In zijn ‘interpretation’ heeft dat echter geen 

gevolgen. 
102

 E.J. TINSLEY, The Gospel According to Luke (CBC), Cambridge e.a. 1976, 75-76. 
103

 De opmerking van LUTHER, Erdichtete Wahrheit oder bezeugte Fiktion?, 347: ‘Nicht die Wundererzählungen selbst, 

sondern der Anspruch des Gesamtwerkes ist der entscheidende Indikator für die Wahrnemung der Texte als faktuale 

oder fiktionale Erzählungen’, is als een toevoeging hierop te beschouwen. 
104

 Zie voor een overzicht met betrekking tot Handelingen T.E. PHILLIPS, The Genre of Acts: Moving Toward a 

Consensus? CurBR 4 (2006), 365-396. 
105

 De literatuur op dit terrein is overvloedig: G.E. STERLING, Historiography and Self-Definition. Josephos, Luke-Acts 

and Apologetic Historiography (NovTSup 64), Leiden 1992; J. SCHRÖTER, Lukas als Historiograph. Das lukanische 

Doppelwerk und die Entdeckung der christlichen Heilsgeschichte, in: E.-M. BECKER (Hg.), Die antike Historiographie 
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historiografie kent veel meer vrijheden dan in de moderne geschiedschrijving is toegestaan.
106

 

Geschiedschrijving vraagt strikt genomen om historisch onderzoek. Dat mag met betrekking tot de 

antieke historiografie dan niet eenvoudig zijn,
107

 het is in verband met deze kwestie wel van belang. 

Hier ligt ook direct een belangrijk probleem, want hoe historisch onderzoek te doen, als het in de 

teksten zelf over God, de duivel/satan, engelen en boze geesten gaat, anders gezegd over gestalten 

die voor een gelovige deel uitmaken van de realiteit, maar dan wel van de realiteit van het geloof.
108

 

 

Lucas heeft een werk geschreven, zijn dubbelwerk, Lucas-Handelingen, enerzijds in de lijn van de 

Bijbels-historiografische boeken zoals 1 en 2 Koningen, anderzijds in de lijn van de hellenistisch-

historiografische literatuur. In die laatste lijn begint hij zijn verhaal, in wat de proloog genoemd 

wordt (Luc. 1,1-4); direct daarna, in Lucas 1,5vv., gaat hij over in de modus van de Bijbels-

historiografische boeken. Dat Lucas ze zo in elkaar laat overgaan, laat zien dat er voor hem geen 

wezenlijk verschil bestaat tussen de hellenistische en de Bijbelse historiografie. Met historiografie 

is – welke vorm het ook aanneemt: hellenistisch of Bijbels – wel gegeven dat er een relatie is met 

de werkelijkheid buiten de tekst. En daar zit nu juist ook het probleem van veel lezers. De tekst 

suggereert dat het wonderverhaal in relatie met de buitentekstuele werkelijkheid staat, terwijl er 

lezers zijn die zeggen: ‘Maar wat verteld wordt, is onmogelijk.’ 

Die relatie met de werkelijkheid buiten de tekst suggereert Lucas zelf ook, en wel in de proloog, 

als hij spreekt over het evangelie als een διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
πραγμάτων, ‘een διήγησις (vertelling) over de πραγμάτα (zaken) die onder ons 

voldragen/vervuld zijn’) (Luc. 1,1).
109

 De zin wordt vaak opgevat als dat ook Lucas – naast de 

‘velen’ (πολλοί) – een  ‘historisch’ werk heeft geschreven, op basis waarvan de (huidige moderne) 

lezer alle gebeurtenissen, verteld in deze διήγησις, dient op te vatten als reële gebeurtenissen. De 

zin uit de proloog dient een retorisch doel: de lezers overtuigen dat we hier niet met fictie te maken 

hebben die ter lering en/of vermaak dienen, maar met zaken die in nauwe relatie staan tot dezelfde  

werkelijkheid waarvan de lezer deel uitmaakt.
110

 Het Lucasevangelie presenteert zich zogezegd als 

                                                                                                                                                                                
und die Anfänge der christlichen Geschichstschreibung (BZNW 129), Berlin 2005, 237-262; A.D. BAUM, Lk 1,1-4 
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een Bijbelse ‘Wirklichkeitserzählung’.
111

 Omdat ons wonderverhaal (Luc. 7,11-17) van dit 

evangelie deel uitmaakt, moet in antwoord op de vraag wat de aard is van het wonderverhaal, 

gezegd worden dat dus ook het wonderverhaal een Bijbelse ‘Wirklichkeitserzählung’ is. Nu is het 

woord ‘Wirklichkeitserzählung’, dat ook opduikt in de discussie over wonderverhalen,
112

 ook weer 

niet onproblematisch, niet in het minst omdat het in deze verhalen gaat over gestalten als God, de 

duivel/satan, engelen, boze geesten/demonen. De gelovige ervaart ze als reëel, maar weet 

tegelijkertijd ook dat het om gestalten gaat die niet vatbaar zijn voor historisch-kritisch onderzoek. 

Ze zijn reëel, maar alleen binnen de realiteit van het geloof. Wij ervaren het als weinig zinvol, 

eerder verwarrend, om aan het woord ‘Wirklichkeitserzählung’, als het om de wonderverhalen gaat, 

dan weer het woord ‘phantastische’ toe te voegen.
113

 Dit woord roept immers op dat we met fictie 

van doen hebben (zie 3.4.6). Het is beter, want passender om het woord ‘Bijbels’ eraan toe te 

voegen.
114

 

Voor de vraag hoe het verder moet in de relatie tussen tekst, het wonderverhaal van de 

dodenopwekking, en lezer, de vraag die ook in 1.1 klonk, moet de lezer naar het slothoofdstuk. 

 

 

3.5  CONCLUSIES 

 

We noteren de belangrijkste conclusies van het derde hoofdstuk: 

1) De eerste vraag die een onderzoeker van een Bijbelse tekst zich zal stellen, is met welke type 

tekst hij te maken heeft. Die vraag lijkt met betrekking tot Lucas 7,11-17 niet moeilijk te 

beantwoorden. Velen zeggen dat we in Lucas 7,11-17 met een wonderverhaal van doen hebben 

(3.1). 

2) Bij de beantwoording van de vraag hoe een exegeet tot bepaling van het genre van een 

Bijbelse tekst kan komen, lieten we ons leiden door K. Koch, die zich met de vormkritiek heeft 

beziggehouden, alsook door G. Theißen, die vormkritisch studie heeft verricht naar de 

nieuwtestamentische wonderverhalen. Vooral zijn motiefonderzoek is van belang (3.2). 

3) Sommige van de door Theißen genoemde motieven zijn meer bepalend voor het genre dan 

andere. Drie motieven zijn constitutief: (a) Een situatie die als problematisch wordt beleefd: gebrek, 

ongeloof, nood, ziekte, dood. (b) Wonderbewerkende daad van kracht (δυνάμις) en/of woord van 

gezag (ἐξουσία) door de wonderdoener dan wel een gebed. (c) De feitelijke opheffing van de 

problematische situatie. Een vierde motief, de reactie op het wonder, is minder constitutief, maar 

hoort er wel helemaal bij, aangezien ze het wonder thematiseert. Als de reactie ontbreekt, zoals na 

de wonderbare spijziging (Luc. 9,10-17), dan valt dat onmiddellijk op (3.2). 

4) Toch is de essentie daarmee nog niet geheel gevat. Om het wonder goed in het oog te krijgen, 

moeten we eerst naar het begin kijken: de problematische situatie, waarvan mensen globaal de 

indruk zullen hebben dat daarin vanuit menselijk oogpunt geen verandering kan optreden. Wanneer 

iemand in die situatie dan toch een verandering tot stand weet te brengen door (bovenmenselijke) 

machtsmiddelen aan te wenden, waardoor de problematische situatie wordt opgeheven, gebruiken 

mensen het woord ‘wonder’.
115

 Het ‘wonder’ kan dan ook omschreven worden als een verandering 

die een problematische situatie opheft en die de menselijke mogelijkheden te boven gaat. Het is die 
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dienen hierbij te bedenken dat het buitengewone onder de categorie van de beleving valt. 
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situatie die zich in Lucas 7,11-17 voordoet, op basis waarvan met recht gezegd kan worden dat we 

met een wonderverhaal te maken hebben (3.2). 

5) Waar met ons woord ‘wonder’ veel meer de verwondering over het onverwachte gebeuren 

tot uitdrukking wordt gebracht, daar benadrukt Lucas, althans waar het gaat om de 

levensherstelwonderen, veel meer de kracht die voor het wonder noodzakelijk is (3.2). 

6) Het onderscheid tussen ‘Wundererzählungen’ en ‘wunderhafte Erzählungen’ maakt goed 

helder wat wel en wat niet een wonderverhaal, in strikte zin van het woord, is (3.2). 

 7) De wonderverhalen worden dikwijls nog weer nader onderverdeeld. Deze onderverdelingen 

verschillen sterk van elkaar, zoals blijkt wanneer de onderverdelingen van R. Bultmann, K. Berger, 

O. Betz & W. Grimm, G. Theißen en O. Knoch met elkaar worden vergeleken (3.3). 

 8) Aan Lucas 7,11-17 worden drie verschillende (sub)genres toegekend: (I) een epifanieverhaal 

(3.3.1), (II) een genezingswonder (3.3.2) of (III) een dodenopwekking. In de dodenopwekkingen 

maakt men overigens ook weer onderscheid. De Naïn-scène wordt gerangschikt onder het 

‘Begegnungstype’ (3.3.3). 

 9) Met Pichon en anderen zijn we van mening dat de dodenopwekking geen zelfstandig 

subgenre vormt, maar eerder een ultiem genezingsverhaal. Samen met de exorcismen en 

genezingswonderen behoort de dodenopwekking tot het subgenre van de levensherstelwonderen 

(3.3.5). 

 10) Op de vraag van welke aard het wonderverhaal van Lucas 7,11-17 is, wordt zeer 

verschillend gedacht. Er zijn er die een theologisch antwoord geven op de historische vraag (3.4.1). 

Sommigen houden het voor een historisch verhaal (3.4.2), anderen betwisten dat (3.4.3). Uit de 

evaluatie van de historiciteitsvraag is wel gebleken dat we hier met een problematische categorie 

van doen hebben (3.4.5). Weer anderen houden het voor een mythisch, respectievelijk een 

‘fantastisch’ verhaal, en dus behorend tot de fictie (3.4.6). Anderen vatten het op als een symbolisch 

verhaal, dat in eerste instantie als een reeël verhaal gelezen wordt, maar daarna begrepen als een 

symbolisch verhaal (3.4.7). 

11) Wij houden Lucas 7,11-17 in de lijn van het Lucasevangelie voor een Bijbelse 

‘Wirklichkeitserzählung’ (3.4.8). 
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HOOFDSTUK IV 

 

DE DODENOPWEKKING IN LUCAS 7,11-17 
 

 

4.1  INLEIDING 

 

In dit vierde hoofdstuk richten we ons op het wonder van de dodenopwekking in Lucas 7,11-17. 

Begin- en eindsituatie worden intensief onderzocht (4.2.1 en 4.2.2) en daarna de wijze waarop de 

verandering heeft plaatsgevonden (4.2.3). We bekijken de reactie op het wonder (4.3). Vervolgens 

betrekken we het wonder en de reactie van de daarbij aanwezigen op elkaar waarbij wij speciale 

aandacht hebben voor het wonder, door Jezus verricht, waaruit zij een tweetal conclusies trekken 

(4.4). Daarna verrichten we nader onderzoek naar de bekendmaking van het wonder (4.5). De 

diverse elementen (setting, plaatsveranderingen, verhaalpersonages en hoofdlijnen) van Lucas 7,11-

17 brengen we samen in 4.6; aansluitend zoeken we naar een passende titel boven deze perikoop 

(4.7). We eindigen het hoofdstuk met het formuleren van conclusies (4.8). 

 

 

4.2  HET WONDER (7,11-15) 

 

Het wonder zit in de bijzondere wijze waarop de verandering van het begin, de noodsituatie, naar 

het eind, de opheffing van de noodsituatie, plaatsheeft. Daarom willen we eerst de begin- en de 

eindsituatie nader bezien; daarna hebben we oog voor de verandering en de wijze waarop de 

verandering plaatsvindt. 

 

 

4.2.1  Beginsituatie 

 

In 7,12b wordt de feitelijke noodsituatie geschetst: ‘en zie, een gestorvene werd uitgedragen’. De 

hoofdzin wordt ingeleid met καὶ ἰδού. De uitdrukking, die Lucas aan de Tenach ontleend heeft, is 

een manier van de verteller om de aandacht te vragen van de lezer voor een verhaalpersonage dat 

nog niet eerder genoemd was (Luc. 2,25; 5,12.18; 7,12.37; 8,41; 9,30.38; 10,25; 13,11; 14,2; 19,2; 

22,47; 23,50; 24,4.13; Hand. 1,10; 8,27; 16,1) of voor een bijzondere situatie of gebeurtenis.
1
 In een 

aantal wonderverhalen komt deze zegswijze voor om de noodlijdende of betrokkene(n) op de 

noodlijdende te introduceren (Luc. 5,12.18; 8,41; 9,38; 13,11; 14,2).
2
 Hier in Lucas 7,12 wordt 

aandacht gevraagd voor een dode, die buiten de stad zal worden begraven.
3
 De verteller gebruikt 

hier niet het woord νεκρός, zoals in vers 15a, maar τεθνηκώς, een participum perfectum, met de 

functie van een substantief. De lezer dient uit τεθνηκώς op te maken dat het gaat om iemand die 

                                                      
1
 P. FIEDLER, Die Formel "Und siehe" im Neuen Testament (SANT 20), München 1969, 65. Zie ook P.L. DICKERSON, 

The New Character Narrative in Luke-Acts and the Synoptic Problem, JBL 116/2 (1997), 291-31, spec. 294vv.. Hij 

noemt ἰδού een van de zeven manieren waarop Lucas een nieuw verhaalpersonage introduceert. D.K. CAMPBELL, The 

Prince of Life, BSac 115 (1958), 341-347, spec. 342) meent dat ‘zie’ wel eens de verrassing zou kunnen aanduiden, 

veroorzaakt door de plotselinge ontmoeting van de twee groepen. 
2
 Vgl. F.W. DANKER, Jesus and the New Age. A Commentary on St. Luke’s Gospel, Philadelphia 1988, 185: ‘…. Luke 

uses this septuagintalism with the force of italics to introduce a number of stories in which Jesus performs a miracle or 

otherwise acts in an extraordinary manner (5:12; 7:37; 9:30, 38; 10:25; 13:11; 14:2; 19:2; 24:4, 49)’; Luc. 7,12 noemt 

hij daarbij echter niet. 
3
 Het verbum ἐκκομίζω is een hapax legemonenon in het NT. In Hand. 5,6.9 en 10 wordt – in een zelfde situatie 

(begrafenis) – een ander verbum, ἐκφέρω, gebruikt. Zonder het prefix (ἐκ) komt het werkwoord κομίζω in Luc. 7,37 

voor. 
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zojuist gestorven is. Dat het om een jong iemand gaat, blijkt uit het vervolg (zie νεανίσκε in 7,14e). 

Een aantal uitleggers beschouwt de (vroege) dood van de jongen als oordeel van God, als gevolg 

van zware zonde.
4
 Deze gedachte vindt echter geen basis in de tekst. A. Harbarth wijst er terecht op 

dat we over de oorzaak van zijn vroege dood niets horen.
5
 

Aan de hoofdzin (7,12b) gaat een bijzin (7,12a) vooraf. Bijzin en hoofdzin contrasteren met 

elkaar. Het actieve werkwoord (ἤγγισεν) staat tegenover het passieve (ἐξεκομίζετο),
6
 leven (‘hij’) 

tegenover dood (τεθνηκώς). U. Busse spreekt van een overgang van licht naar donker.
7
 In Lucas 

2,39 en 5,4 wordt de temporele bijzin met ὡς direct gevolgd door de hoofdzin, in 7,12 wordt hij 

‘onderbroken’ door καὶ ἰδού. Om de verhouding tussen hoofd- en bijzin te kunnen bepalen, moeten 

we eerst aandacht schenken aan de positie van καὶ ἰδού. Sommigen verstaan καὶ ἰδού als een 

interjectie en vatten de rest van de zin op in vervolg van de bijzin, zoals uit deze vertaling blijkt: 

‘Zodra hij echter de poort van de stad naderde, – en zie – werd een gestorvene uitgedragen …..’
8
 

Het vervolg na een καὶ ἰδού wordt echter meestal opgevat als het object van ‘en zie’. Dat is ook 

hier het geval. In de vertaling zou een dubbele punt na ‘En zie’ niet misstaan: ‘En zie: een 

gestorvene werd uitgedragen.’ Gevolg van deze lezing is dat Lucas 7,12b en 12a grammaticaal niet 

logisch op elkaar aansluiten. Anders gezegd, de beweging die in vers 12 is begonnen, wordt 

halverwege onderbroken. Deze onderbreking vatten wij op als een onderbreking van Jezus’ 

programma. Wat Jezus in de stad Naïn precies komt doen, mag in dit verhaal dan niet worden 

verteld, dat wil niet zeggen dat Jezus’ programma onbekend is.
9
 Hij heeft dat zelf al eerder 

bekendgemaakt: ‘Ook aan andere steden moet ik het koninkrijk van God als goed nieuws brengen’ 

(4,43).
10

 

In 7,12c volgt een nadere bepaling van τεθνηκώς: μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ. De zin 

doet aan 8,42 (ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα) en 9,38 (ὅτι μονογενής μοί 
ἐστιν) denken, met dit verschil dat in vers 12c een verbum ontbreekt. Hebben we hier met een ellips 

te maken
11

 of met een appositie? Wij menen het laatste. Met de aanduiding dat het om de enige 

zoon van een moeder gaat wordt het dramatisch karakter van de situatie versterkt (Recht. 11,34; 

Tob. 3,15; 8,17; Luc. 8,42; 9,38; Hebr. 11,17).
12

 Hoe diepgaand het verlies van een enig kind is, 

horen we ook in de Tenach, waar de rouw in zulk een situatie als volgt wordt beschreven:
13

 

                                                      
4
 K. BORNHAÜSER, Studien zum Sondergut des Lukas, Gütersloh 1934, 55-57; W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach 

Lukas (THKNT 3), Berlin 1978
8
, 159-160; L. SWIDLER, Biblical Affirmations of Woman, Philadelphia 1979, 215; S. 

DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen nach den Lukasevangelium, BN NF 57 (1991), 41-95, spec. 56.58. 
5
 A. HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 7,11-

17: „Die Erweckung des Jünglings von Nain” (Inaugural-Dissertation), Freiburg im Breisgau 1977, 238; M. KÖHNLEIN, 

Wunder Jesu – Protest- und Hoffnungsgeschichten, Stuttgart 2010, 279. 
6
 HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 189, spreekt van een ‘Vorgangspassiv’, die alleen het voltrekken van 

de handeling tot uitdrukking brengt en afziet van het handelende subject) (…).  Wie het handelend subject zijn, blijft 

hier nog onduidelijk, maar horen we even verderop (14): de dragers! 
7
 U. BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der Wundertradition im 

Evangelium des Lukas (FB 24), Stuttgart 1977, 170. 
8
 Zie de vertaling van 7,12b door F. BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 9,51-14,35) (EKKNT 3/2), Zürich, 

Düsseldorf & Neukirchen-Vluyn 1996, 355, ‘Als er sich dem Tor der Stadt näherte, siehe, wurde ein Verstorbener 

herausgetragen ....’ 
9
 Zo wel W. VOGELS, A Semiotic Study of Luke 7:11-17, EgT 14 (1983), 273-292, spec. 281: ‘The main object or the 

value-object (of Jesus’ project, N.A.R.) remains obscure.’ S. SABUGAL, «¡Joven, te lo digo, levántate!» (Lc 7,11-17). 

Análisis histórico-tradicional, EstAg 23 (1988), 469-482, spec. 479: ‘aunque ignoramos lo que le incitó a ello.’ 
10

 J. MAAS & N. TROMP, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode, 

Hilversum 1987, 90.91, houden ‘onderricht geven’ voor het narratief programma van Jezus, met als argument: ‘Met 

Jezus reizen immers zijn discipelen (en een grote schare).’ 
11

 BDR § 190.4 (ὅς ἣν τῇ μητρὶ (αὐτοῦ) μονογενὴς υἱὸς). 
12

 J. NOLLAND, Luke 1-9:20 (WBC 35A), Dallas 1989, 324, en R.A. CULPEPPER, The Gospel of Luke. Introduction, 

Commentary and Reflections (NIB IX), Nashville 1995, 158, spreken van het verhogen van gevoel van tragedie. 
13

 Zo ook M. SAILLARD, Miracles de résurrection dans les évangiles synoptiques. Histoire de la tradition et de la 

rédaction (Thèse de doctorat présentée à la Faculté de Théologie de Lyon), Lyon 1973, 179-180; U. METTERNICH, 
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Jeremia 6,26  

Bedrijf rouw als over een enige zoon. 

 

Amos 8,10 

Dan zal ik een rouwgewaad brengen op alle heup en kaalheid op elk hoofd 

als rouw over een enige. 

 

Zacharia 12,10 

........ en over hen zal ik een rouwklacht aanheffen 

als de rouwklacht over een enige zoon. 

 

Een genitivus na μονογενὴς υἱός had meer voor de hand gelegen (vgl. de genitivus ἑκατοντάρχου 

voor τινος δοῦλος in 7,2). Nu staat er een datief (τῇ μητρὶ αὐτοῦ), zoals ook in 8,42 en 9,38.
14

 

Gaat het ook in 7,12 om een dativus possessoris?
15

 We zouden hier een dativus commodi willen 

bepleiten, omdat het hier meer gaat om het belang dan wel de betekenis van de zoon voor de 

moeder.
16

 Door zijn dood is hij niet meer in staat om zoon voor zijn moeder te zijn. 

Waar τεθνηκώς met een appositie (v. 12c) nader werd aangeduid, gebeurt dat in een nieuwe zin 

in vers 12d met τῇ μητρὶ αὐτοῦ (‘zijn moeder’): ‘En zij was weduwe’ (vgl. 2,37). Dat het subject 

van de zin de moeder is, blijkt uit het pronomen determinativum αὐτή. Door de subjectwisseling 

(de zoon in v. 12b-c, de moeder in v. 12d) heeft de verteller de aandacht van de lezer heel subtiel 

naar deze vrouw verplaatst.
17

 Nu is de aandacht voor vrouwen in Lucas-Handelingen groot; een 

bijzondere aandacht toont de evangelist voor die vrouwen die in een kwetsbare situatie verkeren, 

zoals de weduwe (Luc. 2,36-38; 4,25-26; 7,11-17; 18,1-8; 20,47; 21,1-4; Hand. 6,1-7; 9,36-43).
18

 

Daarmee zet Lucas de aandacht voor deze sociaal en economisch kwetsbare groep vanuit Tenach 

voort (Ex. 22,22-24; Deut. 10,18; 14,28-29; 24,19-22; Jer. 49,11; Ps. 68,6; 146,9; Spr. 15,25).
19

 De 

dramatiek van de situatie neemt toe met de mededeling dat de moeder weduwe is.
20

 De vrouw had 

al eerder haar man verloren. Met de dood eerst van haar man en nu haar enige zoon is de vrouw in 

een sociaal-economisch problematische situatie terechtgekomen. Er is nu niemand meer die haar 

beschermt, die voor haar levensonderhoud zorg draagt en die haar rechtens vertegenwoordigt. Het 

                                                                                                                                                                                
Auferstanden in Naïn (Auferweckung des Sohnes einer Witwe aus Naïn). Lk 7,11-17, in: R. ZIMMERMANN (Hrsg.), 

Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 571-582, spec. 572: 

‘In der hebräischen Bibel kann der Verlust des “einzigen Sohnes” als stehender Begriff verwendet werden, um den 

Abgrund der Trauer zu beschreiben (…).’ 
14

 Zie ook M.L. VEYRON, Le toucher dans les Évangiles, Paris 2013, 115. 
15

 Voor de dativus possessoris, zie GGNT § 176b; BDR § 189. 
16

 GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas, 159, zegt naar aanleiding van de dativus dat deze de betekenis laat raden 

die de jongen voor zijn moeder bezit; F. GODET, Commentaar op het Evangelie van Lucas, Utrecht z.j., 413, zegt over 

de dativus dat deze de tederheid van de pas verbroken band uitdrukt. Volgens J. ERNST, Das Evangelium nach Lukas 

(RNT), Regensburg 1983
5
, 186, duidt de Griekse constructie met de datief het afhankelijk zijn (van haar zoon) aan. 

17
 Verandering van onderwerp binnen dezelfde zin doet zich vaker voor bij Lucas (Luc. 15,15; 17,2; Hand. 6,6; 10,4), 

vgl. G. ROCHAIS, Les récits de résurrection des morts dans le Nouveau Testament (SNTSMS 40), Cambridge (1981) 

2005, 26v. 
18

 Voor de weduwe in Lucas zie R.M. PRICE, The Widow Traditions in Luke-Acts. A Feminist-Critical Scrutiny (SBLDS 

155), Atlanta 1997; M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine Botschaft an die Gemeinden der hellenistisch-

römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011; C. BACK, Die Witwen in der frühen Kirche, Frankfurt am Main 

2015, 90-168. 
19

 Voor de weduwe in het OT zie R.D. PATTERSON, The Widow, the Orphan, and the Poor in the Old Testament and 

Extra-Biblical Literature, BSac 130 (1973), 223-234; F.C. FENSHAM, Widow, Orphan and the Poor in Ancient Near 

Eastern Legal and Wisdom Literature, JNES 21 (1992), 129-139; M. SNEED, Israelitic Concern for the Alien, Orphan, 

and Widow. Altruism or Ideology? ZAW 111 (1999), 498-507; P. GALPAZ-FELLER, The Widow in the Bible and in 

Ancient Egypt, ZAW 120 (2008), 231-253; A. SCHNELLENBERG, Hilfe für Witwen und Waisen. Ein gemein-

altorientalischen Motiv in wechselnden alttestamentlichen Diskussionszusammenhängen, ZAW 124 (2012), 180-200. 
20

 CAMPBELL, The Prince of Life, 343: ‘The saddest note is found in the words “and she was a widow”. Once before 

they had carried a body through the gate, the body of this woman’s husband.’ 
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brengt S.M. Fischbach tot de uitspraak dat de vrouw aan een ellendig bestaan in bittere nood is 

uitgeleverd.
21

 

De schets van de beginsituatie eindigt met de vermelding dat de vrouw door een aanzienlijke 

menigte uit de stad wordt begeleid. De betrokkenheid van de mensen op deze weduwe komt ermee 

tot uitdrukking.
22

 De focus is op haar (zie σὺν αὐτῇ). De menigte die Jezus begeleidt, heet ὄχλος 
πολύς (‘een talrijke menigte’) (Luc. 5,29; 6,17; 8,4; 9,37, plur. 5,15; 14,25; Hand. 6,7), ter 

onderscheiding daarvan noemt de verteller deze menigte ὄχλος (τῆς πόλεως) ἱκανός (‘een 

aanzienlijke menigte’). Deze formulering komt verder niet in het Lucasevangelie voor, maar nog 

wel in Handelingen (11,24.26; 19,26). 

 

Samenvattend moeten we zeggen dat de feitelijke noodsituatie, die in 7,12b wordt geformuleerd, 

één persoon betreft: ‘En zie, een gestorvene wordt uitgedragen’, maar deze wordt wel direct daarna 

in relatie getekend: ‘een enige zoon voor zijn moeder’. De verteller verlegt de aandacht vervolgens 

– in twee zinnen die aan 7,12a-c ondergeschikt zijn – naar haar. Wat uit alle bijstelling (v. 12c en 

12d) blijkt, is hoe dramatisch de situatie voor de moeder is die weduwe is en nu – met dood van 

haar enige zoon – voor de tweede keer naar het graf moet. Dat hoeft ze niet alleen te doen, er blijkt 

een grote groep mensen uit de stad te zijn die haar daarin vergezellen. 

 

 

4.2.2  Eindsituatie 

 

In 7,15 treft de lezer een compleet getransformeerde situatie aan: ‘En de dode ging overeind zitten 

en begon te spreken.’ Met recht wijzen uitleggers op het paradoxale karakter van de zin.
23

 Een dode 

is normaal niet in staat om in beweging te komen en te spreken.
24

 Door het op deze manier te 

zeggen weet de verteller het onmogelijke van deze situatie op een bijzondere wijze vorm te geven. 

‘Obviously, it is here that the miraculous enters the narrative.’
25

 Tegelijkertijd wordt met ὁ νεκρός 
nog eens bevestigd dat het om een dood iemand gaat.

26
 In vers 12a heette hij nog, zonder lidwoord, 

τεθνηκώς, hier noemt de verteller hem, bepaald: ὁ νεκρός. De lezer wordt op deze manier in het 

tijdsverloop meegenomen: aan het begin spreekt men van iemand die gestorven is, in een latere fase 

wordt gesproken van ‘een dode’. Lucas herneemt in vers 15 ter aanduiding van het subject van de 

                                                      
21

 S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), Würzburg 1992, 234; C. SCHNYDER, 

Zum Leben befreit, in: A. STEINER & V. WEYMANN (Hg.), Wunder Jesu, Basel & Köln 1978, 77-87, spec. 79, noemt 

haar het toonbeeld van de mens die geen toekomst en geen hoop meer voor zich had en eigenlijk alleen nog de dood 

voor zich zag; F.S. SPENCER, Neglected Widows in Acts 6:1-7, CBQ 56 (1994), 715-733, spec. 724, wijst erop dat de 

weduwe uit Naïn een onbestendige toekomst tegemoet ziet, wanneer ze voor zichzelf moet zorgen zonder hulp van 

familie die haar beschermt en verzorgt; B. WEHN, Getrocknete Tränen einer Witwe – Zeichen der Nähe Gottes. 

Evangelium nach Lukas 7,11-16, in: C. JANSSEN & B. WEHN (Hrsg.), Wie Freiheit entsteht. Sozialgeschichtliche 

Bibelauslegungen, Gütersloh 1999, 73-79, spec. 75, noemt vier elementen: ‘Hier geht es um die Trauer über den 

schmerzlichen Verlust eines Kindes, um drohende Einsamkeit, möglicherweise vergrößerte wirtschaftliche Not und 

Zukunftsangst.’ 
22

 Vgl. U.B. TERRINONI, Cristo, “un grande profeta”, risuscita un giovane di Nain: Lc 7,11-17, RVS 50 (1996), 622-640, 

spec. 629. 
23

 HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 200; GROUPE SEMANET, Le fils de la veuve: deux récits de 

résurrection, in: L. PANIER (ed.), Le temps de la lecture. Exégèse biblique et sémiotique. FS. J. Delorme (LD 155), Paris 

1993, 247-266, spec. 259. Een vergelijkbare wijze van spreken doet zich voor in Luc. 11,14 (‘Het geschiedde dan, toen 

de demon uitgegaan was, dat de stomme praatte’; zie ook Joh. 11,44 (‘De gestorvene kwam naar buiten, …’). 
24

 Zie ook SEMANET, De zoon van de weduwe. Twee opwekkingsverhalen, in: W.M. SPEELMAN (red.), Reconstructies. 

Greimassiaans onderzoek in Nederland (Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 108-120, spec. 116. 
25

 VOGELS, A Semiotic Study, 283. 
26

 Zie ook J.P. DEL ROSAL, , "La reanimaciόn de un cadáver." Un problema de fuentes y géneros, Alfinge 1 (1983), 151-

173, spec. 164; KÖHNLEIN, Wunder Jesu, 279: ‘Jede Spekulation über einen blossen Scheintod wird in der Erzählung 

durch den zweimaligen pointierten Gebrauch des Begriffs “Toter” von vornherein ausgeschlossen.’ 
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zin niet het woord waarmee Jezus hem aansprak: ‘Jongeman’, maar zet, zogezegd, zijn eigen lijn 

van vers 12b (τεθνηκώς) voort. 

De verandering wordt zichtbaar doordat in 7,12 een passieve werkwoordsvorm wordt gebruikt: 

‘werd uitgedragen’, terwijl 7,15 twee actieve werkwoordsvormen kent: ‘ging overeind zitten en 

begon te spreken’. Het zijn de eerste tekenen van leven (zie ἀνεκάθισεν: een ingressieve aoristus 

en ἤρξατο, voorafgaand aan λαλεῖν): de eerste in de vorm van een daad, een beweging van het 

lichaam (hetzelfde werkwoord – ἀνεκάθισεν – komt ook voor bij de opwekking van Tabita in 

Hand. 9,40),
27

 de tweede in de vorm van het woord. De lezer zal ἀνεκάθισεν καὶ ἤρξατο λαλεῖν 

verstaan als ultieme, eerste uitdrukkingen dat iemand leeft; zo iemand beweegt en kan praten. 

 In onze bespreking van de beginsituatie zagen we dat die niet beperkt bleef tot de benoeming 

van de noodsituatie (v. 12b). De verteller geeft ook een kader aan, waarin de dramatiek van de dood 

van de zoon voor de moeder een plaats krijgt. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de 

beëindiging van de noodsituatie (7,15a-b). Ook daarbij blijft het niet, zoals uit het vervolg (v. 15c) 

valt op te maken. Deze zin kent geen expliciet nieuw subject
28

, waaruit een lezer de indruk zou 

kunnen krijgen dat ὁ νεκρός nog steeds het – en dus ook van ἔδωκεν – subject vormt.
29

 In veel 

vertalingen wordt de onbepaaldheid onmiddellijk opgeheven. Men gebruikt ofwel een hoofdletter 

voor het subject van het verbum in 7,15c ofwel men expliciteert het subject met ‘Jezus’.
30

 

Fischbach die spreekt van een ongerijmdheid in tegenstelling tot A. Plummer die beweert dat de 

plotselinge verandering van subject geen onduidelijkheid veroorzaakt,
31

 wijst erop dat ‘die formale 

Zuordnung des Subjekts’ in vers 15 niet klopt. ‘Subjekt zu ἔδωκεν ist aber der Wundertäter Jesus.’ 

De ongerijmdheid is voor haar reden tot scheiding tussen traditie en redactie.
32

 Ook M. Öhler kent 

aan de plotselinge verandering van subject lucaanse, redactionele activiteit toe.
33

 Ook wij zijn van 

mening dat we hier met een subjectwisseling van doen hebben.
34

 Maar we zullen ook aan het 

leesproces recht moeten doen. Omdat de zin niet expliciet een nieuw subject bevat, zou een lezer 

toch even de indruk kunnen krijgen dat ὁ νεκρός van vers 15a ook het subject van vers 15 is om 

direct daarna te overwegen dat zich hier een subjectwisseling voordoet: dat niet de dode, maar Jezus 

het subject van de zin vormt (zoals ook in 9,42).
35

 Liever dan de moeilijkheid op te lossen door te 

menen dat we hier met een lucaanse redactionele activiteit van doen hebben, dient naar ons idee 

gevraagd te worden naar de functie van deze ambivalentie. Lucas geeft een subjectwisseling steeds 

aan;
36

 hier doet hij dat niet. 
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 W.K. HOBART, The Medical Language of St. Luke: A Proof from Internal Evidence, Dublin & London 1882, 11, zegt 

over het gebruik van dit verbum door Lucas: ‘.. in this intransitive sense its use seems, with a few exceptions, to be 

almost altogether confined to the medical writers, who employ it to describe patients sitting up in bed’, waarna hij tal 

van voorbeelden geeft uit de Griekse literatuur. 
28

 METTERNICH, Auferstanden in Naïn, 573, zegt dan ook geheel ten onrechte dat zijn naam (Jezus) hier voor het eerst in 

dit verhaal wordt genoemd. 
29

 H. MELZER-KELLER, Jesus und die Frauen. Eine Verhältnisbestimmung nach den synoptischen Überlieferungen, 

Freiburg & Basel 1997, 285: ‘Der abrupte Subjectwechsel in Vers 15 (der Tote, Jesus) fällt unangenehm auf.’ 
30

 Ook VOGELS, A Semiotic Study, 283, vult de derde persoon singularis van ἔδωκεν direct met Jezus in. 
31

 A. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S. Luke (ICC), Edinburgh 1977
5
, 

200.
 

32
 FISCHBACH, Totenerweckungen, 225. 

33
 M. ÖHLER, Elia im Neuen Testament. Untersuchungen zur Bedeutung des alttestamentlichen Propheten im Neuen 

Testament (BZNW 88), Berlin & New York 1997, 200-201. 
34

 LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 119, spreekt van een subjectwisseling die als een breuk werkt. Hij houdt het 

voor een oneffenheid die op (redactionele) bewerking is terug te voeren. 
35

 H. GIESEN, Gottes Zuwendung zu seinem Volk. Die Auferweckung eines jungen Mannes aus Naïn, SNTSU 35 

(2010), 11-33, spec. 23, n.77: ‘Dass Jesus hier der Handelnde ist, geht allen aus dem Kontext hervoor, da kein 

Subjektwechsel – zuvor handelte der Tote – angegeben ist.’ 
36

 N. RIEMERSMA, ‘Zie de mens.’ Over het expliciteren van Johannes 19:5, Interpretatie 14/6 (2006), 25-27, spec. 25. 
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Staan 7,12a en 7,15a-b in relatie tot elkaar als noodsituatie (dood) en opheffing van de noodsituatie 

(de eerste tekenen van leven), ook de bijbehorende zinnen (v. 12c en v. 15c) staan met elkaar in 

verband (zie de dativus τῇ μητρὶ αὐτοῦ in beide zinnen).
37

 

 
 Zodra hij dan de poort van de stad naderde, 

A   en zie, een gestorvene werd uitgedragen, 

  B  een enige zoon voor zijn moeder. 

 
A’  En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. 

  B’  En hij gaf hem aan zijn moeder. 

 

In vers 12c werd de jongen – in een bijstelling – aangeduid als ‘een enige zoon voor zijn moeder 

(τῇ μητρὶ αὐτοῦ)’. Kortom, daarmee werd hij door de verteller in zijn relatie tot haar neergezet. De 

lezer zal eruit opmaken dat het ten gevolge van zijn dood nu onmogelijk is om als haar (sociaal-

economische) toekomst te fungeren. Wanneer Jezus hem nu aan zijn moeder geeft (τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ), heeft ze daarmee toekomst gekregen,

38
 en is de verbroken relatie tussen moeder en zoon 

weer hersteld.
39

 Een vergelijkbare wijze van handelen door Jezus vinden we in 9,42: Na de 

genezing geeft Jezus de (enige) zoon aan zijn vader terug. Er doet zich een klein verschil voor met 

9,42. Lucas duidt de handeling in 7,12 als ἔδωκεν, waar in 9,42 sprake is van ἀπέδωκεν. Dat 

verschil laat zich als volgt verklaren; in 9,41 heeft Jezus de vader gevraagd om zijn zoon bij hem te 

brengen. De vader moet dus ‘afstand’ van zijn zoon doen. Er kan bij teruggave door Jezus van de 

zoon niet anders dan sprake zijn van ἀπέδωκεν aan de vader. Een vergelijkbare situatie doet zich in 

7,11-17 niet voor. Jezus heeft immers de zoon niet eerder bij zich laten roepen. Dus hoeft er ook 

niet teruggegeven te worden. 

 We lazen 7,15c in relatie tot 7,12a-c; er is reden om dit vers nog op een andere wijze te bezien, 

en wel als afronding van de beweging die in 7,13 begonnen is. In beeld gebracht ziet dat er als volgt 

uit: 

 
13a  En toen de Heer haar zag, 

A      b  werd hij met innerlijke ontferming met haar bewogen. 

    c  En hij zei haar: 

     d   ‘Ween niet!’ 

 

14a  En erbij gekomen 

    b  raakte hij de baar aan. 

    c  De drágers evenwel kwamen tot stilstand. 

B     d  En hij zei:  

     e   ‘Jongeman,  

    f     jóu zeg ik: 

    g         ‘Ontwaak!’’ 

      15a  En de dode ging overeind zitten 

    b  en begon te spreken. 

 

A’          c  En hij gaf hem aan zijn moeder. 

                                                      
37

 Ook LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 117, wijst op de verbinding tussen v. 12c en 15c. Dat we hier met een 

‘auffälliges und zusätzliches Element …, das eigentlich für den Erzählverlauf überflüssig war’ (pag. 143, zie ook 119) 

te maken hebben, is onzes inziens onjuist. Dit vers past juist uitstekend in het geheel, zoals uit het bovenstaande 

duidelijk mag zijn. 
38

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 236, ziet als datgene waar het eigenlijk om gaat: het opheffen/lenigen van haar 

existentiële benauwdheid. SPENCER, Neglected Widows, 724, vult het als volgt in: ‘he gives him back to her (…), thus 

restoring her primary means of surviving materially as wel as emotionally.’ 
39

 Vgl. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary, 200; BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 

363; D.L. BOCK, Luke 1:1-9:50 (BECNT), Grand Rapids 2002
3
, 652v.. 
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De beweging van het begin (A) wordt aan het slot van het tweede deel (A’) afgerond. Het opus 

internum, de innerlijke ontferming van Jezus met de moeder
40

, wordt op twee manieren tot opus ad 

extra, het erbarmen met de moeder, en wel eerst in het woord van troost ‘Ween niet’ (zie ook 

8,52),
41

 dat op de opwekking anticipeert (B),
42

 en daarna in een daad, met de gave van de (levende) 

zoon door Jezus aan zijn moeder, direct na de opwekking.
43

 Wat duidelijk wordt, is dat de 

begrafenis nooit plaats zal hebben.
44

 

Tot slot, wie het verhaal van de opwekking van de zoon van de weduwe van Sarefat (LXX 1 

Kon. 17,17-24) kent, ziet dat in dit verhaal exact dezelfde zin voorkomt (LXX 1 Kon. 17,23). Dat 

we hier met een citaat te doen hebben, wordt door de verteller niet geëxpliciteerd. In hoofdstuk VIII 

komen we uitgebreid terug op de relatie tussen 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17. 

 

 

4.2.3  Verandering 

 

De vraag die we vervolgens dienen te bespreken is, hoe deze verandering van passiviteit van de 

gestorvene in activiteit van de dode tot stand kan komen. Daarvoor moeten we allereerst naar vers 

14 kijken. Jezus verricht twee hoofdhandelingen. Eerst verricht hij een daad: hij raakt de baar aan 

(v. 14a), daarna spreekt hij (v. 14d-g);
45

 uit de directe rede – de vocativus Νεανίσκε – wordt 

duidelijk dat dit spreken gericht is op de jongen. Aan de eerste hoofdhandeling gaat nog een 

handeling, beter gezegd, een beweging van Jezus vooraf; deze beweging wordt in de bijzin met het 

participium προσελθών aangeduid. Dit προσελθών is te beschouwen als ‘slot’ van een beweging 

van Jezus die steeds dichterbij komt: eerst ‘gaan (naar de stad)’ (v. 11b), dan ‘naderen (van de 

stadspoort)’ (v. 12a) en ten slotte ‘erbijkomen’ (v. 14a).
46

 Een expliciete bepaling waarbij of bij wie 

Jezus komt ontbreekt. De hoofdzin in aanmerking genomen zou de baar beschouwd kunnen worden 

als doel van dit προσελθών.
47

 Een lezer zou ook, na het voorafgaande waarin Jezus op de vrouw 

gericht is (7,13), kunnen denken dat zij het doel is. Een dergelijke gang naar haar toe, kan als een 

                                                      
40

 Het is de enige keer in het Lucasevangelie dat van Jezus wordt gezegd dat hij met innerlijke ontferming wordt 

bewogen (zie ook S. VOORWINDE, Jesus’ Emotions in the Gospels, London 2011, 127). M.J.J. MENKEN, The Position of 
σπλαγχνίζεσθαι and σπλάγχνα in the Gospel of Luke, NovT 30 (1988), 107-114, kent aan ἐσπλαγχνίσθη in Lucas 

7,11-17 een centrale positie toe. Menken echter gaat uit van lettergrepen. Wanneer je van woorden uitgaat, dan ziet het 

plaatje er als volgt uit: 53 woorden gaan eraan vooraf en 73 woorden volgen op ἐσπλαγχνίσθη. De positie van 

σπλαγχνίζεσθαι komt er nog weer anders uit te zien, wanneer 7,11-16 als een afgeronde eenheid wordt beschouwd. 
41

 Zie ook M. AUGSTEN, Die Stellung des lukanischen Christus zur Frau und zur Ehe (diss.), Erlangen-Nürnberg 1980, 

6; A. LINDEMANN, Einheit und Vielfalt im lukanischen Doppelwerk. Beobachtungen zu Reden, Wundererzählungen 

und Mahlberichten, in: J. VERHEYDEN (ed.), The Unity of Luke-Acts (BETL 142), Leuven 1999, 225-253, houdt deze 

oproep van Jezus tot de weduwe voor een vertragingselement, ‘weil der Sinn der Aufforderung zunächst offen bleibt’. 
42

 C. BADET, Luc 7,11-17: Résurrections à Naïn, Lire et Dire 44 (2000), 37-48, spec. 40: ‘.. “ne pleure pas”, parole 

étonnante dans ce contexte de deuil. Cette parole risque de rester lettre morte, sans effet, incompréhensible sans un acte 

qui viendrait la justifier ou l’authentifier’; GIESEN, Gottes Zuwendung, 19: ‘Ohne seine Absicht, ihrem Sohn das Leben 

neu zu schenken, wäre seine Aufforderung, die Trauer zu beenden, kaum zu ertragen’; WEHN, Getrocknete Tränen, 76, 

zegt dat de oproep tot de weduwe om niet langer te wenen, als het niet in het kader staat van opheffen van haar nood, 

anders cynisch zou zijn; LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 132: ‘Die Worte Jesus deuten eine Wendung des 

Schicksals ein’. 
43

 Zie ook BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus, 172; AUGSTEN, Die Stellung des lukanischen Christus, 6; DEMEL, 

Jesu Umgang mit Frauen, 58; vgl. J.K. HOWARD, Disease and Healing in the New Testament. An Analysis and 

Interpretation, Lanham e.a. 2001, 154; MELZER-KELLER, Jesus und die Frauen, 288: ‘Mit der Beschwichtigungsformel 

μὴ κλαῖε brachte Lukas die tröstende Haltung des Wundertäters lebendig zum Ausdruck (vgl. Lk 8,52). Dazu paßt die 

in Vers 15 erwähnte Rückgabe des Wiedererweckten an seine Mutter, ...’ 
44

 VOGELS, A Semiotic Study, 282. 
45

 Ook LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 117, wijst er op dat het eigenlijke wonder twee elementen bevat: ‘Geste 

und Wort’. 
46

 Vgl. M.-L. VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un texte. Analyses narrative et psycho-anthropologique de Luc 7,11-17, 

ETR 82 (2007), 179-191, spec. 181. 
47

 Zo VOGELS, A Semiotic Study, 283, en WEHN, Getrocknete Tränen, 76. 
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eerstvolgende stap na ἐσπλαγχνίσθη opgevat worden, zie 10,33, waar zich een identieke situatie 

voordoet: De Samaritaan ziet (ἰδών, vgl. 7,13a) de halfdode man, wordt met innerlijke ontferming 

bewogen (ἐσπλαγχνίσθη, vgl. 7,13b) en gaat naar hem toe (προσελθών, vgl. 7,14a). 

Met betrekking tot de eerste hoofdhandeling: ἥψατο τῆς σοροῦ zijn twee vragen te stellen: 

(1) Wat is de betekenis van σορός? Heeft σορός in Lucas 7,14b de betekenis van (een 

gesloten) ‘kist’, zoals in LXX Genesis 50,44.
48

 Die betekenis past in dit verband niet; de lezer zou 

dan verwachten dat de verteller meldt dat de kist opengaat. Met σορός gaat het om een ‘vessel for 

holding human remains’.
49

 Dat kan de vorm aannemen van een urn, een kist, een stenen kist, een 

draagbaar. In Lucas 7,14b moeten we gezien de situatie denken aan een een draagbaar.
50

 Ph. Gafner 

meent dat achter σορός een woordspel schuilgaat; σορός is de vertaling van het Hebreeuwse אֲרֹון 

(‘kist’), Gafner legt via de dauw in Jesaja 26,19 verbonden met de opstanding, een verbinding met 

Psalm 133, waar eveneens sprake is van dauw en ook Aäron voorkomt.
51

 ‘Le mot ARON est moins 

d’un détail historique douteux qu’un appel à reconnaître dans l’attitude de Jésus le messie 

d’AARON, avec lequel il fait jeu de mots.’
52

 Zijn redenering doet tamelijk gekunsteld aan. 

(2) Wat is de bedoeling van deze aanraking door Jezus?
53

 Daarvoor willen we eerst aandacht 

schenken aan het werkwoord ‘aanraken’. Met name in wonderverhalen komt het verbum ἅπτω 

medium diverse malen voor (5,13; 6,19; 7,14; 8,44.45.46; 22,51). Een aantal keren is Jezus het 

subject van dit werkwoord (5,13; 7,14; 22,51) en een aantal keren is het een ander of zijn het 

anderen die Jezus aanraken (6,19; 8,44.45.46). Dit aanraken door een ander of anderen is steeds 

verbonden met Jezus’ kracht (6,19 en 8,46).
54

 Door Jezus aan te raken maakt men contact met 

Jezus’ kracht. Deze kracht brengt de ziekte tot staan (8,46), zodat gesproken kan worden van de 

helende kracht die van Jezus uitgaat (6,19).
55

 Het woord ‘kracht’ mag dan ontbreken, wanneer Jezus 

het subject is van het werkwoord, dat wil echter niet zeggen dat niet achter Jezus’ aanraking 

dezelfde – (de ziekte) tot stilstand brengende/helende – kracht zit. Ook in 7,14c mag dezelfde tot 

stilstand brengende kracht verondersteld worden.
56

 Direct daarop verneemt de lezer ook van het tot 

stilstand komen, en wel van de dragers.
57

 Daarmee komt het narratieve programma van de ene stoet: 

het uitdragen van de dode, tot een einde.
58

 Of het tot stilstand komen van de dragers ook de 

bedoeling is van Jezus’ aanraken van de baar, zoals tal van onderzoekers menen, achten wij de 

                                                      
48

 Zie ook Test. Rub. 7,2 en Test. Levi 19,5. 
49

 LSJ, 1621, s.v. σορός; in WNT, 1516, is σορός vertaald met ‘d. Sarg’ (doodkist); BDAG, 934 vertaalt σορός met 

‘coffin’ (‘doodkist’), ‘bier’ (‘baar’); VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un texte, 185v.; M.-L. VEYRON, Le toucher dans 

les Évangiles, Paris 2013, 108.111.112.116, veronderstelt een dubbelzinnig gebruik van de term; σορός kent ook nog 

een andere (ironische) betekenis: ‘vieille femme décrépite’ (onder verwijzing naar ARISTOPHANES, De Wespen, 

V.1365). 
50

 W. SCHOTTROFF, Conclamatio und Profectio: Zur Veranschaulichung neutestamentlicher Wundergeschichten, in: L. 

BORMAN e.a. (ed.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World, FS. D. Georgi, 

Leiden 1994, 257-281, spec. 259.276, meent dat de dode niet op een baar (κλίνη) ligt, maar in een (‘wohl offen zu 

denkenden hölzernen Kasten-)Sarg (σορός)’. 
51

 PH. GAFNER, Le cercueil et la rosée – Le mot σορος en Luc. 7.14, BN  NF 87 (1997), 13-16. 
52

 GAFNER, Le cercueil et la rosée, 16. 
53

 G. PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit von Wunderberichte, in: H.D. BETZ & L. SCHOTTROFF (Hg.), Neues 

Testament und Christliche Existenz. FS. H. Braun, Tübingen 1973, 367-385, spec. 374, noemt het problematisch om tot 

begrip van dit aanraken te komen: ‘handelt es sich nur um ein Zeichen zum Anhalten oder gehört dieser Gestus zur 

Wunderhandlung?’ 
54

 Zie ook METTERNICH, Auferstanden in Naïn, 573. 
55

 MELZER-KELLER, Jesus und die Frauen, 289, meent dat ‘das wunderwirkende Berühren der Bahre’ oorspronkelijk 

was en dat het aanraken door de toevoeging van vers 14c door Lucas tot stilstand komen van de dragers is geworden. 
56

 O. KNOCH, Dem, der glaubt, ist alles möglich. Die Botschaft der Wundererzählungen der Evangelien, Stuttgart 1993, 

346, meent dat Jezus van elke ‘Begleithandlung (z.B. durch Berührung)’ afziet en alleen door zijn woord en zijn gezag 

werkt. 
57

 LINDEMANN, Einheit und Vielfalt, 244, n.82, houdt ook de opmerking dat de dragers bleven staan voor een 

vertragingselement. 
58

 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 91. 
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vraag.
59

 In dat geval was de conjunctie οὖν meer op zijn plaats geweest. Lucas 7,14c is nu door een 

adversatief te verstaan δέ met vers 14b verbonden, dat iets van een contrast oproept.
60

 Ook aan de 

omgekeerde woordvolgorde – eerst het nomen dan het verbum, waar de gebruikelijke volgorde is: 

eerst het verbum en dan het nomen – mag niet voorbijgegaan worden. Door deze omkering krijgt οἱ 
βαστάζοντες bijzondere nadruk. Het beeld dat daardoor ontstaat, is dat de dragers op het aanraken 

van de baar reageren, waar deze aanraking dit halt houden niet tot doel had. Het betreft hier een 

onbedoeld effect. Volgens een groot aantal uitleggers is Jezus door het aanraken van de baar naar de 

letter van de wet (Lev. 21,1-4, Num. 19,11-13.14-16, Sir. 34,40) onrein.
61

 De verteller maakt aan 

deze grensoverschrijding evenwel geen woord vuil.
62

 

Wanneer vertalers 7,14c als een parenthese opvatten, zoals bijvoorbeeld in NBG’51 gebeurt, 

valt dat te begrijpen. Deze vertaling maakt op deze manier zichtbaar dat 7,14d-g in directe 

aansluiting op 7,14b gezien moet worden. Een vergelijkbare situatie doet zich voor 5,13, waar 

Jezus, na zijn hand uitgestrekt te hebben, de melaatse man aanraakt (ἥψατο) en tot hem spreekt 

(λέγων). Zoals in 5,13 het woord bij de daad wordt gevoegd, is hetzelfde het geval in 7,14: Jezus 

raakt de baar aan en spreekt. Het adres bij εἶπεν ontbreekt in tegenstelling tot in 7,13c. De verteller 

verplaatst het naar de directe rede, door gebruik aan het begin van de vocatief Νεανίσκε.63
 Om te 

zien of het hier om een jongen of een jonge man gaat, is het goed om na te gaan hoe het woord in 

Lucas-Handelingen functioneert. Het komt verder alleen nog voor in Handelingen 2,17, waar οἱ 
νεανίσκοι (‘jongeren’) naast/tegenover οἱ πρεσβύτεροι  (‘ouderen’)  staan, in 5,10, waar οἱ 
νεανίσκοι (‘jonge mannen’) de dode Saffira uitdragen en bij Ananias begraven, en in 23,18, waar 

de zoon van Paulus’ zuster door Paulus een νεανίσκος wordt genoemd, en eerder (23,17) een 

                                                      
59

 GODET, Commentaar, 414; E. KLOSTERMANN, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 1929, 45; A. JANKOWSKI, 

Znak spod Nain. De signo ad oppidum Nain facto (Lc 7,11-17), CollTheol 32 (1962), 1-180, spec. 62; H. VAN DER 

LOOS, The Miracles of Jesus (NovTSup 9), Leiden 1968
2
, 574; PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary, 199; 

SAILLARD, Miracles de résurrection, 196; I.H. MARSHALL, The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text 

(NIGTC), Exeter 1978, 286; GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas, 160; ROCHAIS, Les récits de résurrection, 26; 

M.J. HARRIS, ‘The Dead Are Restored to Life’: Miracles of Revivification in the Gospels, in: D. WENHAM & C. 

BLOMBERG (ed.), Gospel Perspectives. Volume VI. The Miracles of Jesus, (Sheffield 1986) Eugene 2003, 295-326, 

spec. 297; NOLLAND, Luke 1-9:20, 323; BOVON, The Gospel of Luke, 363; DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen, 58; 

FISCHBACH, Totenerweckungen, 235; J. VAN BRUGGEN, Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (ComNT), Kampen 

1996
2
, 169. BADET, Luc 7,11-17, 40; KOLLMANN, Totenerweckungen in der Bibel, 133; GIESEN, Gottes Zuwendung, 

20; LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 118.120.121. 
60

 LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 117, die deze conjunctie vertaalt met ‘aber’ (pag. 114), beschouwt 7,14c als een 

‘Unterbrechung des Ablaufes’, een ‘Einschub’ die tot doel heeft om ‘die eigentliche wunderwirksame Tat’ voor te 

bereiden. 
61

 Zo ook CAMPBELL, The Prince of Life, 345: ‘Not fearing the defilement of contact with the dead, Jesus, ...., here 

touched the bier’; S.F.H.J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Het evangelie van Lukas, Den Haag 1964, 126; H. VAN 

DER LOOS, The Miracles of Jesus (NovTSup 9), Leiden 1968
2
, 574; HARRIS, ‘The Dead Are Restored to Life’, 297; 

SABUGAL, «¡Joven, te lo digo, levántate!», 479v.; DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen, 58: ‘Ohne jede Rücksicht auf 

levitische Verunreinigung ..... berührt Jesus den Sarg....’ en JUST, Luke 1:1-9:50, 308; J. DEWEY, Jesus’ Healings of 

Women: Conformity and Non-Conformity to Dominant Cultural Values as Clues for Historical Reconstruction, SBLSP 

1993, 178-131, spec. 125: ‘Touching the bier would render Jesus impure, given the degree of contagion corpses were 

believed to possess (…), though that offense would have been far less than touching the corpse itself’; TERRINONI, 

Cristo, “Un grande profeta”, 632; BADET, Luc 7,11-17, 40.43.44; B.J. KOET, Purity and Impurity of the Body in Luke-

Acts, in: Dreams and Scripture in Luke-Acts (CBET 42), Leuven e.a. 2006, 81-95, spec. 90: ‘… Jesus did receive corpse 

impurity, but he seems cautious to get only impurity in the second grade: he only touches the bier’; GIESEN, Gottes 

Zuwendung, 20; V.G. SHILLINGTON, An Introduction to the Study of Luke-Acts, London & New York 2012, 46. Hij ziet 

er zelfs de mogelijkheid in dat daarom de dragers stilstaan: ‘They were probably shocked at the act ...’ 
62

 ERNST, Das Evangelium nach Lukas, 187: ‘Die Frage der levitischen Verunreinigung spielt für Lk keine Rolle’; 

LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 121, geeft een andere verklaring voor het feit dat een mogelijke verontreiniging 

hier geen rol speelt: ‘da es sich um ein Element handelt, das eindeutig den hellenistischen Wundererzählungen des 

Begegnungstypus entspringt’. 
63

 VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un texte, 184; M.-L. VEYRON, Le toucher dans les Évangiles, Paris 2013, 115, meent 

dat deze term νεανίσκε hem losmaakt van zijn familiebanden. 
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νεανίας (zie ook Hand. 7,58 voor Paulus, 20,9 voor Eutychus). De context waarin beide woorden 

(νεανίσκος en νεανίας) voorkomen, maakt duidelijk dat het eerder om een jonge man gaat dan een 

jongen.
64

 

Na de aanspraak van de jongeman volgt niet onmiddellijk de oproep ἐγέρθητι; σοὶ λέγω gaat 

eraan vooraf. Dat mag, zoals de Semanet-groep opmerkt
65

, een overbodige indruk maken, het 

onderstreept het gezaghebbend karakter van Jezus’ spreken.
66

 Hadden we oog voor de omgekeerde 

woordvolgorde in 7,14c, dan dienen we dat ook te hebben voor hetzelfde verschijnsel in 7,14e (zie 

ook 5,24), waar het persoonlijk voornaamwoord σοί aan het werkwoord (λέγω) voorafgaat, 

waardoor het nadruk krijgt.
67

 Het maakt onontkoombaar duidelijk dat de oproep ἐγέρθητι tot de 

jongeman is gericht. Beide omkeringen moeten in verband met elkaar begrepen worden. Waar de 

aanraking van de baar de jongeman op het oog had, maar de dragers reageerden, daar moet in het 

vervolg duidelijk worden dat het niet om de dragers gaat, maar om de jongeman.
68

 Met ἐγέρθητι 
(‘ontwaak’) gaat het dus om een ingebedde directe rede (vgl. 5,24, waar op σοὶ λέγω ἐγειρε 
volgt). De passieve vorm wordt dikwijls gebruikt in de context van opwekking.

69
 C. Schnyder ziet 

in dit woord de hoop vervuld op overwinning van de dood, die door Jezus’ erbarmen, troostwoord 

en aanraking gewekt is.
70

 M.-L. Veyron-Maillet ziet in de passieve vorm ἐγέρθητι een echo van het 

passieve werkwoord (ἐξεκομίζετο) van vers. 12b.
71

 Zoals we eerder wezen op het buitengewone 

van Jezus’ oproep aan de vrouw, moeten wij hier wijzen op het eigenlijke onmogelijke van deze 

oproep, alsof spreken tot een dode zin heeft! Met de oproep ‘Ontwaak’ wordt duidelijk dat Jezus de 

dood (of beter gezegd, de situatie zoals hij die ziet) als ‘slaap’ ziet. Bij de opwekking van de 

dochter van Jaïrus zal hij expliciet op die manier spreken: ‘Zij is niet gestorven, maar slaapt’ (8,52). 

 

We bespraken eerder de eindsituatie. Aan het slot daarvan relateerden we de eind- aan de 

beginsituatie. Nu willen we eerst de relatie tussen 7,14 en 15 bezien, alvorens aandacht te schenken 

aan de vraag hoe deze verandering tot stand kan komen. 

Jezus’ optreden ten opzichte van de dode jongeman bestaat na zijn naderbij komen uit twee 

handelingen: hij raakt eerst de doodsbaar aan (7,14b) om daarna tot de jongeman te spreken (7,14d-

g). Op elke handeling volgt een reactie: (1) op het aanraken van de baar komen de dragers tot 

stilstand, (2) op het gezaghebbend spreken tot de dode jongeman gaat deze overeind zitten en begint 

te spreken.
72

 Een lichte nunancering is hier vereist. De handelingen van de jongeman moeten naar 

ons idee niet alleen gezien worden uitsluitend in reactie op ἐγέρθητι. Eerder zagen we dat Jezus’ 

optreden naar de dode jongen toe twee handelingen kent. Datzelfde doet zich voor bij de dode 
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 S. BETSWORTH, Children in Early Christian Narratives (LNTS 521), London e.a. 2015, 113-115, bespreekt de 
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 C.P. LYNGDOH, ‘God Visiting His People’ in the Lucan Texts, IJS 18 (2005), 135-155, 288-312, 446-482, spec. 307: 

‘The phrase “I say to you”, σοὶ λέγω, connotes the meaning of “I command you”.’ 
67

 Weinig uitleggers schenken er aandacht aan. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary, 199, vormt een 
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69

 Zo ook T.L. BRODIE, Towards Unravelling Luke’s Use of the Old Testament: Luke 7.11-17 as an Imitatio of 1 Kings 

17.17-24, NTS 32 (1986), 247-267, spec. 265-266, die daarnaast nog op de context (7,22) wijst. Contra NOLLAND, Luke 

1-9:20, 323, die nu juist meent dat ‘despite the passive form ἐγέρθητι (lit., “be raised up”) no special resurrection 
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 SCHNYDER, Zum Leben befreit, 83. 
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 VEYRON-MAILLET, Polysémie d’ún texte, 182; M.-L. VEYRON, Le toucher dans les Évangiles, Paris 2013, 109. 
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 Het aanraken van de baar door Jezus heeft het tot stilstand komen tot gevolg, terwijl zijn spreken nu juist effect heeft 

om het leven, waar een eind aan was gekomen, weer op te wekken. 
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jongen.
73

 Ook hier twee handelingen. De lezer moet de twee handelingen (daad en woord) van de 

jongeman zien als reactie op de twee handelingen (daad en woord) van Jezus. 

We keren terug naar Jezus’ oproep tot de jongeman: ‘Jongeman, ik zeg u: “Ontwaak”’; deze doet 

merkwaardig aan.
74

 Het aanspreken van een dode lijkt weinig zin te hebben. Direct daarna treedt er 

toch een verandering in, zoals blijkt uit het feit dat de dode overeind ging zitten en begon te 

spreken. Voor de ‘verklaring’ hiervan moeten we allereerst aandacht schenken aan het subject van 

de hoofdwerkwoorden ἥψατο en εἶπεν in vers 14. Aan het begin van het middendeel (7,13-15) 

noemde de verteller hem ὁ κύριος. Die titel zal de lezer ook veronderstellen in de daarop volgende 

zinnen, waarin ‘hij’, d.i. Jezus, subject is. Als benaming van Jezus doet de verteller dat na 5,17 hier 

voor de tweede keer.
75

 Door verhaalpersonages, de hemelse bode in 2,11, Simon Petrus in 5,8, de 

melaatse in 5,12, Jezus in 6,46, de centurion in 7,6, was Jezus al eerder κύριος genoemd. De titel 

κύριος wordt ook een groot aantal malen gebruikt voor God (o.a. in 1,6.9.11.15.16.17). Met deze 

titel is ‘gezag’ (ἐξουσία) en ‘macht’ (δύναμις) gegeven (5,17)
76

, wat niet verbaast, als we zien dat 

de titel κύριος ook aanduiding is van God. De Semanet-groep formuleert het alsvolgt: ‘Door de titel 

Heer kent de verteller een kwalificatie aan Jezus toe die een competentie (‘pouvoir faire’) 

impliceert.
77

 Beide elementen, macht en gezag, laten zich hier gelden. De δύναμις wordt zichtbaar 

in het feit dat de dragers onmiddellijk tot stilstand komen, als Jezus de baar aanraakt, en de ἐξουσία 

blijkt uit het feit dat zijn spreken tot de dode jongeman onmiddellijk gehoor schept. Dit spreken van 

de Heer, dat onmiddellijk – zonder verdere tussenkomst – effect heeft, doet aan het scheppend 

spreken van God in Genesis 1 en Jesaja 55 denken, dat ook direct doet wat Hij zegt, als ook aan 

Lucas 2,37, waar de bode het gesprek met Maria met deze woorden eindigt: ‘want geen woord dat 

van God komt, zal krachteloos zijn.’
78

 O. Betz en W. Grimm zeggen het zo: ‘Das “leichte” Wort 

Jesu entspricht dann dem prompt wirkenden Schöpfungswort Gottes.’
79

 

 

In bovenstaande analyse hebben wij ons geconcentreerd op de meest centrale verandering die in het 

verhaal plaatsheeft: de opwekking van een dode jongeman, met daarnaast de gave aan zijn moeder 

die voordien haar zoon kwijt was. We willen tot slot nog wijzen op een aantal andere transformaties 

die in het verhaal voorkomen: 

(I) Het begint heel lokaal bij (de poort van) de stad Naïn (v. 11-12) om aan het eind heel breed 

te eindigen: in Judea en de gehele omtrek (v. 17).
80
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 Zo ook SEMANET, De zoon van de weduwe, 116: ‘Het samengaan van een pragmatische (‘en hij ging overeind zitten’, 

N.A.R.) en cognitieve handeling (‘en hij begon te spreken’, N.A.R.) zagen we eerder ook al bij Jezus: Hij raakt de baar 

aan en spreekt tot de dode.’ 
74

 Zie ook BADET, Luc 7,11-17, 40: ‘La parole de Jésus adressée au mort est encore étonnante et pourrait rester aussi 

incompréhensible que la première.’ 
75

 De κύριος-titel voor Jezus komt verder nog voor in 7,19; 10,1.39.41; 11,39, 13,15; 17,5.6; 18,6; 19,8; 22,61 (2x), 

vooral in het Sondergut van Lucas. Zie verder: I. DE LA POTTERIE, Le titre κύριος appliqué à Jésus dans l’évangile du 

Luc, in: A. DESCAMPS & A. DE HALLEUX, Mélanges Bibliques en Hommage au R.P. Béda Rigaux, Gembloux 1970, 

117-146; D.L. JONES, The Title Kyrios in Luke-Acts, SBLSP 6 (1974), 85-101; J. PHILIPOSE, Kurios in Luke: A 

Diagnosis, BT 43 (1992), 325-333; R.F. O’TOOLE, Luke’s Presentation of Jesus. A Christology (SubBi 25), Rome 2004, 

181-205, spec. 203; C.K. ROWE, Early Narrative Christology. The Lord in the Gospel of Luke, Grand Rapids 2009. 
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Zuwendung, 19; METTERNICH, Auferstanden in Naïn, 579. 
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(II) Het begint bij een gestorvene die wordt uitgedragen (ἐξ-εκομίζετο) uit de stad (v. 12). Er 

volgt echter geen teraardebestelling. Aan het eind gaat er iets anders de stad uit (ἐξ-ῆλθεν): ‘dit 

woord’ ‘over hem’ (v. 17).
81

 

(III) Aan het begin worden twee verschillende groepen getekend: Jezus met zijn leerlingen en 

een menigte die met hem optrekt aan de ene kant, de weduwe, met haar zoon en een menigte uit de 

stad (vv. 11-12) aan de andere kant. Aan het slot komen deze groepen samen in ‘allen’ (v. 16).
82

 

 (IV) Aan het begin is twee maal sprake van ὄχλος (‘menigte’, 7,11c en 7,12e), aan het slot duiden 

deze twee menigten zich aan als λαός (‘volk’, 7,16f). Uit de ‘menigten’ aan het begin komt aan het 

slot één ‘(Gods)volk’ tevoorschijn.
83

 

 

 

4.3  DE REACTIE OP HET WONDER (7,16) 

 

De scène eindigt – in het derde deel – met een tweeledige reactie op hetgeen zojuist heeft 

plaatsgevonden. De reactie bestaat uit een ervaring van de gemoedsgesteldheid van de aanwezigen 

(v. 16a) en een doxologie (v. 16b-f). Met een bijna identieke, tweeledige reactie had de lezer reeds 

eerder kennis gemaakt aan het slot van het verhaal van de opstanding van de verlamde (5,17-26).
84

 

In diverse, andere wonderverhalen verneemt de lezer vaak ook een ‘lovende’ reactie van de direct 

betrokkene op zijn/haar herstel (Zacharias in 1,64; de verlamde in 5,25; de verkromde vrouw in 

13,13; de melaatse Samaritaan in 17,15-16; de blinde in 18,43). Noch van de moeder, noch van de 

jongen horen we een dergelijke eigen reactie.
85

 De reactie betreft ἅπαντας, alle aanwezigen, onder 

wie de leerlingen, de menigte die met Jezus mee optrekt, de menigte die met de weduwe mee 

optrekt, de dragers, alsmede de jongen en zijn moeder.
86

 Moeder en zoon mogen dan geen eigen 

reactie geven, dat ze wel reageren, kan de lezer concluderen uit het feit dat er sprake is van ‘allen’.
87

 

Er is geen reden om hen van deze ἅπαντας geen onderdeel te laten zijn.
88

 Ook dat gegeven (een 

reactie van alle aanwezigen op het gebeuren) komen we in andere genezingsverhalen tegen (5,26; 

9,43; 13,17; 18,43). A. Harbarth ziet een theologisch Anliegen verscholen achter het gebruik van het 

woordje πᾶς: Gods belofte is vervuld en geldt alle mensen.
89
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4.3.1  Vrees 

 

De evangelist gebruikt verschillende zegswijzen om tot uitdrukking te brengen dat mensen door 

vrees bevangen zijn/bevreesd zijn: φόβος + ἐπιπίπτω ἐπί (Luc. 1,12; Hand. 19,17), φόβος + 

γίνομαι (+ ἐπί) (Luc. 1,65; Hand. 2,43; 5,5.11), πίμπλημι pass. + φόβου (Luc. 5,26), φόβῳ + 

συνέχομαι (Luc. 8,37), ἀποψύχω ἀπὸ φόβου (Luc. 21,26).
90

 Een aantal keren wordt de passieve 

werkwoordsvorm φοβέομαι gebruikt (Luc. 2,9; 8,25.35; 9,34; Hand. 10,4; 16,38; 22,39; 24,25). 

Hier gebruikt Lucas het verbum λαμβάνω met φόβος.91
 Dat deze zegswijze alleen hier voorkomt, 

wil niet zeggen dat de evangelist niet al eerder had verteld van mensen die door vrees werden 

bevangen. Diverse malen is het mensen overkomen aan wie God zich heeft geopenbaard: Zacharias 

bij de verschijning van een bode van de Heer in 1,12 (vgl. Hand. 10,4), alle omwonenden bij 

Zacharias en Elisabet, als de mond van Zacharias geopend wordt en zijn tong losgemaakt in 1,65, 

de herders, als er opeens een bode van de Heer bij hen komt staan in 2,9 en alle aanwezigen na de 

vergeving en de opstanding van de verlamde in 5,26. Vooral als reactie op een wonder hoort de 

lezer van betrokkene/aanwezigen die door vrees worden bevangen (Luc. 1,12; 5,26; 7,16; 8,25.37; 

Hand. (2,43?), 5,5.11; 19,17).
92

 Vergelijkbare reacties op het wonder zijn: ἔκστασις (‘ontzetting’) 

en θάμβος (‘schrik’). Betrekken wij die erbij, dan kunnen ook nog genoemd worden: Luc. 4,36; 

5,9.26; Hand. 3,10; 10,10; 11,5; 22,17. A. Plummer, I.H. Marshall, J. Nolland en C.P. Lyngdoh 

spreken over deze φόβος in 7,16 als een natuurlijke reactie op hetgeen hier gebeurt.
93

 Gelet op 

Jezus’ eerdere uitspraak – aan het begin van de Veldrede – ‘Zalig u die nu weent, want u zult 

lachen’ (6,21), zou een melding van vreugde en blijdschap van de kant van de betrokkenen hier ook 

niet misstaan hebben.
94

 Dichterbij het verhaal was ook mogelijk: ‘De moeder hield onmiddellijk op 

met huilen.’ Er is nog een andere lezing van 7,16a mogelijk, en wel wanneer bedacht wordt dat de 

verba δίδωμι (‘geven’) en λαμβάνω (‘[in ontvangst] nemen’) een span vormen (Luc. 6,4; 9,16; 

22,19; Hand. 3,5-6, 7,38; 8,17-18.19; 20,35): waar je nu na Jezus’ gave zou verwachten dat zij haar 

zoon blij ontvangt, horen we in plaats daarvan dat het vrees is die hen bevangt. 

 

 

4.3.2  Verheerlijking 

 

Na de ontzetting die alle aanwezigen beving, wordt aan het slot van het verhaal van de opstanding 

van de verlamde God verheerlijkt (5,26). Datzelfde patroon doet zich ook voor aan het einde van 

het verhaal van de opwekking van de dode jongeman: eerst is er vrees die alle aanwezigen bevangt 

en daarna wordt God verheerlijkt (7,16).
95

 In beide gevallen is er verschil in tempus: het eerste 

verbum (ἔλαβεν) kent een aoristus, het tweede (ἐδόξαζον) een (duratief) imperfectum. De 

                                                      
90

 A.B. SPENCER, “Fear” as a Witness to Jesus in Luke’s Gospel, BBR 2 (1992), 59-73, schetst hoe vrees en 

aanverwante termen in het Lucasevangelie functioneren. 
91

 Een aantal van deze werkwoorden worden ook gebruikt bij ἔκστασις (‘ontzetting’) (λαμβάνω in Luc. 5,26; 

πίμπλημι pass. in Hand. 3,10; γίνομαι in Hand. 10,10). 
92

 Vgl. G. HOLTZ, Zur christologischen Relevanz des Furchtmotivs im Lukasevangelium, Bib 90/1 (2009), 484-505, 

spec. 491-497. 
93

 PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary, 200; MARSHALL, The Gospel of Luke, 286; NOLLAND, Luke 1-

9:20, 323; GIESEN, Gottes Zuwendung, 26; LYNGDOH, ‘God Visiting His People’, 309. 
94

 L. FONCK, Adolescens, tibi dico: Surge! Lc. 7,14, VD 2 (1922), 258-264, spec. 263; VOGELS, A Semiotic Study, 283, 

beweert dan ook teveel, wanneer hij zegt dat het duidelijk is, ofschoon niet in de tekst geformuleerd, dat de vrouw haar 

vreugde heeft herkregen; J.T. CARROLL, Luke. A Commentary (NTL), Louisville 2012, 163.166.167, wijst erop dat de 

verteller geen lach van de vrouw rapporteert. 
95

 K.P. DE LONG, Surprised by God. Praise Responses in the Narrative of Luke-Acts (BZNW 166), Berlin 2009, 182, 

noemt Luc. 7,11-17 wel in haar schema van ‘Praise in Six Healing Stories in Luke-Acts’ (en ook in het schema op pag. 

266
 
en in Appendix 1 op pag. 284-285), maar bespreekt Luc. 7,11-17 niet nog apart, zoals ze dat wel met de andere vijf 
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verheerlijking behoort tot de typisch lucaanse thema’s (2,20; 4,15; 5,26; 7,16; 13,13; 17,15.17; 

18,43; 23,47).
96

 Wat we zien, is dat Jezus vanaf zijn geboorte (2,20) tot aan zijn dood (23,47) door 

verheerlijking wordt begeleid. Tussen kribbe en kruis vindt de verheerlijking steeds plaats rond 

opstandingen/genezingen: van de verlamde man (5,26), de dode jongeman (7,16), de gekromde 

vrouw (13,13), de melaatse Samaritaan (17,15.17) en de blinde man (18,43). God wordt bij Lucas 

daar verheerlijkt, waar Jezus zich in de menselijke ellende als redder doet kennen.
97

 Steeds is God 

het voorwerp van de verheerlijking; de uitzondering daarop is 4,15 (‘En hij (d.i. Jezus) leerde in hun 

synagogen, verheerlijkt door allen’). De inhoud van de verheerlijking verneemt de lezer niet altijd 

(zie 2,20; 4,15; 13,13; 17,15; 18,43). Hier gebeurt dat wel (zie ook [5,26? en] 23,47). Er worden, zo 

blijkt uit het – na λέγοντες – twee maal voorkomende ὅτι recitativum (vv. 16d.16f), twee 

afzonderlijke uitspraken gedaan. 

 

‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ (7,16d) 

We zetten onze analyse van 7,16d in bij de visie van veel uitleggers om 7,16d voor een uitspraak 

over Jezus te houden.
98

 In het onderzoek komen we tal van opvattingen met betrekking tot deze 

visie en dit vers tegen. Er doen zich diverse vragen voor: (1) Hoe moet ἠγέρθη verstaan worden? 

(2) Het antwoord op die vraag heeft gevolgen voor een verder begrip van deze zin, in het bijzonder 

voor het begrip van προφήτης μέγας. Het omgekeerde is ook het geval. Het verstaan van de vraag 

wie er bedoeld wordt met ‘een groot profeet’ heeft gevolgen voor het verstaan van ἠγέρθη. Gaat 

het hier om de profeet over wie in LXX Deuteronomium 18,15.18 gesproken wordt? (3) Hoe moet 

het adjectief μέγας geduid worden? 

(1) Hoe moet in 7,16d ἠγέρθη verstaan worden? Door diverse uitleggers wordt ἠγέρθη opgevat 

als en/of vertaald met: ‘opgestaan’ zoals in Joh. 7,52,
99

 ‘opgetreden’,
100

 ‘opgewekt’, maar dan in de 

betekenis van ‘opgetreden’ of ‘op het toneel gebracht’,
101

 ‘aangesteld’ (zoals in Recht. 2,16; 3,9; 

Deut. 13,1)
102

 of ‘verwekt’ zoals in Handelingen 13,22. De betekenis van ἠγέρθη als ‘opgewekt 
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(uit de doden)’ wordt door een enkeling zelfs expliciet uitgesloten.
103

 Hoe aannemelijk 

bovengenoemde betekenissen op het eerste gezicht ook mogen zijn, we zouden daar enkele 

waarnemingen in Lucas-Handelingen naast willen leggen: 

(a) Verreweg de meeste keren in Lucas-Handelingen komt het verbum ἐγείρω (in de actieve of 

in de passieve vorm) voor in de betekenis van ‘uit de doden opwekken’ of ‘opgewekt worden’ (Luc. 

7,14.22; 8,54; 9,7.22; 20,37; 24,6.34; Hand. 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,30.37; 26,8). 

(b) Als betekenis door de context ontstaat, en vlak daarvoor is sprake van de opwekking van 

een dode, dan doet het merkwaardig aan om in 7,16d opeens een hele andere betekenis van 

hetzelfde verbum te veronderstellen. Nog vreemder is het om te beweren dat de betekenis van 

ἠγέρθη als ‘opgewekt uit de doden’ uitgesloten dient te worden dan wel weinig waarschijnlijk is.
104

 

Men zou op zijn minst moeten zeggen dat deze betekenis wel degelijk meespeelt of kan 

meespelen.
105

 

(c) Na de dodenopwekking van de dochter van Jaïrus (8,40-56) komt het in 9,7-9 tot 

vergelijkbare uitspraken als in 7,16. Het verschil zit erin dat de uitspraak in 7,16 direct na de 

dodenopwekking door alle aanwezigen gedaan wordt, en daarmee in verband staat, terwijl de drie 

verschillende uitspraken van 9,7-9 gedaan worden door drie verschillende groepen en in verband 

staan met ‘alles wat er gebeurd was’ (en door Herodes gehoord was), en dus een reactie is op meer 

dan één activiteit: ‘alles wat Jezus gedaan heeft’. Kijken we naar de uitspraken van de drie groepen: 

‘omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt (ἠγέρθη), door 

anderen dat Elia was verschenen (ἐφάνη) en door weer anderen dat één van de oude profeten was 

opgestaan (ἀνέστη)’ (9,7-8), dan zien we dat het in de eerste en derde uitspraak om 

opwekking/opstanding uit de doden gaat. In de middelste uitspraak kan dat niet, omdat Elia niet 

gestorven is (zie 2 Kon. 2,1-18). Vandaar dat daar gesproken wordt over ‘verschenen’. Dit 

gegeven/deze parallellie draagt sterk bij aan de gedachte dat ook ἠγέρθη in 7,16 verstaan moet 

worden als ‘opgewekt (uit de doden)’. 

Kortom, er zijn ook goede redenen te noemen om de betekenis ‘opgewekt uit de doden’ te 

overwegen? Het moge uit het verband duidelijk zijn dat ‘opgewekt uit de doden’ hier niet letterlijk 

bedoeld kan zijn. Aan het slot van de bespreking van de drie vragen, komen wij op deze kwestie 

terug om daar een figuurlijk gebruik van ‘opgewekt uit de doden’ te bepleiten. 

 (2) De vraag naar wie/welke gestalte verwijst προφήτης μέγας wordt in het onderzoek steeds 

gesteld. Het blijkt moeilijk om de onbepaaldheid te accepteren.
106

 Een belangrijke rol speelt de 

vraag of hier gezinspeeld wordt op de profeet over wie in LXX Deuteronomium 18,15.18 wordt 

gesproken, zoals veel uitleggers beweren, vaak onder verwijzing naar Handelingen 3,22:
107

 

προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε 
(Deut. 18,15); προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ 
ρῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ (Deut. 
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18,18). Dat hier sprake zou van een zinspeling op LXX Deuteronomium 18,15.18 komt ons weinig 

waarschijnlijk voor.
108

 Een taalkundige vergelijking van Deuteronomium 18,15.18 met Lucas 7,16d 

laat zien dat de overeenkomsten tussen beide teksten minimaal zijn. Eigenlijk wordt alleen het 

woord προφήτης gedeeld. In Deuteronomium 18,15.18 ontbreekt echter het adjectief μέγας. Ook 

het zinsdeel ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου/ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ontbreekt in Lucas 7,16d; daar is 
sprake van ἐν ἡμῖν (‘onder ons’). Het veronderstelde verband zou aan waarschijnlijkheid hebben 

gewonnen, wanneer Deuteronomium 18,15.18 in elk geval hetzelfde verbum ἐγείρω (passief) had 

gekend als Lucas 7,16d. Op beide plaatsen in LXX Deuteronomium wordt echter het verbum 

ἀναστήμι (act. futurum) gebruikt. Daar komt nog wat anders bij. In Deuteronomium wordt 

gesproken over een profeet zoals Mozes. Lucas 7,11-17 roept echter, zoals we in hoofdstuk VIII 

nog uitgebreid zullen zien, het beeld op van de profeet Elia (1 Kon. 17). 

Op basis van de relatie tussen 1 Koningen 17,7-24 en Lucas 7,11-17 zijn er ook uitleggers die 

menen dat het om een zinspeling op de profeet Elia gaat.
109

 Het zou dan om de eschatologische 

profeet Elia gaan. Het mag opvallend genoemd worden dat de naam Elia desondanks hier niet 

valt.
110

 Dat had voor de hand gelegen en het had precies gepast.
111

 U. Busse geeft de volgende vier 

redenen voor ‘das redaktionelle Zögern, Jesus mit dem Elia redivivus zu vergleichen’:
112

 

(a) Lucas ziet zich wegens het ‘Meinungs-pluralismus’ in latere perikopen (9,27v. en 9,18v.) 

genoodzaakt om in 7,16 alle duidingsmogelijkheden open te houden. 

(b) Een tweede reden houdt verband met het accent van 7,16; dat ligt op het bezoek-motief. De 

grote profeet wordt door het volk geïdentificeerd als bode Gods. 

(c) En er is de compositie. Een exacte aanduiding past niet, als Johannes zijn vraag naar de 

komende nog moet stellen. 

(d) De aanwezigheid van de leerlingen maakt het nog stringenter om alle mogelijkheden open te 

houden, in verband met het antwoord van Petrus op Jezus’ vraag aan de leerlingen wie hij is (in 

9,18v.). 

Hoezeer ook in Lucas 7,11-17 het beeld van Jezus als een Elia-gestalte mag worden 

opgeroepen, Jezus kan geen verschijning van Elia zijn, in dit geval had er ἐφάνη (‘is verschenen’) 

moeten staan zoals in 9,8. Het beeld dat Lucas van Jezus in relatie tot Elia oproept, is tamelijk 

complex, zoals we in hoofdstuk VIII zullen zien. 

Daarnaast zijn er exegeten die behalve Elia ook Elisa noemen, die eveneens een zoon opwekt (2 

Kon. 4,18-37).
113

 Maar er worden ook verschillende malen hele globale aanduidingen gebruikt. Zo 
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spreekt L.T. Johnson van mensen die Jezus identificeren als ‘the prophetic Messiah’;
114

 G. Friedrich 

ziet in 7,16 een verwijzing naar ‘the Messianic prophet’ ‘of the last time’
115

 en W. Grundmann 

noemt hem ‘einen wiedergekehrten Propheten aus der großen Zahl der israelitischen Propheten’ 

‘den Propheten der messianischen Zeit’.
116

 Ook A.A. Just meent dat het hier gaat om ‘the final, 

eschatological prophet’
117

, waaraan hij direct toevoegt: ‘is therefore the Messiah’.
118

 O. Cullmann 

echter meent dat de afwezigheid van het bepaalde lidwoord de verwijzing naar de eschatologische 

profeet onwaarschijnlijk maakt.
119

 Tot een geheel andere opvatting komt G. Nebe. Hij verklaart de 

profetentitel in 7,16 vanuit het (algemene) beeld van een profeet als wonderdoener.
120

 

 (3) Door het adjectief μέγας onderscheidt deze profeet zich van andere profeten. Hij overtreft 

hen.
121

 Het brengt I.H. Marshall ertoe om te zeggen dat hij een profeet is die dingen kan doen die 

boven de capaciteit van de meeste profeten uitgaat.
122

 J.B. Green verwijst hier naar de aankondiging 

van de bode Gabriël dat Jezus μέγας zal zijn (1,32), maar dit bijvoeglijk naamwoord staat in 1,32 in 

verband met het Davidisch koningschap, terwijl het hier met de titel ‘profeet’ is verbonden.
123

 

Weinig uitleggers hebben er oog voor dat ook van de profeet (!) Johannes wordt gezegd dat hij 

μέγας zal zijn (1,15)
124

 en dan ook niet voor het opvallende gegeven dat beide woorden hier in 

relatie tot Jezus’ handelen gebruikt worden die in 1,15 (μέγας) en 1,76 (προφήτης) gebruikt 

werden ter aanduiding van Johannes!
125

 

 

Er blijft nog een vraag over. Hoe is dit spreken (‘een groot profeet’) door de aanwezigen te 

waarderen? H. Schürmann komt met een scherp antwoord: ‘Solche Prädikation des Volkes ist für 

den Evangelisten natürlich ebenso unzulänglich wie das der beiden Emmaus-Jünger 24,19ff ….’
126

 

J. Nolland noemt de uitspraak ‘christological imprecise’.
127

 C.K. Rowe beschouwt deze evaluatie 

niet als in principe incorrect, maar zegt dat ze tekort schiet.
128

 J. Verheyden wijst er terecht op dat 

Jezus de titel (‘profeet’) noch ontkent, noch bevestigt.
129

  

Na alle afzonderlijke elementen geanalyseerd te hebben moeten we toe naar een interpretatie 

van de complete uitspraak (‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’). Daarvoor sluiten we aan op 

wat we hierboven over Johannes zeiden, dat de woorden ‘groot’ en ‘profeet’ sterk aan hem doen 

denken. Van hem weet de lezer dat hij in de gevangenis zit (3,20). Daarmee is de rol van de profetie 

ten einde (!).
130

 In 9,7 hoort de lezer dat, als het om de profetische rol van Johannes gaat, dit 
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definitief is. Herodes meldt daar namelijk dat hij Johannes heeft onthoofd. Dat met betrekking tot 

Jezus dezelfde twee woorden ‘groot’ en ‘profeet’ klinken die eerder met betrekking tot Johannes 

klonken, maakt duidelijk dat Jezus de lijn van Johannes die gestopt was, voortzet. Datzelfde geldt 

ook voor het gegeven dat Johannes ‘in de kracht en de geest van Elia voor het aangezicht van de 

Heer uitgaat’. In 7,11-17 zagen we Jezus immers een dode jongeman, een zoon van een weduwe, 

opwekken zoals Elia ooit eerder deed (1 Kon. 17,17-24). Jezus zet ook de Elia-lijn van Johannes 

voort. Het is door dit optreden van Jezus in Naïn dat mensen in hem de profetie weer zien herleven 

(!). Dat verklaart dat ἠγέρθη in de zin van ‘opgewekt uit de doden’ door Lucas hier niet letterlijk, 

maar metaforisch gebruikt wordt.
131

 Samengevat, de aanwezigen (‘allen’) brengen met de uitspraak 

‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ tot uitdrukking dat de profetie die met de gevangenname 

van Johannes ten einde (!) was gekomen, in – de sterk op Johannes gelijkende – Jezus weer tot 

leven (!) is gekomen. 

 

‘God heeft naar zijn volk omgezien’ (7,16f) 

Bij de bespreking van de vertaling zagen we dat ἐπεσκέψατο verschillend vertaald kan worden, 

afhankelijk van de context met ‘heeft bezocht’ of ‘heeft omgezien naar’. A. Denaux beweert terecht 

dat bij Lucas beide aspecten behouden blijven.
132

 Nu heeft in de Tenach het verbum ‘bezoeken’ (in 

het Hebreeuws ּפַָקד) twee kanten: een positieve en een negatieve. In het Lucasevangelie – F.B. 

Craddock wijst er terecht op
133

 – is ἐπισκέπτομαι en ἐπισκοπή steeds positief (1,68.78; 7,16 en 

19,44); dat geldt overigens ook voor Handelingen (6,3; 7,23; 15,14.36). J. Maas & N. Tromp, die 

voor de vertaling ‘heeft omgezien naar’ kiezen, baseren zich daarvoor – met recht – op het zien 

(ἰδών) door Jezus van de weduwe in vers 13.
134

 Het is in alle gevallen taal die aan de Tenach doet 

denken (zie o.a. Gen. 50,24.25; Ex. 4,31; Ruth 1,6; Ps. 80,15; Jer. 29,10; Zef. 2,7 en Zach. 10,3)!
135

 

Het mag opvallend heten dat hier opeens geproken wordt van ‘zijn volk’ (6,17; 7,1), waar een lezer 

eerder het woord ‘weduwe’ zou verwachten. 

 

Relatie tussen 7,16 en 1,68 

Met de uitspraak ‘God heeft naar zijn volk omgezien’ hernemen de aanwezigen de profetische 

woorden van Zacharias aan het begin van het Benedictus: ‘Gezegend zij de Heer, de God van Israël, 

omdat hij heeft omgezien en aan zijn volk verlossing gebracht …’ (1,68).
136

 Je kunt ook zeggen dat 

zij Zacharias’ woorden bevestigen. Wellicht is het nog adequater om met betrekking tot 7,11-17 te 

spreken van vervulling van de profetie (van Zacharias).
137

 Het verschil tussen beide uitspraken zit 
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erin dat het in 1,67-79 de heilige Geest is die Zacharias tot deze uitspraak brengt, waar in 7,11-17 

de uitspraak zijn aanleiding vindt in het daaraan voorafgaande gebeuren. M. Karimattam wijst nog 

op een ander verschil: ‘(…) in the canticle, ‘the agent of salvation’ is ‘the horn of salvation in the 

house of David’ that implies an obvious allusion to the Davidic Messiah, whereas at Nain it is ‘a 

great prophet’.’
138

 

De mensen in Naïn merken het omzien van God naar zijn volk (of het bezoek van God aan zijn 

volk) op. Bij Jezus’ bezoek aan Jeruzalem (19,29-44) zal dat anders zijn.
139

 Dan toont hij zijn 

verdriet om wat er met de stad gebeuren gaat. De reden van de val van de stad is het feit dat 

Jeruzalem de tijd van het bezoek/omzien van God niet heeft herkend (19,44).
140

 

Ons inziens is er niet alleen reden om 7,16f (‘God heeft naar zijn volk omgezien’) in relatie te 

zien met de lofzang van Zacharias, maar ook 7,16d (‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’). 

Een tweetal woorden van 7,16d keert terug in 1,68-79. Het eerste woord is προφήτης (1,76). 

Daarbij moet aangetekend worden dat het woord προφήτης in het tweede deel van de hymne (1,76) 

op Johannes slaat, terwijl het in 7,11-17 met Jezus verbonden wordt. Het tweede woord is ἡμῖν 

(1,69). Het laatste woord mag op het eerste gezicht weinig bijzonder zijn, maar dat verandert 

wanneer we zien dat 7,16d en f dezelfde combinatie van τὸν λαὸν αὐτοῦ (‘zijn volk’) en ἡμῖν 

(‘ons’) kent als in de eerste twee verzen van de lofzang (1,68-69); daarbij dient opgemerkt te 

worden dat de volgorde in 1,68-69 anders is dan in 7,16. Een andere meer formele overeenkomst is: 

de verheerlijking bestaat uit twee delen (7,16d en f), datzelfde kan gezegd worden van Zacharias’ 

lofzang (1,68-75 en 1,76-79).
141

 Waar in 7,16d de uitspraak over de profeet in het eerste deel 

geschiedt, gebeurt dat in de lofzang in het tweede deel. En waar in 7,16f de uitspraak over het 

bezoek van God aan zijn volk in het tweede deel wordt bezongen, gebeurt dat in de profetische 

hymne in het eerste deel. Die omkering is ook alleszins begrijpelijk omdat de profetische taal van 

Zacharias, die hier hernomen wordt (‘omdat Hij heeft omgezien en aan zijn volk verlossing 

gebracht’, als ook het spreken over een groot [1,15] profeet [1,76]), niet gebruikt wordt in relatie tot 

Johannes, maar in relatie tot Jezus.
142

 

 

 

                                                                                                                                                                                
HENDRICKX, The Miracle Stories, 213; R.C. TANNEHILL, Luke (ANTC), Nashville 1996, 128; LEINEWEBER, Lukas und 

die Witwen, 141; JUST, Luke 1:1-9:50, 309, ziet hierin geen vervulling van de profetie, omdat ‘this visitation does not 

yet embrace the means of atonement’. 
138

 KARIMATTAM, Jesus the Prophet, 211. 
139

 Naïn vervult dezelfde rol in het eerste deel van het evangelie (Galilea), die Jeruzalem in het tweede deel (Judea) 

vervult. P. TERNANT, La résurrection du fils de la veuve de Naïn (Lc 7,11-16), AsSeign 69 (1964), 29-40, spec. 37-38, 

spreekt van ‘un tragique contraste’ tussen de uitspraak in Naïn en Jezus’ uitspraak over Jeruzalem. 
140

 KARIMATTAM, Jesus the Prophet, 212, werkt de relatie tussen 7,11-17 en 19,29-44 op diverse punten uit. Wanneer 

hij 7,18-23 daar ook bij betrokken zou hebben, had hij op nog meer overeenkomsten kunnen wijzen. 
141

 Zie verder voor de lofzang van Zacharias, Ph. VIELHAUER, Das Benedictus des Zacharias, ZTK 49 (1952), 255-272; 

P. BENOIT, L’enfance de Jean Baptiste selon Luc 1, NTS 3 (1956-1957), 328-347; J. GNILKA, Der Hymnus des 

Zacharias, BZ 6 (1962), 215-238; A. VANHOYE, Structure du ‘Benedictus’, NTS 12 (1965-1966), 382-389; P. AUFFRET, 

Note sur la structure littéraire de Lc I. 68-79, NTS 24 (1978), 248-258; S. FARRIS, The Hymns of Luke's Infancy 

Narratives. Their Origin, Meaning and Significance (JSNTSS 9), Sheffield 1985, 127-142; U. MITTMANN-RICHERT, 

Magnifikat und Benedictus. Die frühesten Zeugen für die judenchristliche Tradition von der Geburt des Messias 

(WUNT II/90), Tübingen 1996, 170-181.212-222; W. CARTER, Zechariah and the Benedictus (Luke 1,68-79). 

Practicing What He Preaches, Bib 69/2 (1988), 239-247; T. KAUT, Befreier und befreites Volk. Traditions- und 

redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Magnifikat und Benediktus im Kontext der vorlukanischen 

Kindheitsgeschichte (BBB 77), Frankfurt am Main 1990, 173-265; D. GERBER, Le Magnificat, le Benedictus, le Gloria 

et le Nunc Dimittis: Quatre hymnes et réseau pour une introduction en surplomb à Luc-Actes, in: D. MARGUERAT e.a. 

(éd.), La Bible en récit. L’exégèse biblique à l’heure du lecteur (MB 48), Genève 2003, 353-367; R.J. DILLON, The 

Benedictus in Micro- and Macrocontext, CBQ 68 (2006), 457-480; D. GERBER, D’une identité à l’autre. Le Magnificat, 

le Benedictus, le Glora et le Nunc Dimittis dans le rôle de passeurs, in: C. CLIVAZ e.a. (ed.), Infancy Gospels. Stories 

and Identities (WUNT I/281), Tübingen 2011, 374-389. 
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 Vgl. KINGSBURY, Jesus as the “Prophetic Messiah”, 40: ‘Still, in that the crowd extols Jesus as a great prophet, the 

auditor knows that the crowd’s perception of Jesus is exactly the same as Luke’s characterization of John the Baptist.’ 
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De twee uitspraken (7,16d en 7,16f) 

De uitleg van 7,16d en 7,16f wordt gekenmerkt door de neiging om beide uitspraken aan elkaar te 

relateren. Op de vraag hoe de twee uitspraken zich tot elkaar verhouden, worden verschillende 

antwoorden gegeven: 

(1) De uitspraken moeten in elkaars verlengde worden gelezen. A. Plummer omschrijft het de 

relatie tussen vers 16d en f als volgt: ‘God has visited His people in sending a mighty prophet.’
143

 

M.J. Harris zet in bij de eerste uitspraak: ‘The people hailed Jesus (…..) as a great prophet by whom 

God had intervened to bring salvation (ἐπεσκέψατο ὁ θεός) to his people.’
144

 Ook D.L. Tiede 

huldigt deze zienswijze, maar hij geeft geen inhoudelijke omschrijving.
145

 

(2) Beide uitspraken vullen elkaar aan.
146

 A. Harbarth typeert ze zo: ‘Im ersten Satz geht es um 

den Wundertäter, in zweiten Satz um Gott, der im Wundertäter seinem Volk nahe ist, es 

heimsucht.’
147

 Met de laatste omschrijving zit zij dicht tegen de eerste opvatting aan. 

(3) De tweede uitspraak overtreft de eerste. Met de tweede uitspraak wordt duidelijk dat Jezus 

meer is dan een profeet: in hem werkt God.
148

 

(4) Beide delen van de acclamatie weerspiegelen verschillende opvattingen over de betekenis 

van Jezus. Met de eerste uitspraak is de menigte nog niet tot het ware verstaan van de betekenis van 

de wonderdoener gekomen, dat is wel het geval met de tweede uitspraak.
149

 

 (5) Beide uitspraken kennen verschil. De Semanet-groep wijst op het verschil in beweging: in 

vers 16d is het een beweging omhoog, in vers 16f een beweging naar beneden.
150

 Een tweede te 

noteren verschil is dat in de ene uitspraak meer het menselijke, narratieve programma naar voren 

komt en in de andere uitspraak het narratieve programma van God.
151

 De Semanet-groep doet hier 

geen recht aan ἠγέρθη als passivum divinum. Het verschil tussen beide uitspraken zit daarin dat in 

vers 16d God de verborgen initiator is, waar Hij in vers 16f expliciet genoemd wordt als degene die 

handelend optreedt. 

 

 

4.4  DE RELATIE TUSSEN HET WONDER (7,11-15) EN DE DOXOLOGIE (7,16) 
 

Veel aandacht van de uitleggers gaat uit naar de inhoud van en de verhouding tussen beide 

uitspraken. Weinig tot geen aandacht bestaat er voor de relatie van de twee uitspraken tot het 

voorafgaande gebeuren (7,11-15). Dat mag opmerkelijk genoemd worden, omdat deze uitspraken 

immers direct na het wonder gedaan worden. Een tweede aspect waar weinig aandacht aan wordt 

geschonken, is het feit dat de doxologie twee uitspraken kent. Het is de enige keer in Lucas-Acta dat 

dat gebeurt. Laat zich dit gegeven ook verklaren? Daarvoor moeten we terug naar 7,11-15. In onze 

verhaalanalyse, met name van het middendeel (vv. 13-15), constateerden we dat Jezus op twee 
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 PLUMMER, The Gospel according to S. Luke, 200; KNOCH, Dem, der glaubt, 346: ‘“daß Gott sich seines Volk 

angenommen hat” durch “den großen Propheten” Jesus.’ 
144

 HARRIS, ‘The Dead Are Raised to Life’, 298. Zo ook BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus, 174: ‘In der 
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 TIEDE, Luke, 152. 
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 HENDRICKX, The Miracle Stories, 213. 
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 HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 65. Zo ook BOCK, Luke 1:1-9:50, 653: ‘The crowd responded first to 

acknowledge the healer and then to acknowledge the God who sent him.’ 
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 MELZER-KELLER, Jesus und die Frauen, 289. 
149

 LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 140.141. 
150

 GROUPE SEMANET, Le fils de la veuve, 257. 
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 GROUPE SEMANET, Le fils de la veuve, 261; LYNGDOH, ‘God Visiting His People’, 309, die de uitspraken beschouwt 

als ‘two distinct, though complementary interpretations of the event’, zegt hiervan: ‘the former emphasizes the human 

person, and the latter, the divine event.’ 
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mensen is gericht: op de weduwe en op haar zoon. Beide gegevens moeten naar ons idee met elkaar 

verbonden worden: dat de aanwezigen twee uitspraken doen, houdt verband met het feit dat Jezus 

op twee mensen is gericht. De aanwezigen duiden zowel Jezus’ handelen naar de weduwe toe (a) 

als naar de jongen (b).
152

 

(a) Waar de verteller spreekt van ὁ κύριος (v. 13a), daar spreken de aanwezigen van ὁ θεός (v. 

16f).
153

 In onze analyse (4.2.3) zagen we dat deze titel in Lucas-Handelingen op twee manieren 

functioneert: als aanduiding voor God en als aanduiding van Jezus. En waar de verteller zegt: καὶ  
ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος (7,13a), daar spreken de aanwezigen van ἐπεσκέψατο, een verbum dat ook 

een visueel aspect in zich draagt (‘heeft omgezien naar ..’). Zij zien in Jezus’ handelen aan de 

weduwe (het zien, met innerlijke ontferming met haar bewogen worden, het toegaan naar haar en 

ten slotte de gave van haar zoon aan de moeder) meer dan aandacht van Jezus voor een moeder/een 

weduwe. Zij zien daarin het bezoek van God van zijn volk.
154

 Voor hen verbeeldt zij het volk, zoals 

zij in Jezus God zien verbeeld.
155

 

(b) Waar Jezus de passieve vorm van het verbum ἐγείρω gebruikt, (7,14g), daar gebruiken de 

aanwezigen hetzelfde werkwoord ἐγείρω in de passieve vorm (7,16d). Zij zien in het gebeuren 

rond de jongeman meer dan een opwekking van een dode jongeman door Jezus. Deze opstanding is 

voor hen verbeelding van de opstanding van een groot profeet (=Jezus).
156

 

Wat we in beide gevallen zien, is dit: de aanwezigen verbreden of vergroten zogezegd wat zij 

meemaken.
157

 

Aan een element uit de eerste uitspraak hebben we nog geen recht gedaan, aan ἐν ἡμῖν (‘onder 

ons’). Zoals de dodenopwekking ten goede kwam aan de moeder (7,15c), zo laten de aanwezigen in 

7,16d horen dat de opstanding van een groot profeet aan hen ten goede is gekomen. Zij halen deze 

opstanding naar zich toe. Wat daaruit blijkt, is hoezeer zij zich met de weduwe verbonden weten om 

niet te zeggen, zich met haar identificeren. Dat constateerden we eerder ook al in onze analyse van 

7,12e (zie 2.5.1). Als bevestiging hiervan mag deze waarneming dienen: het syntagma ἐν ἡμῖν staat 

op dezelfde plaats in de zin als τὸν λαὸν αὐτοῦ (de weduwe verbeeldt het volk) in de tweede 

uitspraak.
158
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 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 90, zeggen van 7,16: ‘Dit vers geeft de (h)erkenning over het gebeurde 
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 Zie ook MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 92. 
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 Vgl. VOGELS, A Semiotic Study, 285: ‘The visiting of his people has been given a very concrete manifestation in the 
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 Zie ook GIESEN, Gottes Zuwendung, 32 en LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 143; A. LOISY, L'évangile selon 
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overeenstemmen (zie het schema op pag. 639: ‘en hij begon te praten’ correspondeert met ‘een groot profeet’, ‘jongen, 
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157

 Vgl. VEYRON-MAILLET, Polysémie d’un texte, 181, 182: ‘Les deux derniers versets (16-17) font écho à cette 
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4.5  DE BEKENDWORDING VAN HET WONDER (7,17) 

 

Met de verheerlijking door ‘allen’ is de scène feitelijk afgerond. Toch eindigt de perikoop hier niet, 

zoals blijkt uit 7,17 én 7,18, waarin sprake is van verdere bekendwording (v. 17) en bekendmaking 

(v. 18). Lucas laat vaker wonderverhalen eindigen met het bekendmaken van het wonder (4,37; 

5,12; 7,17-18; 8,34-39; 9,10) dan wel met een verbod om het bekend te maken (5,14; 8,56). 

Dat we in 7,17 met een lastig vers van doen hebben, maken de vertalingen wel duidelijk. De 

eerste kwestie betreft ὁ λόγος οὗτος: (1) Is λόγος een regulier nomen of een nomen actionis? (2) 

Welke betekenis heeft λόγος? (3) Waaraan refereert het pronomen demonstrativum οὗτος? Om 

met de tweede vraag te beginnen, de vertalingen van λόγος zijn zeer verschillend. NBG’51 vertaalt 

net als in 5,15 met ‘gerucht’, GNB en WV (1982 en 1995) hebben ‘verhaal’,
159

 Het Boek, NBV en 

BGT geven λόγος weer met ‘nieuws’. Van groot belang voor de vertaling is de vraag waaraan het 

pronomen demonstrativum οὗτος refereert.
160

 Vertalingen als ‘verhaal’ en ‘nieuws’ suggereren dat 

het naar heel 7,11-16 terugverwijst. De verwijzing kan echter ook beperkter zijn, hetgeen het geval 

is als λόγος vertaald wordt als ‘(dit) woord’ (gewoon nomen)
161

 of als ‘(dit) spreken’ (nomen 

actionis).
162

 Dan staat λόγος in relatie tot λέγοντες in 7,16c, en verwijst het naar de twee 

uitspraken gedaan door ‘allen’ (vv. 16d en 16f). Een vergelijkbare zin, ook met λόγος, komt voor 

in 5,15. Ook daar zouden we willen pleiten voor λόγος als een nomen actionis in de betekenis van 

‘spreken’:
163

 ‘maar het spreken over hem ging steeds verder/meer door.’ Anders gezegd, men bleef 

over hem spreken. Lucas 5,15 en 7,17 verschillen van elkaar in die zin dat in 5,15 λόγος geen 

pronomen demonstrativum kent. Het gaat in 7,17 dus om een spreken dat naar iets specifieks in het 

voorafgaande verwijst. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in 4,36, waarin exact dezelfde 

zegswijze, ὁ λόγος οὗτος, voorkomt als in 7,17. Ook daar een nomen actionis, ook daar 

terugverwijzend, en wel heel specifiek naar de uitspraak die Jezus daarvoor gedaan heeft (4,35 

‘Zwijg stil en ga van hem uit’). Dat brengt ons tot de opvatting dat ὁ λόγος οὗτος niet heel breed 

naar heel 7,11-16 verwijst, maar specifiek naar de direct eerdere gedane uitspraken.
164

 

Een tweede, kleinere kwestie betreft de vraag naar wie αὐτοῦ verwijst. Een dergelijk pronomen 

determinativum verwijst meestal naar het laatstgenoemde subject. Dat is in dit geval ὁ θεὸς 
(7,16e).

165
 In vergelijkbare zinnen (4,14.37; 5,15) slaat dit pronomen terug op Jezus (vgl. 7,3); dat is 

ons inziens hier ook het geval. 

De derde kwestie betreft de betekenis van de twee plaatsaanduidingen: Ἰουδαία en 

περίχωρος. Het begrip Ἰουδαία kent twee betekenissen: de brede betekenis van het Joodse land 

(Luc. 1,5; 23,5; Hand. 10,37; 26,19; 28,21) en de smallere betekenis van (de provincie) Judea (Luc. 
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 Zo ook VAN BRUGGEN, Lucas, 170; JOHNSON, The Gospel of Luke, 119: ‘this account’; MARSHALL, The Gospel of 
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2
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5
, 200; HARBARTH, 
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 BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 9,51-14,35), 365, wijst deze grammaticale mogelijkheid af, omdat dit geen 
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2,4; 3,1; 4,44; 5,17; 6,17; 21,21; Hand. 1,8; 2,9; 8,1; 9,31; 11,1.29; 12,19; 15,1; 21,10).
166

 Veel 

vertalers en exegeten zijn van mening dat Ἰουδαία hier de brede betekenis heeft van het Joodse 

land.
167

 Deze lezing heeft gevolgen voor de betekenis van de tweede plaatsaanduiding: περίχωρος. 
Daarmee moet dan wel de omgeving van het Joodse land bedoeld zijn.

168
 Daarmee zou het woord 

van betekenis veranderen ten opzichte van περίχωρος in 4,14.37. Op deze plaatsen heeft het woord 

namelijk de betekenis van ‘de directe omgeving van de plaats waar zich het gebeuren afspeelt’. Wij 

zijn van mening dat περίχωρος deze betekenis ook hier in 7,17 heeft.
169

 Het gaat bij de tweede 

plaatsaanduiding om ‘de omgeving van Naïn’. Een lezer zou ‘de omgeving van Naïn’ kunnen 

verstaan als dat ‘Galilea’ wordt bedoeld. Deze lezing maakt het logisch om te zeggen dat met 

Ἰουδαία de andere provincie, Judea, wordt bedoeld, en niet het Joodse land.
170

 Ἰουδαία en 

περίχωρος drukken zo samen het Joodse land uit.
171

 

Het is niet de eerste keer dat een gebeurtenis tot verdere bekendheid in de omgeving leidt. De 

lezer kreeg het eerder in 4,14.37 en 5,15 te horen:
172

 

 
4,14 

En er ging bericht uit over heel de omgeving over hem. 

 

4,37 

En er ging verslag over hem uit naar elke plaats van de omgeving. 

 

5,15 

Maar het spreken over hem ging steeds meer door. 

 

7,17 

En dit spreken ging uit in heel Judea, over hem, en de gehele omgeving. 

 

Het gebied waarin een wonder bekend wordt, wordt steeds groter: eerst wordt het bekend over heel 

de omgeving (4,14), dan in alle plaatsen van de omgeving (4,37), daarna gaat het steeds verder rond 

(5,15) en nu wordt het in het hele land bekend (7,17).
173

 

Ten slotte verdient de syntaxis nog onze aandacht. Als lezer verwacht je περὶ αὐτοῦ direct na ὁ 
λόγος οὗτος zoals in 4,37 (direct na ἦχος) en 5,15 (direct na λόγος). De constructie in 7,17 doet 

                                                      
166
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denken aan die van 4,14, waar ook eerst sprake is van de plaats (‘over heel de omgeving’) en daarna 

‘over hem’. Moet een lezer 7,17 misschien lezen als een aanvullend parallellisme: ‘En dit spreken 

ging uit in geheel Judea // over hem en heel de omgeving’.
174

 

De functie van deze bekendwording elders is dat het wonder een aanzuigende werking op Jezus 

heeft: het leidt ertoe dat mensen die ervan gehoord hebben naar hem toekomen of bij hem gebracht 

worden om – ook – van  hun ziekte te worden genezen. Dat zien we na 4,31 in 4,40-41 en na 5,15a 

in 5,15b. En dat is ook na 7,17 het geval, zoals blijkt uit 7,21, waar de lezer hoort dat Jezus velen 

van ziekten en plagen geneest. 

 

 

4.6  BIJEENGELEZEN 

 

In deze paragraaf schenken we aandacht aan een viertal aspecten van Lucas 7,11-17. We beginnen 

met het schetsen van de setting (4.6.1). Daarna kijken we naar de veranderingen van plaats (4.6.2) 

en de diverse verhaalpersonages: hoe groot is ieders rol in het verhaal en hoe worden ze aan de lezer 

gepresenteerd (4.6.3). Ten slotte hebben we oog voor een drietal hoofdlijnen, die in Lucas 7,11-17 

een grote rol spelen: (1) spreken (en handelen), (2) gevoelens en (3) dood en leven (4.6.4). 

 

 

4.6.1  Setting 

 

De verteller vraagt in 7,12b middels ‘en zie’ de aandacht van de lezer voor een uitvaart van iemand 

die net gestorven is.
175

 Uit de locatie, de poort van de stad (v. 12a), en uit het prefix ἐξ- 
(ἐξεκομίζετο in v. 12b) maakt de lezer op dat hij buiten de stad (Naïn) begraven zal worden.

176
 In 

het vervolg van het verhaal krijgt de lezer een steeds completer beeld van deze begrafenis.
177

 Zo 

horen we eerst dat het gaat om een enige zoon, direct daarna dat zijn moeder weduwe is. Uit de 

aanspraak door Jezus met νεανίσκε (v. 14e) begrijpen we dat het om een jong iemand gaat. De 

reden van zijn vroege dood wordt niet verteld. En wat het uitdragen betreft (v. 12b), uit vers 14b 

blijkt dat de jongen op een doodsbaar ligt; tevens wordt uit vers 14c duidelijk dat er ‘de dragers’ 

zijn die hem uitdragen. De moeder wordt op weg naar het graf door een aanzienlijke menigte 

vergezeld, hetgeen geduid mag worden als een vorm van betrokkenheid van velen met haar. Uit de 

oproep van Jezus tot de vrouw in 7,13d is op te maken dat ze huilt. Halverwege echter wordt de 

begrafenis door de Heer gestuit.
178

 

 

 

4.6.2  Veranderingen van plaats 

 

Wanneer we naar de plaatsveranderingen in Lucas 7,11-17 kijken,
179

 dan zien we in het begindeel 

twee verschillende bewegingen: 

                                                      
174

 Er valt misschien ook nog te overwegen om 7,17 (‘land’) te relateren aan 7,16 (‘volk’): A ‘onder ons’, B ‘zijn volk, 

B’ heel Judea, A’ ‘gehele omgeving’. 
175

 N. RIEMERSMA, Dodenopwekking als teruggave, Schrift 44/1 (2012), 21-25, spec. 23. 
176

 Het uitdragen (uit de stad) is overeenkomstig het gebruik van die dagen om de doden op een begraafplaats buiten het 

dorp of de stad te begraven, een gebeurtenis die op de sterfdag zelf plaatsvindt. 
177

 W. SCHOTTROFF, Conclamatio und Profectio: Zur Veranschaulichung neutestamentlicher Wundergeschichten, in: L. 

BORMAN e.a. (ed.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World. FS. D. Georgi, 

Leiden 1994, 257-281, spec. 270-271 en 276-281, houdt de voorstelling van een profectio of pompa funebris op een 

reliëf, dat in 1879 in de Abruzzen, tussen Preturo en S. Vittorino is gevonden (in: L’Aquila. Museo Nazionale 

d’Abruzzo [Inv.-Nr. 95]), ten onrechte, voor een adequate visualisering van de lijkstoet uit Lucas 7,11-17. 
178

 Vgl. J.T. CARROLL, Luke. A Commentary (NTL), Louisville 2012, 166: ‘The customary burial rites are suspended, 

…, when Jesus touches the bier and speaks: “Young man [neaniske], get up [egerthēti]!” (v. 14).’ 
179

 Voor een andere invulling van de bewegingen, zie LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 118-119. 
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- De eerste is van Jezus (ἐπορεύθη) die samen met zijn leerlingen naar Naïn optrekt  

(συνεπορεύοντο). Door de wijze waarop Lucas vertelt, wordt duidelijk dat het initiatief bij Jezus 

ligt en dat zijn leerlingen en een grote schare hem begeleiden. Vervolgens zien we Jezus dichtbij de 

stad, er is sprake van ‘naderen van de stadspoort’ (ἤγγισεν). Daarmee zijn we bij de ingang van de 

stad, waardoor mensen naar binnen en naar buiten kunnen. Het zijn telkens actieve verba. 

- De tweede betreft een dode jongeman. De actieve verba maken nu plaats voor een passief 

werkwoord (ἐξεκομίζετο).
180

 Daarnaast is er verschil in richting. De eerste drie bewegingen van 

Jezus in gezelschap van zijn leerlingen en een grote menigte waren naar de stad toe gericht, deze 

vierde gaat van de stad uit. Beide bewegingen treffen elkaar bij de stadspoort. Beide stoeten hadden 

elk hun eigen gang kunnen gaan, ware het niet dat Jezus oog voor de weduwe had gekregen, en met 

haar begaan was geraakt. 

De beweging die daarna van Jezus uitgaat (προσελθών), is door deze ontmoeting bepaald. 

Daarna doet zich geen plaatsverandering door Jezus meer voor dan pas weer in 7,36. De uitgaande 

beweging uit de stad komt – in het midden van het verhaal – tot stilstand (ἔστησαν), in reactie op 

de aanraking van de lijkbaar door Jezus. Pas helemaal aan het slot doet zich weer een horizontale 

beweging voor; het is opnieuw een uitgaande beweging (ἐξῆλθεν), nu van ὁ λόγος οὗτος, die zijn 

einde vindt in een ruim gebied buiten Naïn (in heel Judea en geheel de omtrek). Daartussen vinden 

we alleen nog verticale bewegingen, zoals blijkt uit Jezus’ oproep tot de jongeman (ἐγέρθητι), zijn 

reactie daarop (ἀνεκάθισεν). Een beweging van beneden naar boven treft de lezer aan in vers 16d 

(ἠγέρθη), een beweging van boven naar beneden ten slotte in vers 16f (ἐπεσκέψατο).
181

 

De lezer ziet dat de verticale bewegingen op gang komen, wanneer de horizontale bewegingen 

zijn geëindigd en dat de horizontale beweging in een veel groter gebied terechtkomt, nadat duidelijk 

is geworden dat de verticale bewegingen in relatie met God gezien moeten worden. 

 

 

4.6.3  Verhaalpersonages 

 

Naast vier groepen, Jezus’ leerlingen, een grote menigte (rond Jezus), een aanzienlijke menigte 

(rond de weduwe) en de dragers, kent het verhaal nog drie andere verhaalpersonages: Jezus, een 

dode en zijn moeder. 

 

Jezus 

Hij vormt het hoofdpersonage van 7,11-17. Zeven keer is hij het subject van het verbum finitum 

(vv. 11b.12a.13b.c.14b.d.15c). De eerste twee keer – in het begindeel – is hij gericht op de stad, de 

andere vijf  – in het middendeel – op de twee andere verhaalpersonages, de weduwe en haar zoon 

die uit de stad komen. Direct aan het begin hoort de lezer dat Jezus niet alleen is, maar dat hij 

omringd is door zijn leerlingen als ook door een grote menigte (uit Kafarnaüm, zie 7,9?), die met 

hem mee optrekken. De verteller maakt duidelijk dat hij, Jezus, het hoofd is van de stoet die naar 

Naïn optrekt. In het slotdeel (7,16-17) is Jezus geen subject van verba finita meer. 

In het begindeel is er alleen sprake van een ‘hij’ (het subject is in het Griekse werkwoord 

inbegrepen). De verteller noemt zijn naam (‘Jezus’) hier niet, maar dat betekent niet dat de lezer 

niet zou weten dat met ‘hij’ Jezus is bedoeld. In het middendeel duidt Lucas hem opeens aan met ὁ 
κύριος (‘de Heer’). Dat gebeurt op het moment dat Jezus zich eerst tot de weduwe en daarna tot 

haar zoon wendt; dat gebeurt middels een handeling (v. 14b en 15c) en door elk van beiden aan te 

spreken (vv. 13c-d.14d-g). In het slotdeel zijn het de aanwezigen die hem (im- en expliciet) met 
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 Vgl. R. ZIMMERMANN, Gattung „Wundererzählung”. Eine literaturwissenschaftliche Definition, in: B. KOLLMANN & 

R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und 

rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 335. 
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 Vgl. M.-L. VEYRON, Le toucher dans les Évangiles, Paris 2013, 109. 
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God verbinden (v. 16d-f). Nog op twee andere manieren verbindt de verteller Jezus met God: door 

‘het met innerlijke ontferming bewogen worden’, in de Tenach specifiek verbonden aan God (1) en 

door het gezaghebbend spreken, dat direct doet wat het zegt, dat aan het scheppend spreken van 

God doet denken (2).
182

 

 

Dode 

Het is door ‘en zie’ dat de verteller aandacht vraagt voor het uitdragen van een dode. De betrokkene 

om wie het gaat, wordt in Lucas 7,11-17 op vier verschillende manieren aangeduid. Helemaal aan 

het begin heet hij τεθνηκώς (d.i. iemand die net gestorven is) en aan het slot: ὁ νεκρός. 
Daartussenin wordt hij in de direct op τεθνηκώς volgende bijstelling door de verteller μονογενὴς 
υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ (‘een enige zoon voor zijn moeder’) genoemd. Door een verhaalpersonage, 

Jezus, horen we dat het om een jongeman gaat. Uit de wijze waarop hij hem aanspreekt, blijkt dat 

het om een jongere gaat, iemand in de bloei van zijn leven. 

Wat we zien, is dat hij eerst in zijn situatie wordt getekend, dan in zijn relatie en ten slotte in 

zijn leeftijd. Drie keer is hij subject van het verbum finitum, in vers 12b is hij passief subject, in 

vers 15a-b twee keer actief subject. Helemaal het slot (v. 15c) is hij object, als Jezus hem aan zijn 

moeder geeft. 

 

Moeder 

Het derde verhaalpersonage wordt door de verteller in het bijzonder getekend als ‘moeder’; zo 

wordt ze de eerste en laatste keer aangeduid: μήτηρ (in v. 12c en v. 15c). Ze wordt dus allereerst in 

haar relationele rol benoemd. Met de begrafenis van haar zoon komt aan die moederrol echter een 

einde. Daartussenin noemt de verteller haar ‘weduwe’, waardoor de lezer weet dat ze eerder ook al 

haar man heeft verloren. Met een paar kleine zinnetjes (v. 12c.d), direct aan het begin, maakt de 

verteller de uiterst verdrietige en moeilijke situatie van deze vrouw duidelijk. Dat de mensen uit 

Naïn oog voor haar hebben en met haar begaan zijn, kan de lezer opmaken uit het feit dat zij deze 

vrouw de gang naar het graf niet alleen laten maken. De weduwe mag dan slechts een keer subject 

van het verbum finitum zijn (in v. 12d, waar de verteller haar in haar situatie schetst), dat wil 

bepaald niet zeggen dat zij in het verhaal verder geen rol van betekenis zou spelen. Tussen τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ in vers 12c en 15c komt nog vijf keer een pronomen demonstrativum voor, dat naar haar 

verwijst (vv. 12d.12e.13a.13b.13c). In het middendeel is Jezus allereerst op haar gericht, waar de 

verteller aan het slot van het begindeel van eenzelfde focus op de vrouw blijk geeft. Aan het slot 

keert de aandacht van Jezus voor haar terug (v. 15c). Het wordt niet expliciet gezegd, maar het is 

wel geïmpliceerd in Jezus’ oproep aan haar (v. 13d), dat ze huilt. Wat Jezus ook tegen haar zegt (v. 

13c-d) en doet (v. 15c), een (eigen) reactie van haar deelt de verteller zijn lezer niet mee, ook niet 

op het moment dat de vrouw in haar moederrol hersteld wordt.
183

 Dat betekent overigens niet dat ze 

helemaal niet reageert. Uit het feit dat Lucas in vers 16a van ‘allen’ spreekt, kan de lezer de 

conclusie trekken dat de vrouw van deze allen onderdeel uitmaakt.
184

 

 

Vier groepen 

Het verhaal kent verder nog vier groepen. Drie groepen functioneren als begeleiders, ofwel van 

Jezus (‘leerlingen’ en ‘menigte’) ofwel van de weduwe (‘menigte’); in het middendeel horen we 
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 Zie ook LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 138.139. 
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 Vgl. C. BACK, Die Witwen in der frühen Kirche, Frankfurt am Main 2015, 127: ‘Trotz der eher Passiver Haltung 

jener Witwe ist von dieser Frau … siebenmal die Rede ..’ Ze verklaart haar passiviteit vanuit de hopeloze en 

uitzichtsloze situatie (!) waarin ze verkeert (130). H. MELZER-KELLER, Jesus und die Frauen. Eine 

Verhältnisbestimmung nach den synoptischen Überlieferungen, Freiburg & Basel 1997, 291, meent ten onrechte dat de 

vrouw niet uit haar passiviteit bevrijd wordt. Ook zij hoort tot de ‘allen’ die God verheerlijken. 
184

 Vgl. E.V. DOWLING, Taking Away the Pound. Women, Theology and the Parable of the Pounds in the Gospel of 

Luke (LNTS 324), London & New York 2007, 145: ‘The narrator chooses to envelop the woman’s response with that of 

the wider group’, hoewel ze direct daarna beweert dat de vrouw niet op het wonder reageert. 
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dan ook nog van dragers. Ze treden in het verhaal als afzonderlijke groepen op, maar dat verandert 

aan het slot. In hun reactie op het gebeuren vormen ze een eenheid en spreken zij met een mond. 

 

Dat brengt mij ten slotte bij de vraag: om wie gaat het nu eigenlijk in Lucas 7,11-17: om de weduwe 

of om haar zoon. Daarvoor eerst drie waarnemingen: 

(1) In de analyse van de structuur (3.4) zagen we de parallellie in het middendeel: Jezus’ 

aandacht gaat eerst uit naar de moeder (v. 13) en vervolgens naar haar zoon (vv. 14-15). 

(2) In de bespreking van de personages (zie hierboven) zagen we dat Jezus’ aandacht voor de 

weduwe (v. 13) aan het eind van het middendeel (v. 15c) zijn afronding krijgt. Dat geeft aan de 

dodenopwekking een positie daartussenin. 

(3) Wanneer het om de belangrijkste transformatie gaat, dan moet gezegd worden dat die zich 

rond de jongeman voltrekt (v. 12b > v. 15a-b). 

Afhankelijk van het gewicht dat men aan één van deze waarnemingen toekent, komen 

onderzoekers tot een oordeel wie nu eigenlijk naast Jezus het centrale verhaalpersonage is. Het mag 

na het voorgaande duidelijk zijn dat het niet een keuze tussen beiden kan zijn. Aan de wijze waarop 

zij aangeduid worden (zoon en moeder) als ook aan het feit moeder en zoon in één zin voorkomen 

(zie aan het begin: v. 12b-c, en aan einde: v. 15c) moet opgemaakt worden dat het in Lucas 7,11-17 

om beiden gaat, met deze opmerking daaraan toegevoegd: de dodenopwekking geschiedt met het 

oog op de weduwe.
185

 

 

 

4.6.4  Hoofdlijnen 

 

Spreken (en handelen) 

Behalve het grote aantal bewegingen dat zich voordoet in Lucas 7,11-17 (zie 4.6.2, 

‘plaatsveranderingen’) is er nog een tweede semantisch domein dat dit verhaal beheerst. Dan gaat 

het over de nadruk die op het ‘spreken’ ligt en alles wat daarmee gegeven is (vv. 

13c.14d.f.15b.16c.d.17). Dat geldt in het bijzonder voor het midden- en het slotdeel, want dit 

element is in het begindeel helemaal afwezig. Daar is het stil! We horen althans niemand spreken. 

Maar dat betekent niet dat er geen geluid klinkt. Uit wat Jezus tot de weduwe zegt, kan de lezer 

opmaken dat zij huilt.
186

 Jezus, beter, de Heer, is de eerste die spreekt. Eerst tot de weduwe en dan 

tot de jongeman. Het zijn allebei de keren imperatieven; de eerste met een ontkenning (v. 13d), de 

tweede niet (v. 14g). De eerste oproep heeft een troostende strekking: ‘Je hoeft niet langer te 

huilen.’ Daarachter gaat het programma schuil dat er een einde komt aan het verdriet, dat deze 

vrouw kent. De tweede oproep klinkt gezaghebbend. Hierachter gaat het programma schuil om de 

aangesprokene, aan wiens leven een einde was gekomen, weer in beweging te krijgen. Alleen op de 

tweede horen we verrassenderwijs een reactie, in beweging als ook – als extra? – in spreken: καὶ 
ἤρξατο λαλεῖν. Wat hij zegt, vernemen wij, lezers, niet van hem. Van andere aard is het spreken 

aan het slot van de scène. Het is de taal van de verheerlijking die hier gesproken wordt. In de eerste 

van de twee uitspraken horen we het woord ‘profeet’ dat ook alleszins van het semantisch domein 

‘spreken’ deel uitmaakt. Het woord προφήτης betekent letterlijk ‘voorzegger’. De perikoop eindigt 

ten slotte met de verspreiding van ‘dit woord’ ‘over hem’, waarmee naar ons idee het spreken, de 

twee uitspraken, van de aanwezigen in vers 16 wordt bedoeld. 

We hebben ons nu alleen op het ‘spreken’ gericht. Wanneer we dit spreken in zijn context 

plaatsen, dan zien we dat het dikwijls met een daad (of een beweging of een emotie) gepaard gaat. 

De ene keer wordt er eerst gesproken en wordt aan dit spreken later een daad toegevoegd (v. 13c-d 

+ 15c), de andere keer gaat aan dit spreken een daad vooraf (v. 14b + 14d-g). Het subject is in beide 
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 BACK, Die Witwen, 133: ‘Im Mittelpunkt der Perikope Lk 7,11-17 steht die verwitwete Mutter und nicht der 

verstorbene Sohn.’ 
186

 Door SEMANET, De zoon van de weduwe, 117, omschreven als ‘een met klagende stem op ongearticuleerde wijze 

uiting geven aan de passie van het verdriet.’ 
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gevallen de Heer. Ook bij de jongeman zien we een dergelijk patroon. Aan het spreken gaat een 

daad, in dit geval een beweging vooraf (v. 15a + 15b). In vers 16 is het niet een daad of een 

beweging, maar een gevoelen dat aan het doxologisch spreken voorafgaat. 

Wat de lezer ziet, is dat het spreken telkens een reactie bij een ander/anderen oproept, met 

uitzondering van Jezus’ eerste oproep tot de weduwe. We zagen ook dat de bijbehorende daad daar 

ontbrak. We zien een reactie op Jezus’ oproep tot de jongeman. Ook het beginnende spreken van de 

jongen zal zijn reactie krijgen. Evenzo krijgt het spreken van alle aanwezigen een vervolg. 

 

Gevoelens 

Ten slotte willen we nog stilstaan bij drie gevoelens die in het verhaal voorkomen. Twee emoties 

worden expliciet vermeld, de ene aan het begin van het middendeel: de innerlijke ontferming van 

Jezus met de weduwe (v. 13a-b), en de andere aan het begin van het slotdeel: de vrees die hen 

‘allen’ bevangt (v. 16a). Een emotie die gezien de situatie verwacht zou mogen worden, ontbreekt, 

die van het verdriet. Lucas meldt haar niet expliciet, maar dat betekent niet dat ze ontbreekt. Ze is 

verondersteld, met Jezus’ oproep ‘Ween niet’ (v. 13d). Dat mag op het eerste gezicht merkwaardig 

heten: om een vrouw die op weg is om haar zoon te begraven, op te roepen om niet te huilen.
187

 

Deze oproep krijgt wel een direct vervolg. Het is in dat verband dat deze oproep verstaan moet 

worden. Uiteindelijk zal er een daad aan toegevoegd worden, waardoor het huilen ook echt zal 

kunnen stoppen. De lezer verneemt geen eigen reactie van de vrouw op Jezus’ oproep. 

De lezer mag het verdriet van de vrouw dan niet zien, wie haar wel ziet, is Jezus. Het raakt hem 

diep. De verteller gebruikt hier een werkwoord σπλαγχνίζομαι dat zoveel betekent als ‘tot in je 

ingewanden (σπλάγχνα) geraakt worden’. Het is de enige keer in het Lucasevangelie dat de 

verteller dit gevoelen aan Jezus toeschrijft (Mat. 9,6; 14,14; 15,32; 20,34; Mar. 1,41; 6,34; 8,2). 

Moet het opvallend genoemd worden dat de hoogheidstitel ὁ κύριος met de emotie van het diep 

geraakt worden verbonden wordt?
188

 Dit ‘innerlijk met barmhartigheid bewogen worden’ (ָרַחם) 

komt vaak in Tenach voor met God als subject.
189

 In het licht daarvan kan gezegd worden dat 

σπλαγχνίζομαι juist heel goed past bij ὁ κύριος. Het is ten slotte een aanduiding die in Lucas ook 

voor God gebruikt wordt. Wordt met σπλαγχνίζομαι het innerlijk gevoelen tot uitdrukking 

gebracht, daarbij blijft het niet. Het komt ook tot een bijbehorend opus ad extra: de gave door Jezus 

van de zoon aan zijn moeder (v. 15c). 

Het laatste gevoelen is vrees. Het wordt beschreven als iets dat hen, alle aanwezigen, overkomt, 

beter nog dat hen bevangt. Het is een gevoelen, dat zich vaak voltrekt over mensen, wanneer zij op 

de een of andere manier met God in aanraking zijn gekomen (1,12-13.29-30.65; 2,9; 5,26; 8,37; 

21,26). Ook hier blijft het niet bij dit gevoelen, het krijgt in de doxologie ook vorm naar buiten toe; 

in het gebeuren dat zij meegemaakt hebben, herkennen zij God. 

 

Dood en leven 

Lucas 7,11-17 scharniert om twee momenten: het uitgedragen worden van de gestorvene (v. 12) en 

het overeind gaan zitten en het beginnen te spreken van de dode jongeman (v. 15). Beide momenten 

staan in relatie tot Jezus. Voor het tweede moment mag dat direct duidelijk zijn. Dat dat ook voor 

het eerste moment geldt, wordt duidelijk dat het eerste moment ingekaderd is Jezus’ binnenkomst in 

Naïn. De verteller confronteert ons met de begrafenis van een jongeman vanuit het perspectief van 

Jezus. Beide momenten laten ook zien dat het niet om de jongeman zonder meer gaat. Beide malen 

hoort de lezer van de verhouding en betekenis van de jongeman tot zijn moeder; in 7,12c gebeurt 
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 Zo ook C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 

7,11-17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 462. 
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 SEMANET, De zoon van de weduwe, 117. 
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 Zie F.H. BREUKELMAN, Bijbelse Theologie III,2. Het evangelie naar Matteüs als „Die Heilsbotschaft vom 

Königtum”, Kampen 1996, 261-266; M. SEVIN, L’approche des textes bibliques, LumVit 50/3 (1995), 253-260, spec. 

255. 
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dat in een appositie bij τεθνηκώς: ‘een enige zoon voor zijn moeder’ en in 7,15 direct aansluitend 

op de opwekking: ‘en hij gaf hem aan zijn moeder’. De dood had de jongen van haar afgenomen, 

Jezus geeft hem weer aan haar terug, zodat hij weer ‘de zoon voor zijn moeder’ kan zijn. 

Een vergelijking van beide momenten laat allereerst het verschil zien in de wijze waarop het 

subject wordt aangeduid: τεθνηκώς (‘een [zojuist] gestorvene) en ὁ νεκρός (‘de dode’). Het is een 

kwestie van onbepaald (‘een’) naar bepaald (‘de’) en van een gesubstantiveerd participium 

(‘gestorvene’) naar een nomen (‘dode’) en daarmee van een ontwikkeling van iemand die net 

gestorven is naar een dode. De lezer maakt de verschuiving in beleving mee, naarmate de tijd 

verstrijkt. De belangrijkste verandering zit echter in de passieve vorm (ἐξεκομίζετο) in 7,12 en de 

actieve vormen (ἀνεκάθισεν καὶ ἤρξατο λαλεῖν) in 7,15. Om te zien waardoor de verandering van 

passiviteit van de gestorvene in activiteit van de dode bewerkstelligd wordt, moeten we naar 7,14. 

De lezer ziet Jezus twee dingen doen: het aanraken van de baar (een daad) en het toespreken van de 

jongen (een woord). Zowel op zijn daad als op zijn woord komt een reactie. Het aanraken van de 

baar heeft – onbedoeld – stilstand tot gevolg: het tot stilstand komen van de dragers, terwijl het 

spreken nu juist effect heeft om het leven waar een eind aan was gekomen, op gang te brengen. Hoe 

laat dit effect, zowel het tot stilstand komen van de dragers als het overeind gaan zitten en het 

beginnen te spreken van de dode, zich verklaren? Daarvoor dient de lezer naar het subject van beide 

verba finiti (‘aanraken’ in v. 14b en ‘spreken’ in v. 14c) te kijken: ὁ κύριος. Met die titel is kracht 

(δύναμις) en gezag (ἐξουσία) gegeven. De kracht die van de aanraking uitgaat, en het gezag van 

het spreken, doet aan ὁ κύριος God denken. De verteller lijkt me deze titel (ὁ κύριος) hier dan ook 

met opzet te gebruiken, de lezer moet begrijpen dat God zich manifesteert. Hij handelt hier als 

HEER over dood en graf. 

De vraag of het thema ‘dood en leven’ alleen in het begin- (7,11-12) en middendeel (7,13-15) 

voorkomt, hangt af van de vraag wat de betekenis is van ἠγέρθη in 7,16d: ‘verwekt’, ‘opgestaan’ in 

de betekenis van ‘op het toneel verschenen’ of ‘(uit de doden) opgewekt’. We zagen dat de derde en 

laatste betekenis om verschillende redenen hier heel wel past. 

 

 

4.7  TITEL 

 

Lucas 7,11-17 staat bekend als ‘de opwekking van de jongeling van Naïn’ (zie de titel boven dit 

verhaal in de NBG’51-vertaling). Nadeel hiervan is dat in deze titel niet naar voren komt dat het 

verhaal nog een ander belangrijk verhaalpersonage kent: de weduwe zijnde de moeder van de 

jongeman. Toch voldoet ook de titel van de (herziene versie van de) WV niet: ‘opwekking van de 

zoon van een weduwe uit Naïn’.
190

 De weduwe mag in de titel dan een plaats krijgen, dat is nog 

slechts in afgeleide zin (‘de zoon van de weduwe’). De titel doet geen recht aan de eigen plaats die 

de moeder in het verhaal inneemt.
191

 We zagen eerder dat zij van het begin tot het einde het 

oriëntatiepunt van Jezus vormt. Een tweede kritiekpunt betreft het feit dat de titel slechts aansluit op 

het tweede deel van het middendeel: de opwekking van de dode jongeman (v. 14-15). Noch het 

eerste deel (v. 13) krijgt op deze manier aandacht, noch ook de andere opwekking: die van ‘een 

groot profeet’ (v. 16). Een titel boven deze perikoop zal zowel recht moeten doen aan de twee 

bewegingen van Jezus in het middendeel: de ene ten opzichte van de weduwe, de moeder, de andere 

ten opzichte van de jongeman, haar zoon, als ook aan het slot, de verheerlijking door alle 

aanwezigen. Dat brengt me bij deze titel: ‘Erbarmen door opwekking’. Het eerste deel van de titel 

probeert recht te doen aan Jezus’ erbarmen met de weduwe als ook aan Gods omzien naar zijn volk, 

                                                      
190

 In de eerste versie van de WV (1975) ontbreekt het woord ‘weduwe’. Het kopje luidt: ‘Opwekking van de jongeman 

uit Naïn’. 
191

 Vgl. G.W. FORBES & S.D. HARROWER, Raised from Obscurity. A Narratival and Theological Study of the 

Characterization of Women in Luke-Acts, Eugene 2015, 80: ‘The way in which the story is told places the woman rather 

than the son at the center of concern.’ 
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het tweede deel van de titel wil laten zien dat de opwekking onderdeel is van zijn compassie. Het 

woord ‘opwekking’ verwijst enerzijds naar de dodenopwekking en anderzijds naar de opwekking 

van een groot profeet. 

 

 

4.8  CONCLUSIES 

 

1) Aan het begin van de scène worden we met een tragische/dramatische situatie 

geconfronteerd: (a) een begrafenis van een dode (b), later in het verhaal blijkt het om een jong 

iemand, een jongeman, te gaan, (c) en al eerder vernam de lezer dat hij de enige zoon is voor zijn 

moeder, (d) van wie vervolgens gezegd wordt dat zij weduwe is, ofwel zij heeft al eerder naar het 

graf gemoeten om haar man te begraven. Het levert een beeld op van een vrouw die alles wat ze had 

verloren heeft, en er nu geheel alleen voor staat (4.2.1). 

2) Lucas heeft in zijn dubbelwerk steeds veel aandacht voor vrouwen; een bijzondere aandacht 

toont de evangelist voor die vrouwen die in een kwetsbare situatie verkeren, zoals de weduwe. 

Daarmee zet hij de aandacht voor deze sociaal en economisch kwetsbare groep vanuit de Tenach 

voort (4.2.1). 

3) Het relationele aspect speelt in deze scène een belangrijke rol. Dat wordt in het bijzonder 

duidelijk in de schets van de noodsituatie als ook bij de opheffing van de noodsituatie. Zo horen we 

bij de uitvaart dat het met de dode gaat om een enige zoon is ‘voor zijn moeder’, een formulering 

(datief), waarmee de verteller de betekenis van de zoon voor haar tot uitdrukking wil brengen. Dit 

relationele aspect keert bij de opheffing van de noodsituatie weer terug, zoals blijkt uit de zin dat 

Jezus hem aan zijn moeder geeft, waarmee de relatie weer kan functioneren zoals voor de dood van 

de zoon. Lucas 7,15c staat in relatie tot 7,12a-c, maar moet ook in relatie met 17,13 begrepen 

worden, en wel als zijnde de afronding van de beweging van 7,13. Het opus internum, de innerlijke 

ontferming van Jezus met de moeder, wordt op twee manieren tot opus ad extra, het erbarmen met 

de moeder, en wel eerst in het woord van troost ‘Ween niet’, dat op de opwekking anticipeert, en 

daarna in een daad, met de gave van de (levende) zoon door Jezus aan zijn moeder, direct na de 

opwekking (4.2.2). 

4) De verandering van passiviteit van de ‘gestorvene’ in activiteit van de ‘dode’ komt tot stand, 

doordat Jezus twee handelingen verricht: (a) het aanraken van de baar, die tot (onbedoeld?) gevolg 

heeft dat de drágers tot stilstand komen ten gevolge van de kracht die van de aanraking uitgaat en 

(b) het met gezag toespreken van de jongeman, met als onmiddellijk gevolg dat hij overeind gaat 

zitten en begint te spreken. De twee handelingen van de jongeman, een daad en een woord, kunnen 

gezien worden als een reactie op de twee handelingen van Jezus, een daad en een woord. De kracht 

en het gezag van Jezus moeten in verband gebracht worden met zijn ‘Heer’ zijn. Het gezaghebbend 

spreken doet aan het scheppend spreken van God in Genesis 1 en Jesaja 55 denken, dat ook direct 

doet wat God zegt (4.2.3). 

5) De scène eindigt – in het derde deel – met een tweeledige reactie op wat heeft 

plaatsgevonden. De reactie bestaat uit een ervaring van de gemoedsgesteldheid van de aanwezigen 

en een doxologie. Beide reacties staan in relatie met God: de vrees als een natuurlijke reactie, 

wanneer God zich manifesteert, de verheerlijking betreft God. Tot een individuele reactie, van de 

kant van de opgewekte en/of van de weduwe, komt het niet. Het is een reactie van alle aanwezigen 

(4.3). 

6) De uitspraak ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ is niet gemakkelijk te duiden. Dat 

betreft onder meer de betekenis van ‘opgewekt’. Dit ‘opgewekt (uit de doden)’ moet gezien worden 

in relatie tot het ‘ontwaak (uit de doden) van Jezus’ oproep. Daarnaast is er het probleem wie er met 

‘een groot profeet’ wordt bedoeld. Dikwijls wordt de uitspraak opgevat als een uitspraak over Jezus, 

omdat Jezus op een aantal punten in de lijn van Elia handelt. Het woord ἠγέρθη past evenwel niet 

bij Elia (zou ἐφάνη moeten zijn). Opvallend weinig exegeten hebben oog voor het feit dat de 

woorden ‘profeet’ en ‘groot’ eerder in het Lucasevangelie met betrekking tot Johannes zijn 
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gebruikt. Wij verstaan deze uitspraak van de aanwezigen dat zij van opvatting zijn dat de 

profetische lijn van Johannes in en door Jezus weer herleeft. Zo blijkt uit het feit dat zij dezelfde 

woorden ‘groot’ en ‘profeet’ gebruiken als bij Johannes is gebeurd als ook dat Jezus eveneens ‘in de 

kracht en de geest van Elia’ werkt, zoals ook door de bode Gabriël van Johannes is gezegd (4.3.2). 

7) Met de uitspraak ‘God heeft zijn volk bezocht’ hernemen de aanwezigen de profetische 

woorden van Zacharias aan het begin van het Benedictus, direct na de geboorte en besnijdenis van 

Johannes (zie ook 6): ‘Gezegend zij de Heer, de God van Israël, omdat hij bezocht heeft en aan zijn 

volk verlossing gebracht …’ (1,68). Je kunt ook zeggen dat zij Zacharias’ woorden bevestigen. 

Wellicht is het nog adequater om met betrekking tot 7,11-17 te spreken van vervulling van de 

profetie (van Zacharias) (4.3.2). 

8) Veel aandacht van de uitleggers gaat uit naar de inhoud van en de verhouding tussen beide 

uitspraken. Weinig tot geen aandacht bestaat er voor de relatie van de twee uitspraken tot het 

voorafgaande gebeuren (7,11-15). Dat mag opmerkelijk genoemd worden, omdat deze uitspraken 

immers direct na het wonder gedaan worden. Een tweede aspect waar weinig aandacht aan wordt 

geschonken, is het feit dat de doxologie twee uitspraken kent. Het is de enige keer in Lucas-Acta dat 

dat gebeurt. Laat zich dit gegeven ook verklaren? Daarvoor moeten we terug naar 7,11-15. In onze 

verhaalanalyse, met name van het middendeel (vv. 13-15), constateerden we dat Jezus op twee 

mensen is gericht: op de weduwe en op haar zoon. Beide gegevens moeten naar ons idee met elkaar 

verbonden worden: dat de aanwezigen twee uitspraken doen, houdt verband met het feit dat Jezus 

op twee mensen is gericht. De aanwezigen trekken conclusies uit Jezus’ handelen naar de jongeman 

toe als naar de weduwe (4.4). 

9) De sleutel voor het verstaan van het wonder (7,11-15) is gelegen in 7,16, waar de 

aanwezigen in beide gebeurtenissen, de vertroosting van de weduwe en de opwekking van de 

jongeman, meer zien dan op het eerste oog waarneembaar was (4.4). 

10) Met de verheerlijking door ‘allen’ is de scène feitelijk afgerond. Toch eindigt de perikoop 

hier niet, zoals blijkt uit 7,17 én 7,18, waarin sprake is van verdere bekendwording (v. 17) en 

bekendmaking (v. 18). Lucas laat vaker wonderverhalen eindigen met het bekendmaken van het 

wonder (4,37; 5,12; 7,17-18; 8,34-39; 9,10) dan wel met een verbod om het bekend te maken (5,14; 

8,56). Dit missionaire motief heeft tot gevolg dat er nieuwe mensen naar Jezus toekomen in de hoop 

ook te ontvangen wat ze van anderen gehoord hebben (4.5). 

11) De setting waarin het wonder plaatsvindt, is dat van een uitvaart. In de loop van het verhaal 

krijgen we een steeds completer beeld van de begrafenis, omdat de verteller ons allerlei details 

meedeelt. Zo horen we dat het om de begrafenis van een jongeman gaat, die de enige zoon is van 

zijn moeder die weduwe is, die vergezeld wordt door een grote menigte, we horen van een baar 

waarop hij ligt, en van dragers die stilstaan, als Jezus de baar aanraakt. Uit Jezus’ oproep tot de 

moeder maken we op dat ze huilt. Met de opwekking van de dode jongen wordt de begrafenis 

halverwege gestuit (4.6.1). 

12) De lezer ziet dat de verticale bewegingen op gang komen, wanneer de horizontale 

bewegingen zijn geëindigd en dat de horizontale beweging in een veel groter gebied terechtkomt, 

nadat duidelijk is geworden dat de verticale bewegingen in relatie met God gezien moeten worden 

(4.6.2). 

13) Jezus vormt het hoofdpersonage van 7,11-17. In het eerste deel (vv. 11-12) wordt Jezus 

door de verteller aangeduid met ‘hij’, in het tweede deel (vv. 13-15) noemt de verteller hem ‘Heer’ 

en in het derde deel (v. 16) brengen de aanwezigen hem in verband met ‘God’ (4.6.3). 

14) De vraag om wie het in het verhaal uiteindelijk draait: de weduwe of haar zoon, is niet 

eenvoudig te beantwoorden. Jezus’ aandacht gaat allereerst uit naar de weduwe. Helemaal aan het 

slot van het middendeel vormt de weduwe het uiteindelijke aandachtspunt, zoals blijkt uit het feit 

dat Jezus haar zoon aan haar geeft. De belangrijkste transformatie, de dodenopwekking, vindt echter 

plaats aan de jongen. Het feit dat ze in het middendeel aan het slot samenkomen, moet ons tot de 

conclusie brengen dat het in Lucas zowel om de moeder als de zoon gaat, met daarbij de 

aantekening dat de dodenopwekking geschiedt met het oog op de weduwe (4.6.3). 
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15) Buiten Jezus, de weduwe en de zoon kent het verhaal nog vier groepen: twee rond Jezus: de 

leerlingen en een menigte die met hem optrekken, twee rond de weduwe: een menigte die haar 

begeleidt, en de dragers die de baar dragen waarop de dode jongen ligt. Aan het slot komen al deze 

groepen samen. In hun reactie op de dodenopwekking vormen ze een eenheid en spreken zij met 

een mond (4.6.3). 

16) Een van de rode draden die door het verhaal heenloopt, is het spreken. Deze draad vertoont 

zelfs een zekere climax. In het begindeel is dit element afwezig, hoewel het niet betekent dat er 

geen geluid klinkt. Uit wat Jezus in het middendeel tot de weduwe zegt, kan de lezer opmaken dat 

zij huilt. Waar hij de vrouw aanspoort om haar verdriet te beëindigen, daar roept hij de jongen juist 

om in beweging te komen. Het eerste dat hij doet, is dat hij begint te spreken. in het slotdeel is het 

de taal van de verheerlijking die gesproken wordt. De perikoop eindigt met het feit dat dit spreken 

over hem de wereld ingaat (4.6.4). 

17) Lucas 7,11-17 wordt gekenmerkt door een drietal gevoelens: het verdriet van de weduwe, 

de ontferming van Jezus en de vrees van allen. Ze staan met elkaar in verband, in die zin dat het 

verdriet van de weduwe Jezus’ ontferming oproept, die leidt tot de dodenopwekking, waardoor 

vrees ontstaat bij alle aanwezigen (4.6.4). 

18) De scène zelf mag dan van een dodenopwekking vertellen, de aanwezigen zien daarin de 

opwekking van een groot profeet (4.6.4). 

19) Het is niet eenvoudig om een passende titel te vinden die boven 7,11-17 kan staan. Dat 

heeft te maken met het feit dat de titel recht moet doen, zowel aan dodenopwekking als aan de 

duiding daarvan aan het slot. De titel ‘Erbarmen door opwekking’ probeert daaraan recht te doen. 

Het eerste deel van de titel probeert recht te doen aan Jezus’ erbarmen met de weduwe als ook aan 

Gods omzien naar zijn volk, het tweede deel van de titel wil laten zien dat de opwekking onderdeel 

is van de compassie. Het woord ‘opwekking’ verwijst enerzijds naar de dodenopwekking en 

anderzijds naar de opwekking van een groot profeet (4.7). 
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HOOFDSTUK V 

 

DE CONTEXT VAN LUCAS 7,11-17 
 

 

5.1  INLEIDING 

 

In het onderzoek van Lucas 7,11-17 blijft de aandacht voor de context meestal beperkt tot de directe 

context, de perikoop die er direct aan voorafgaat (7,1-10) en de perikoop die er direct op volgt 

(7,18-23). In ons onderzoek willen we dat sterk verbreden om de mogelijkheid niet uit te sluiten dat 

er nog andere verbanden zichtbaar worden die voor ons onderzoek van belang zijn. In dit vijfde 

hoofdstuk onderzoeken we de context van Lucas 7,11-17 in drie ronden. In de eerste ronde 

schenken we aandacht aan de macrostructuur van het Lucasevangelie (1,1-24,53) (5.2). In de 

tweede ronde onderzoeken we de plaats die de dodenopwekking heeft binnen de ruimere context 

(5.3), eerst binnen 7,11-50 (5.3.1), daarna bezien we het grotere verband, waarbinnen 7,11-50 haar 

plaats vindt (5.3.2). De directe context staat centraal in de derde ronde (5.4). Eerst bestuderen we de 

relatie tussen 7,1-10 en 7,11-17 (5.4.1), daarna die tussen 7,11-17 en 7,18-23 (5.4.2). Aan het slot 

zetten we de belangrijkste conclusies op een rij (5.5). 

 

 

5.2  DE MACROSTRUCTUUR VAN HET LUCASEVANGELIE 

 

Karakteristiek voor het Lucasevangelie is een scenische vertelwijze;
1
 anders gezegd, het evangelie 

bestaat grotendeels uit een opeenvolging van afzonderlijke scènes.
2
 Onder een scène verstaan wij 

met M. Wolter ‘een enkelvoudige handeling die in zichzelf samenhangt en een eenheid vormt’.
3
 

Naast scènes zijn er ook meer summarische berichten. Vaak wisselen scènes en summaria elkaar af 

(zie bijvoorbeeld 2,40-52, dat met een summarische notitie begint (v. 40) en eindigt (v. 52) met 

daartussen in de verzen 41-51 een scène). Wanneer een aantal opeenvolgende scènes een 

aanwijsbare samenhang (thema, motief of anderszins) kennen, dan kan van een verhaaleenheid 

gesproken worden. Een dergelijke verhaaleenheid noemen we een ‘episode’. Lucas begint episoden 

vaak met het aan de Septuaginta ontleende καὶ ἐγένετο/ἐγένετο δέ + tijdsaanduiding.
4
 Wat voor 

scènes geldt, kan ook gezegd worden van opeenvolgende episoden. De evangelist kan ook een 

                                                      
1
 Anderen, onder wie M. WOLTER, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 2005, 16, spreken in plaats van ‘een 

scenische vertelwijze’ van een ‘episodische vertelling’ of van ‘Episodenstil’ (zo F. BOVON, Das Evangelium nach 

Lukas (Lk 1,1-9,50) (EKKNT 3/1), Zürich & Neukirchen-Vluyn 1989, 16). Het woord ‘episode’ duidt een afzonderlijke 

gebeurtenis aan (WOLTER, Das Lukasevangelium, 16). Wolter neemt de term over van C. BREYTENBACH, Das 

Markusevangelium als episodische Erzählung, in: F. HAHN (Hg.), Der Erzähler des Evangeliums. Methodische 

Neuansätze in der Markusforschung (SBS 118/119), Stuttgart 1985, 137-169, die deze term op zijn beurt heeft 

overgenomen van Aristoteles. Breytenbach hanteert het begrip voor een kleine, in zichzelf gesloten eenheid (Das 

Markusevangelium, 139). Het woord ‘episode’ hanteren wij – met J.L. SKA, “Our Fathers Have Told Us.” Introduction 

to the Analysis of Hebrew Narratives (SubBi 13), Roma 2000, 33 – liever voor een grotere verhaaleenheid, bestaande 

uit een aantal scènes. 
2
 Naast het woord ‘scène’ zullen wij – afwisselend – het woord ‘perikoop’ gebruiken. 

3
 WOLTER, Das Lukasevangelium, 16, baseert zich hiervoor op ARISTOTELES, Poetica X (vert. N. van der Bren & J.M. 

Bremer), Amsterdam 1988, 46). 
4
 Vgl. F. NEIRYNCK, La matière marcienne dans l’évangile de Luc, in: F. NEIRYNCK (ed.), L’Évangile de Luc. The 

Gospel of Luke (BETL 32), Leuven 1989, 67-111, spec. 94-103; W. WEREN, Het evangelie volgens Lucas en de 

Handelingen van de Apostelen, in: J. FOKKELMAN & W. WEREN (red.), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang 

van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer & Kapellen 2003, 529-554, spec. 534-535. 
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aantal episoden onder een noemer brengen. Een dergelijke nog grotere verteleenheid noemen we 

een ‘sequentie’.
5
 

 

Onder de uitleggers is nog altijd geen overeenstemming over het aantal sequenties waaruit het 

Lucasevangelie bestaat
6
 (na de proloog van 1,1-4

7
); zo zijn er exegeten die uitgaan van twee

8
, 

anderen van drie
9
, weer anderen van vier

10
 en nog weer anderen van vijf sequenties

11
, hetgeen niet 

wil zeggen dat ze allen dezelfde sequenties onderscheiden.
12

 Het verschil van inzicht betreft niet 

zozeer de laatste twee sequenties; velen houden 9,51-19,27/28 en 19,28/29-24,53 voor de 

slotsequenties. Men verschilt vooral van opvatting over de indeling van de eerste helft van het 

Lucasevangelie (1,5-9,50), en dan nog weer in het bijzonder over het begin. Vormt 1,5-2,52 de 

                                                      
5
 Zie voor het gebruik van deze term (‘sequentie’) voor deze grotere verteleenheid (bestaande uit een aantal episoden), 

ook WEREN, Het evangelie volgens Lucas, 529-554. Anderen (o.a. H. Schürmann) spreken van ‘hoofddeel’. 
6
 Voor een uitgebreid overzicht van de vele indelingen die zijn gedaan, zie A. DENAUX, The Delineation of the Lukan 

Travel Narrative within the Overall Structure of the Gospel of Luke, in: Studies in the Gospel of Luke. Structure, 

Language and Theology (TTS 4), Berlin 2010, 33-37; M. DIEFENBACH, Die Komposition des Lukasevangeliums unter 

Berücksichtigung antiker Rhetorikelemente (FTS 43), Frankfurt am Main 1993, 47-48 (n.1). 
7
 De literatuur over Lucas 1,1-4 is schier onoverzienbaar. Voor de meest belangwekkende studie, zie L. ALEXANDER, 

The Preface to Luke's Gospel. Literary convention and social context in Luke 1.1-4 and Acts 1.1 (SNTSMS 78), 

Cambridge (1993) 2005. Voor een kritisch commentaar op deze studie, zie o.a. A.D. BAUM, Lk 1,1-4 zwischen antiker 

Historiographie und Fachprosa. Zum literaturgeschichtlichen Kontext des lukanischen Prologs, ZNW 101 (2010), 33-54. 
8
 Ph. ROLLAND, L’organisation du Livre des Actes et de l’ensemble de l’oeuvre du Luc, Bib 65 (1984), 81-86, spec. 83; 

S.J. NOORDA, Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als 

bijdrage aan de hermeneutische discussie (diss.), Amsterdam 1989, 201; F. Ó FEARGHAIL, The Introduction to Luke-

Acts. A Study of the Role of Luke 1,1-4,44 in the Composition of Luke’s Two-Volume Work (AnBib 126), Roma 1991, 

10.39; W. RADL, Das Evangelium nach Lukas. Kommentar Erster Teil: 1,1-9,50, Freiburg e.a. 2003, 22. 
9
 T. VAN DEN ENDE & B. STANDAERT, Evangelie volgens Lucas, Schrift 40 (febr. 1977), 1-40, spec. 5; W. WILKENS, 

Die theologische Struktur der Komposition des Lukasevangeliums, TZ 34 (1978), 1-13, spec. 6-8; K.R. WOLFE, The 

Chiastic Structure of Luke-Acts and Some Implications for Worship, SWJT 22 (1980), 60-71, spec. 66-67; E.E. ELLIS, 

The Gospel of Luke (NCBC), Grand Rapids & London 1996, vii.30-36; DIEFENBACH, Die Komposition, v-vii.157-160; 

DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 17.21; M. DIEFENBACH, Das Lukasevangelium und die antike 

Rhetorik, SNTSU 18 (1993), 151-161, spec. 155v.; D.S. MCCOMISKEY, Lukan Theology in the Light of the Gospel’s 

Literary Structure (PBM), Milton Keynes 2004, 27. 
10

 A. LOISY, L’évangile selon Luc, Paris 1924, 24; S.F.H.J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Het evangelie van Lukas, 

Den Haag 1964, 429-438; E. SCHWEIZER, Das Evangelium nach Lukas (NTD 3), Göttingen 1982, 264; H. SCHÜRMANN, 

Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kapitel 1,1-9,50 (HTKNT 3,1), Freiburg, Basel & Wien 1969, 146; 

H. WELZEN, Lucas, evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1-17,10 (diss.), 

Nijmegen 1986, 35.42.47.53; H. BAARLINK, Het evangelie naar Lucas, in: H. BAARLINK (red.), Inleiding tot het Nieuwe 

Testament, Kampen 1989, 129-149, spec. 137; C.F. EVANS, Saint Luke (NTC), London & Philadelphia 1990, v-vi; S.H. 

RINGE, Luke (WBC), London & Leiden 1995, v-xi; H. HOET, De Weg van het Woord. Over de opbouw van Lucas-

Handelingen, Collationes 30 (2000), 357-372, spec. 360-366; F. NOËL, Lucas, in: E. EYNIKEL e.a. (ed.), Internationaal 

Commentaar op de Bijbel, Kampen 2001, 1588-1667, spec. 1596-1597; WEREN, Het evangelie volgens Lucas, 532; J. 

DE HEER, Lucas/Acta. De oorsprongen van het geloof, Zoetermeer 2006, 11-13; M. BAUSPIEß, Geschichte und 

Erkenntnis im lukanischen Doppelwerk. Eine exegetische Untersuchung zu einer christlichen Perspektive auf 

Geschichte (ABG 42), Leipzig 2012, 309.313. 
11

 E. KLOSTERMANN, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 1929
2
, vii; G.B. CAIRD, The Gospel of St Luke (PNTC), 

London (1963) 1977, 23-27; A. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to S. Luke 

(ICC), Edinburgh 1977
5
, xxxviii-xl; A. GEORGE, Tradition et rédaction chez Luc. La construction du troisième évangile, 

ETL 43 (1967), 100-129, spec. 103-112; S.J. KISTEMAKER, The Structure of Luke’s Gospel, JETS 25 (1982), 33-39, 

spec. 39; G. SCHNEIDER, Das Evangelium nach Lukas. Kapitel 1-10 (ÖTKNT 3,1), Gütersloh 1984
2
, 7-8; NEIRYNCK, La 

matière marcienne, 95; BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 14-17; J. ERNST, Das Evangelium nach 

Lukas (RNT), Regensburg 1993
6
, 5-11; Th. BERGHOLZ, Der Aufbau des lukanischen Doppelwerkes. Untersuchungen 

zum formalliterarischen Charakter von Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte (EHS 545), Frankfurt am Main 1995, 

42-43.138; D.L. BOCK, Luke 1:1-9:50 (BECNT), Grand Rapids 2002
3
, 20-27; T.P. OSBORNE, Deux grandes structures 

concentriques centrales et une nouvelle approche du plan global de l’évangile de Luc, RB 110 (2003), 197-221.552-581, 

spec. 581; D. DORMEYER, Das Lukasevangelium, Stuttgart 2011, 12-13; M.C. PARSONS, Luke (PCNT), Grand Rapids 

2015, vii-viii; R. MEYNET, Luke. The Gospel of the Children of God (RBiSem 4), Rome & Miami 2015, 23. 
12

 We laten andere, nog verdergaande indelingen hier terzijde. Het komt zelfs tot een indeling in twaalf sequenties, zie 

WOLTER, Das Lukasevangelium, vii-xi. 
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eerste sequentie of moet 1,5-4,13/15 als zodanig beschouwd worden? Anderen houden 1,5-4,30 

respectievelijk 1,5-4,44 voor de beginsequentie. Veel indelingen worden voorgelegd zonder nadere 

verantwoording. 

 

 

5.2.1  Uitgangspunt 

 

Als uitgangspunt voor een voorstel voor de macrostructuur van het Lucasevangelie gebruiken wij 

Handelingen 1,22 en 10,37-43. Beide passages zijn onderdeel van een redevoering van Petrus (1,16-

22, tot zijn broeders, en 10,34-43, tot Cornelius). In Handelingen 1,22 vat Petrus Jezus’ leven in één 

zin samen: ‘… ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ’ 
ἡμῶν …’ (vert. ‘te beginnen vanaf de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd 

opgenomen’). In 10,37-43 wordt Jezus’ leven uitgebreider geschetst. Ons gaat het vooral om het 

begin (vv. 37-38): ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης, 
Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν 
εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν 
μετ’ αὐτοῦ (vert. ‘te beginnen vanaf Galilea na de doop die Johannes verkondigde, Jezus van 

Nazaret hoe God hem met heilige Geest en kracht heeft gezalfd, die doortrok, weldoende en allen 

die door de duivel overweldigd waren genezende, omdat God met hem was’). 

Wat in deze samenvattingen opvalt, is dat die geen verwijzing bevatten naar het begin van het 

Lucasevangelie (1,5-2,52). Wanneer Petrus in Handelingen 1,22 Jezus’ leven samenvat, dan zal een 

lezer dat opvatten als een verwijzing naar 3,21-24,53. In 3,21v. wordt immers van Jezus’ doop 

gesproken en in 24,50-53 horen we van Jezus’ hemelvaart. In Handelingen 10,37 krijgt de 

verkondiging van de doop door Johannes (3,1-20) nog weer een aparte plaats, onderscheiden van 

Jezus’ zalving met de heilige geest en kracht (3,21-22, vgl. 4,18v.).
13

 Dat brengt ons tot het 

volgende voorstel. Na de proloog (1,1-4) volgt een eerste sequentie: 1,5-2,52 (aankondiging en 

geboorte van Johannes en Jezus). Deze sequentie kent binnen het Lucasevangelie een eigen status; 

ze wordt aangeduid met ‘ouverture’ dan wel ‘preludium’ of ‘inleiding’. Lucas 3,1-24,53 vormt het 

hoofddeel, waarvan 3,1 met zijn zevenvoudige aanduiding het plechtige begin vormt.
14

 Dit 

hoofddeel bestaat uit drie sequenties: 

 
I   3,1-20  II   3,21-9,50  III   9,51-24,53 

 

Voor alle duidelijkheid, de afbakeningen zijn relatief. Zoals Johannes de wegbereider is van de 

Heer (1,76; 3,4), zo baant 3,1-20 de weg voor het vervolg. In 3,21 mag dan het optreden van Jezus 

beginnen (zie 5.2.4), dat wil niet zeggen dat de scène van Jezus’ doop los staat van 3,1-20. De 

laatste twee sequenties (3,21-9,50 en 9,51-24,53) horen bij elkaar, in die zin dat Jezus het 

hoofdpersonage is dat beide sequenties met elkaar verbindt. De eerste sequentie loopt uit op de 

belijdenis van Jezus als de messias om direct daarna een aanvullend programma aan deze titel toe te 

kennen (9,18-27). De laatste, waarin het programma van 9,22 tot uitvoering komt, loopt uit op de 

herkenning van Jezus als de messias (24,44-49). 

 
Proloog: 1,1-4 

Ouverture: 1,5-2,52    Begin van Johannes en Jezus 

Hoofddeel: 3,1-24,53 

   I  3,1-20       Optreden van Johannes 

   II 3,21-9,50 + III 9,51-24,53 Optreden van Jezus 

                                                      
13

 Petrus voegt er in Handelingen 10,38 het woord ‘kracht’ aan toe, waar in Lucas 3,21-22 alleen sprake is van ‘heilige 

Geest’. 
14

 Ook NOORDA, Historia Vitae Magistra, 201, meent dat het Lucasevangelie na de proloog in twee blokken uiteenvalt: 

1,5-2,52 en 3,1-24,53, ‘met ieder een eigen, gedeeltelijk analoog tijdschema’. 
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Wordt het parallellisme door velen gezien als een belangrijk lucaans stijlkenmerk, wij menen dat 

ook de structuur van het Lucasevangelie voor een belangrijk deel door parallellisme wordt bepaald. 

Dat geldt allereerst van de eerste sequentie (zie verder 5.2.2): 

 
A 1,5-25  aankondiging van de geboorte van Johannes 

A’ 1,26-56  aankondiging van de geboorte van Jezus 

B 1,57-80  Jezus’ geboorte, besnijdenis, naamgeving, profetische uitspraken, groei 

B’ 2,1-52 Johannes’ geboorte, besnijdenis, naamgeving, profetische uitspraken, groei 

 

De parallellie tussen Johannes en Jezus blijft niet tot de ouverture beperkt. Ze wordt daarna 

voortgezet.
15

 Sommige uitleggers merken alleen parallellie op tussen Johannes en Jezus aan het 

begin van het optreden.
16

 Anderen zien de parallellie nog verder doorlopen,
17

 op grond waarvan 

gepleit zou kunnen worden voor parallellie tussen 3,1-20 en 3,21-24,53, al realiseren we ons dat 

deze parallellie wel erg ‘scheef’ is.
18

 Het maakt duidelijk dat Jezus de eigenlijke focus is van de 

verteller.
19

 We hebben hier te maken met ‘surpassing parallelism’. 

 

 

5.2.2  Lucas 1,5-2,52 

 

Voor het gegeven dat Lucas 1,5-2,52, dat uit lucaans Sondergut bestaat, als een eenheid beschouwd 

moet worden, zijn drie argumenten te geven. 

Ten eerste. Dit deel, waarin niet alleen aandacht geschonken wordt aan Jezus’ begin, maar ook 

aan dat van Johannes, wordt gekenmerkt door een parallelle opbouw.
20

 Eerst kondigt de bode van 

                                                      
15

 Vgl. J.A. DARR, Herod the Fox. Audience Criticism and Lukan Characterization (JSNTSup 163), Sheffield 1998, 

151-152; BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 15, meent echter dat het het parallellisme daarna 

terugtreedt; Lucas wil in zijn visie geen ‘Parallel-Vitae’ schrijven. 
16

 R. MORGENTHALER, Die lukanische Geschichtsschreibung als Zeugnis. Gestalt und Gehalt der Kunst des Lukas. 1. 

Teil: Gestalt (ATANT 14), Zürich 1949, 154-155; W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas (THKNT 3), Berlin 

1978
8
, 99.119; Ó FEARGHAIL, The Introduction to Luke-Acts, 21.29-30, wijst op diverse parallellen tussen 3,1-20 en 

3,21-4,44; J. SMIT, The Function of the Two Quotations from Isaiah in Luke 3-4, in: B.J. KOET e.a. (ed.), The Scriptures 

of Israel in Jewish and Christian Tradition. FS. M.J.J. Menken, Leiden 2013, 41-55, spec. 47, wijst op diverse 

parallellen tussen 3,1-20 en 3,21-4,30. 
17

 DIEFENBACH, Das Lukasevangelium, 156-157, ziet een parallellie tussen 3,1-18 en 3,21-19,48 en tussen 3,19-20 en 

20,1-23,56. 
18

 N. RIEMERSMA, Profeet en koning in parallellie in Lucas 1-2, Interpretatie 20/6 (2012), 36-39, spec. 36. 
19

 DIEFENBACH, Das Lukasevangelium, 158 houdt het Lucasevangelie voor een verhaal van ‘Beginn, Wirken und 

Leiden der “Helden” Johannes (..) und Jesus (….), in Form einer  “Vita”’, waar hij echter nadien (pag. 160) zegt dat 

Lucas zijn evangelie schrijft ‘In Form einer “Erörterung” bzw. “Vita Jesu Christi”’. 
20

 R. LAURENTIN, Structure et Théologie de Luc I-II (EBib), Paris 1957, 32-33; A. GEORGE, La parallèle entre Jean 

Baptiste et Jésus en Luc 1-2, in: A. DESCAMPS & A. HALLEUX (ed.), Mélanges Bibliques en Hommage au R.P. Béda 

Rigaux, Gembloux 1970, 147-171; R.E. BROWN, The Birth of the Messiah. A commentary on the infancy narratives in 

Matthew and Luke, Londen 1977, 250-253; E. SCHWEIZER, Zum Aufbau von Lukas 1 und 2, in: Neues Testament und 

Christologie im Werden, Göttingen 1982, 11-32; J. ERNST, Johannes der Täufer. Interpretation – Geschichte – 

Wirkungsgeschichte (BZNW 53), Berlin & New York 1989, 113-116; R.C. TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-

Acts: A Literary Interpretation. Volume One: The Gospel of Luke, Philadelphia 1991, 15-44; P.L. SHULER, Luke 1-2, 

SBLSP 31 (1992), 82-97; DIEFENBACH, Die Komposition, 31.17; BERGHOLZ, Der Aufbau des lukanischen 

Doppelwerkes, 64vv.; K.A. KUHN, The Point of the Step-Parallelism in Luke 1-2, NTS 47 (2001), 38-49; J. 

VERHEYDEN, Creating the Difference Through Parallelism, in: C. CLIVAZ e.a. (ed.), Infancy Gospels (WUNT 281), 

Tübingen 2011, 137-160; RIEMERSMA, Profeet en koning, 36-39. Andere opvattingen van de structuur van Lucas 1,5-

2,52: F.H. BREUKELMAN, Bijbelse Theologie. Deel III,1. De theologie van de evangelist Mattheüs. De ouverture van het 

evangelie, Kampen 1984, 181.212-217, houdt 2,1-20 voor het centrum van 1,5-2,52; ‘Alles wat 1:5-80 en 2:21-40 wordt 

verteld, wil verstaan worden als vóór- en nageschiedenis van dat wat de verteller ons in 2:1-20 als de geschiedenis doet 

horen’; in het spoor van F.H. Breukelman: A. VAN NIEUWPOORT, Tenach opnieuw. Over het Messiaanse tegoed van het 

evangelie naar Lukas, Amsterdam 2006, 39; C.T. DAVIS, The Literary Structure of Luke 1-2, in: D.J.A. CLINES e.a. 

(ed.), Art and Meaning: Rhetoric in Biblical Literature (JSOTSup 19), Sheffield 1982, 215-229, spec. 215.226-227, 

meent dat Luc. 1-2 gestructureerd zijn rond de bezoeken van de engel des Heren (1,5-25; 1,26-38 en 2,1-20). 
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de Heer Gabriël aan (de oude) Zacharias de geboorte van een zoon aan (1,5-25), daarna kondigt 

dezelfde bode aan (de jonge) Maria de geboorte aan van een zoon (1,26-38). In 1,57-80 vindt de 

geboorte van de zoon van Zacharias en Elisabet plaats, krijgt deze zijn naam (Johannes) en wordt 

hij op de achtste dag besneden, waarop een profetie van Zacharias volgt, waarin hij zich uitspreekt 

over zijn kind. De scène eindigt met een summarische notitie, waarin zijn groei wordt vermeld. In 

2,1-52 vindt de geboorte van de zoon van Jozef en Maria plaats, krijgt deze zijn naam (Jezus) en 

wordt hij op de achtste dag besneden, waarna Simeon en Hanna zich profetisch over hem 

uitspreken. Dit geboorteverhaal eindigt met twee summarische notities met daartussenin een scène, 

die zijn groei laten zien.
21

 Tussen de twee aankondigingsverhalen en de twee geboorteverhalen 

vertelt Lucas van een ontmoeting tussen de twee moeders, Elisabet en Maria (1,39-56), die door 

veel uitleggers als het hart van de sequentie wordt beschouwd. 

Ten tweede. De sequentie eindigt op dezelfde plaats (2,41-51) als waar deze verhaaleenheid 

begon (1,5-25): in de tempel in Jeruzalem. We kunnen hier van een inclusio spreken, ‘een stijlfiguur 

die voor de afbakening veel gewicht in de schaal legt’.
22

 

Ten derde. De ouverture eindigt op dezelfde wijze als (het tweede deel van) de laatste 

sequentie: met Jezus’ opgang naar Jeruzalem om aldaar het Paasfeest te vieren en zijn verblijf in de 

tempel. 

Wij onderscheiden in deze sequentie twee episoden: 1,5-56 (de aankondiging van de geboorte 

van Johannes en Jezus door de bode Gabriël) en 1,57-2,52 (de geboorte, besnijdenis, naamgeving 

van, profetische uitspraken over en groei van Johannes en Jezus), waarin het schema ‘belofte’ en 

‘vervulling’ zichtbaar wordt. 

 

 

5.2.3  Lucas 3,1-20 

 

In Lucas 3,1 begint het hoofddeel,
23

 door W. Radl beeldend aangeduid als: ‘Das Aufgehen des 

Vorhangs, das große Eingangstor nimmt man in 3,1f wahr.’
24

 De evangelist doet dat in de stijl van 

het begin van de profetische boeken, hier met een zeer uitgebreide aanduiding van zowel de 

politieke als de religieuze situatie, waaronder ‘het woord van God tot Johannes [kwam]’ (vgl. Jer. 

1,2; Hos. 1,1; Joël 1,1; Jona 1,1; Micha 1,1; Zef. 1,1; (Hag. 1,1); Zach. 1,1). Daarnaast vormt Lucas 

3,1 het begin van de eerste sequentie (van het hoofddeel). In 3,1v. wordt de lijn van 1,80 hernomen. 

Die dag van zijn manifestatie (ἀνάδειξις) aan Israël, waarover in 1,80 (ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως 
αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ) werd gesproken, is nu aangebroken.

25
 Tussen zijn geboorte (1,57-79) en 

manifestatie (3,1v.) zit een langdurige periode (van dertig jaar), die de verteller met een zin (1,80) 

heeft overbrugd. Op de vraag waar deze sequentie eindigt, wordt zeer verschillend gedacht: 

                                                      
21

 Zie N. RIEMERSMA, Een noodzakelijke breuk. Lucas 2:41-51, Interpretatie 17/8 (2009), 20-22; S. NOORDA, 

Narratieve theologie, in: F. ANKERSMIT e.a. (red.), Op verhaal komen. Over narrativiteit in de mens- en 

cultuurwetenschappen, Kampen 1990, 107-129, meent dat het verhaal over de twaalfjarige Jezus (2,41-52) geen parallel 

heeft binnen het schema. Wij zijn van mening dat 1,80 in parallellie staat met 2,40-52, omdat de drie elementen: 2,40, 

2,41-51 en 2,52 samen van Jezus’ groei vertellen. Dat zie je terug in: παιδίον, παῖς, Ἰησοῦς. 
22

 W. WEREN, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1998, 20. 
23

 A. DENAUX, De sectie Lc., XIII,22-35 en haar plaats in het lucaanse reisbericht (Verhandeling aangeboden tot het 

verwerven van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid), Leuven 1967, 150, rekent 3,1-20 nog tot de ouverture, 

hoewel hij zijn bespreking van ‘Lucas bewerking van de structuur van Marcus (Mc 1-9) (1)’, wel inzet bij het verhaal 

van het optreden van Johannes (3,1-20) (p. 86). SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium I, 146, meent zelfs dat de 

διήγησις van Lucas (zie 1,1) eigenlijk in 3,1 begint. DIEFENBACH, Die Komposition, 61, beschouwt 3,1-20 als het 

derde deel van het eerste hoofddeel (1,5-3,20). 
24

 W. RADL, Das Lukasevangelium (EdF 261), Darmstadt 1988, 46v.; K. DRONSCH, “Brannte nicht unser Herz ..?” (Lk 

24,32) – Einsichten zum Schmerz und seiner Bedeutung im Lukasevangelium, in: G. ETZELMÜLLER & A. 

WEISSENRIEDER (Hrsg.), Religion und Krankheit, Darmstadt 2010, 265-280, spec. 273. 
25

 Zie voor ἀνάδειξις E. BIKERMAN, ἀνάδειξις, in: Mélanges Émile Boisacq (Annuaire de l’institut de philologie et 

d’histoire orientales et slaves 5), Bruxelles 1937, 117-124. 
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 (a) Diverse exegeten zien in 9,50 het einde van deze eenheid.
26

 

 (b) Een groot aantal uitleggers houdt 4,13 voor het slot.
27

 De ratio hiervoor is vooral met het 

vervolg gegeven: Jezus in de synagoge van Nazaret (4,14-30) wordt beschouwd als het begin van 

zijn optreden. 

(c) De Nieuwe Bijbelvertaling meent dat het verhaal van Jezus’ doop (3,21-22) het slot vormt. 

Lucas 3,23-38 onder de titel ‘Geslachtslijst van Jezus’ wordt voor de volgende eenheid gehouden. 

F.W. Danker ziet het einde van de eenheid nog iets verder; ook de genealogie (3,23-38) rekent hij er 

nog bij.
28

 

Wij opteren ervoor om niet 3,21-22 als de slotzin te beschouwen, maar 3,19-20.
29

 Lucas vangt 

een nieuwe eenheid vaak aan met de formule καὶ ἐγένετο/ἐγένετο δέ. Deze zinsnede functioneert 

in het Lucasevangelie op drie verschillende manieren. De evangelist kan er een scène mee beginnen 

(1) of een onderdeel van een scène (2), maar het kan ook een episode openen (3);
30

 in 3,21 vormt 

het de opening van een episode (3,21-4,44). Lucas 3,1-20 vindt haar eenheid hierin dat het begint 

met het in de openbaarheid treden (ἀνάδειξις) van Johannes en eindigt met zijn gevangenname 

door Herodes. Kortom, aan zijn openbaarheid komt aan het slot een eind. Dat we met een afgeronde 

eenheid te maken, blijkt ook uit de inclusio die wordt gevormd door de referentie naar Herodes, de 

tetrach, in 3,1 en 3,19.
31

 

Lucas beperkt het beeld van Johannes hier tot dat van verkondiger van de doop (zie ook Hand. 

10,37!).
32

 Lucas plaatst de doop van het volk, inclusief Jezus – met weglating van Johannes als de 

doper en van de Jordaan als plaats van de doop – helemaal aan het begin van een nieuwe eenheid, 

waarmee hij bij de lezer het beeld bevestigt van de doop als een nieuw begin. Hij heeft 3,21-22 een 

eigen plaats gegeven, waar de doop van het volk, Jezus inbegrepen, chronologisch gesproken vooraf 

gaat aan de gevangenname van Johannes door Herodes.
33

 

 

 

5.2.4  Lucas 3,21-9,50 + 9,51-24,53 

 

Hierboven gaven we al aan dat Lucas met ἐγένετο δέ in 3,21 een nieuw begin maakt. Dat de doop 

van (volk en) Jezus in 3,21-22 het beginpunt vormt, kregen we al bevestigd, toen we het 

                                                      
26

 KLOSTERMANN Das Lukasevangelium, vii; KISTEMAKER, The Structure, 39; LOISY L’Évangile selon Luc, 24; 

PLUMMER A Critical and Exegetical Commentary, xxxxviii-xi; SCHWEIZER, Das Evangelium nach Lukas, xi-xv. 
27

 F. GODET, Commentaar op het Evangelie van Lucas, Utrecht z.j., 483-484; T. ZAHN, Das Evangelium des Lukas 

ausgelegt, Leipzig 1930
4
, v-vii; J.M. CREED, The Gospel According to St. Luke, London & New York 1965, lvii-lviii; 

CAIRD, The Gospel of St Luke, 41.45.67.83.137.213; SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, 146.260-261; F.W. DANKER, 

Jesus and the New Age. A Commentary on St. Luke’s Gospel, Philadelphia 1988, v-x; W. WILKENS, Die 

Versuchungsgeschichte Luk 4,1-13 und die Komposition des Evangeliums, TZ 30 (1974), 262-271; ERNST, Das 

Evangelium nach Lukas, 723-728; SCHNEIDER, Das Evangelium nach Lukas, 7-9.25; I.H. MARSHALL, The Gospel of 

Luke. A Commentary on the Greek Text (NIGTC), Exeter 1978, 7-12; F. FITZMYER, The Gospel according to Luke I-IX 

(AB 28), New York 1981, 136-142; RADL, Das Evangelium nach Lukas, 48; J. KREMER, Lukasevangelium (NEchtB 3), 

Würzburg 2010
5
, 8.24.45.54.113; W. WIEFEL, Das Evangelium nach Lukas (THKNT 3), Berlijn 1988, vi-ix; W. ECKEY, 

Das Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband II (11,1-24,53), Neukirchen-Vluyn 2004, 

xii.180. 
28

 DANKER, Jesus and the New Age, viii.81v. 
29

 Zo ook N. GELDENHUYS, Commentary on the Gospel of Luke. The English Text with Introduction, Exposition, and 

Notes (NICNT), Grand Rapids 1951, 46; GEORGE, Tradition et rédaction, 104-105; L. MORRIS, Luke (TNTC 3), 

Downers Grove & Nottingham 1988
2
, 74.110-116; NEIRYNCK, La matière marcienne, 95. 

30
 Zie DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 22-26. 

31
 Ó FEARGHAIL, The Introduction to Luke-Acts, 21; F. DICKEN, Herod as a Composite Character in Luke-Acts (WUNT 

II/375), Tübingen 2014, 88-89.91.94. 
32

 Zie ook M. BACHMANN, Johannes der Täufer bei Lukas: Nachzügler oder Vorläufer? in: W. HOUBECK & M. 

BACHMANN (Hg.), Wort in der Zeit. Neutestamentliche Studien. FS. K.H. Rengstorf, Leiden 1980, 123-155, spec. 153: ‘ 

…daß Lukas grundsätzlich weniger an der Tauftätigkeit Johannes’ als an seiner Taufverkündigung interessiert scheint.’ 
33

 Zie ook N. RIEMERSMA, Antwoord uit de hemel. Het programmatisch begin van Jezus’ optreden, Interpretatie 18/5 

(2010), 4-6. 
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uitgangspunt formuleerden. Zo zagen we in Handelingen 1,21 dat Petrus de doop van Johannes het 

begin noemde: ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου.
34

 Direct na de doop zegt de 

verteller: Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, 
Ἰωσὴφ τοῦ Ἠλί. We horen opnieuw (3,23) het woord ἀρχόμενος (‘toen hij begon’). Het lijkt ons 

een (samenvattende) verwijzing te zijn naar het vlak daaraan voorafgaande verhaal van Jezus’ doop. 

Waar Jezus’ voorlezing in de synagoge van Nazaret (4,16-30) door velen gezien wordt als het 

programmatisch begin van zijn optreden, daar zouden wij Jezus’ doop en zalving met de Heilige 

Geest als zodanig willen zien.
35

 Lucas 4,16-30 verstaan wij als de uitwerking van dat 

programmatisch begin.
36

 

Dat het einde uiteindelijk in 24,50-53 is gelegen, kan aan Handelingen 1,2 (ἄχρι ἧς ἡμέρας 
…... ἀνελήμφθη) en Handelingen 1,22 (ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς 
ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ’ ἡμῶν) ‘afgelezen’ worden. De formulering van Handelingen 1,22 laat 

twee momenten zien: begin (doop) en einde (‘opneming’). In Lucas 3,21-24,53 laten zich twee 

sequenties onderscheiden: 3,21-9,50 en 9,51-24,53. 

 

3,21-9,50 

Deze sequentie (3,21-9,50) is te typeren als het ‘Galilea-deel’ (vgl. 23,5): Jezus trekt met zijn 

leerlingen in Galilea van de ene plaats naar de andere.
37

 Wat hij doet, is leren (4,15.31; 5,3.17; 6,6) 

en genezen (5,12-16.17-26; 6,6-11.18-19; 7,1-10.11-17; 8,26-39.40-56; 9,11); steeds is hij in 

interactie met mensen die hij ontmoet. 

 

9,51-24,53 

Lucas 9,51 ‘marks a clear turning point in the dynamic course of the Gospel narration’.
38

 Het vers 

heeft een drievoudige functie: 

(1) Het vormt de introductie van de scène, waarin de Samaritanen weigeren om Jezus te 

ontvangen (9,51-56). 

(2) Het vormt de inleiding van wat door velen ‘het reisverhaal’ wordt genoemd; dan gaat het 

om Jezus’ reis naar Jeruzalem.
39

 Voor het eerst in het Lucasevangelie horen we van Jezus’ 

beslissing om naar Jeruzalem te gaan, waar Jezus zelf al wel – aan het slot van het Galilea-deel – 

had gezegd: ‘De Mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en 

overpriesters en schriftgeleerden en gedood en op de derde dag opgewekt’ (9,22.44). Er is 

onduidelijkheid over de vraag waar het reisverhaal eindigt. Sommige uitleggers houden 19,27
40

 dan 

                                                      
34

 Waar Lucas de naam van de Doper in 3,21-22 niet noemde, daar verbindt Petrus in Hand. 1,21 Johannes wel met de 

doop. Daarmee maakt hij expliciet wat impliciet in 3,21-22 besloten lag. 
35

 H. SAHLIN, Studien zum dritten Kapitel des Lukasevangeliums (UAA 2), Uppsala 1949, 77-78; Ó FEARGHAIL, The 

Introduction to Luke-Acts, 22, n.86; C.G. MÜLLER, Mehr als ein Prophet. Die Charakterzeichnung Johannes des 

Täufers im lukanischen Erzählwerk (HBS 31), Freiburg 2001, 198.199.201; RIEMERSMA, Antwoord uit de hemel, 4. 
36

 RIEMERSMA, Antwoord uit de hemel, 4. 
37

 Een aantal keren worden expliciet plaatsen genoemd, zoals in 4,16 Nazaret, 4,31 Kafarnaüm, 7,1 Kafarnaüm, 7,11 

Naïn en 9,10 Betsaïda, een aantal keren ook algemene plaatsaanduingen als de Jordaan (4,1), de woestijn (4,2), de oever 

van het meer van Gennesaret (5,1), het meer (8,22) of het land van de Gerasenen (8,26), weer andere keren is de 

aanduiding zo vaag en/of onduidelijk dat de lezer niet weet waar een gebeurtenis zich afspeelt (woestijn [4,2], eenzame 

plaats [4,42; 5,16; 9,10], gebergte [6,12], veld [6,17]). 
38

 DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 12.14.15; zo ook F.J. MATERA, Jesus’ Journey to Jerusalem 

(Luke 9.51-19.46): A Conflict with Israel, JSNT 51 (1993), 57-77, spec. 57-58; F. NOËL, The Travel Narrative in the 

Gospel of Luke. Interpretation of Lk 9,51-19,28 (CBRA 5), Brussel 2004, 207-247. 
39

 Deze functie wordt door tal van geleerden erkend. 
40

 BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Het evangelie van Lukas, 318.326-327; K.H. RENGSTORF, Das Evangelium nach 

Lukas (NTD 3), Göttingen 1952
6
,  12.215; KISTEMAKER, The Structure, 33.39; ERNST, Das Evangelium nach Lukas, 

243; BOVON, Das Evangelium nach Lukas, 15. 
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wel 19,28
41

 voor het slot. Andere exegeten menen dat 19,40
42

, 19,44
43

, 19,46
44

 dan wel 19,48 het 

einde vormt.
45

 

(3) Het vormt de introductie van de rest van het Lucasevangelie (9,51-24,53). In 9,51 is voor 

het eerst sprake van het motief van de ‘tenhemelopneming’:
46

 ‘En geschiedde bij het in vervulling 

gaan van de dagen van zijn opneming dat hij het aangezicht richtte op het gaan naar Jeruzalem.’ 

Helemaal aan het eind van het Lucasevangelie hoort de lezer dan van Jezus’ hemelvaart. Kortom, 

Lucas 9,51 vindt zijn voltooiing in het gebeuren van Jezus’ hemelvaart, waarvan in Lucas 24,51 

wordt verteld.
47

 

Het verschil met 3,21-9,50 is dat Jezus’ focus in dat deel heel breed is; we zien hem op tal van 

plaatsen, in steden en dorpen, maar ook bij het meer van Gennesaret en op eenzame plaatsen, vanaf 

9,51 heeft hij een heel duidelijke focus: Jeruzalem (9,51; 13,22.32-35; 17,11; 19,11.28). Alle 

plaatsen die hij daarvoor bezoekt of waar hij langskomt, staan in het teken van zijn gang naar 

Jeruzalem.
48

 Op deze reis geeft hij onderricht, wordt hij uitgenodigd om te komen eten en verricht 

hij wonderen. Het verhaal van Jezus’ opgaan naar Jeruzalem, uitlopend op het binnengaan van de 

tempel (19,29-48) is direct met het voorafgaande verbonden, zoals uit 19,28 duidelijk wordt; deze 

zin vormt de verbinding tussen 19,11-27 (καὶ εἰπὼν ταῦτα) en 19,29-44 (ἐπορεύετο ἔμπροσθεν 
ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα).

49
 Na het reisverhaal (9,51-19,48) volgt een episode (20,1-21,38) die 

getypeerd kan worden als ‘Jezus lerend in de tempel’ (zie het begin: 20,1 διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν 
λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ en het slot: 21,37 ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων). Aan het eind van 

het Galilea-deel, na de belijdenis van Petrus, maakt Jezus een aanvullend programma bekend, in die 

zin dat hij aankondigt wat hem, de Mensenzoon, zal overkomen (9,22). Vergelijkbare uitspraken 

doet hij nadien ook nog een aantal malen (9,44; 13,32-35; 17,25; 20,14-17). Tot uitvoering hiervan 

komt het nu in de laatste episode (22,1-24,53), wanneer het Pascha gevierd wordt.
50

 Dat feest viert 

hij ook samen met zijn leerlingen, waarna hij wordt overgeleverd. Daarna wordt hij door de 

oudsten, overpriesters en schriftgeleerden verworpen en gedood. Het evangelie eindigt met de 

realisatie van de aankondiging van zijn opwekking. Helemaal aan het slot vindt de realisatie plaats 

van wat de verteller in 9,51 heeft aangekondigd. Het mag duidelijk zijn dat het schema van belofte–

vervulling als een rode draad door het Lucasevangelie heenloopt. 

                                                      
41

 GEORGE, Tradition et rédaction, 109-112; NEIRYNCK, La matière marcienne, 95; NOËL, Lucas, 1650; N.A. 

RIEMERSMA, Het Woord dat mensen reizen doet, Schrift 44,6 (2012), 208-213, spec. 211; BAUSPIEß, Geschichte und 

Erkenntnis, 313. 
42

 WOLFE, The Chiastic Structure, 66.67-68. 
43

 A. DENAUX, Het lucaanse reisverhaal (Lc. 9,51-19,44) (II), CBG 15 (1969), 464-501, spec. 468-473; Ellis, The 

Gospel of Luke, 223-226; C.H. TALBERT, Reading Luke. A Literary and Theological Commentary on the Third Gospel, 

New York 1984, 174-182. 
44

 MATERA, Jesus’ Journey, 57-58 (n.2). 
45

 CREED, The Gospel According to St. Luke, 139-140; Ó Fearghail, The Introduction to Luke-Acts, 48-51 (n.4); 

DIEFENBACH, Das Lukasevangelium, 155.158. 
46

 Voor een uitgebreide verantwoording van de betekenis van ἀνάλήμψις (‘opneming’) als ‘tenhemelopnemen’/ 

‘hemelvaart’, zie DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 17-21; A. DENAUX, The Use of Scripture in 

Luke 9:51-56, in: B.J. KOET e.a. (ed.), The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition. FS. M.J.J. Menken, 

Leiden 2013, 57-79, spec. 65-66; A.W. ZWIEP, The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (NovTSup 87), 

Leiden e.a. 1997, 80-86. 
47

 DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 17. In 24,51 wordt echter niet een vorm van het verbum 

ἀναλαμβάνεσθαι gebruikt, maar van ἀναφέρω pass. (‘opgedragen worden’). Het werkwoord ἀναλαμβάνεσθαι 
komt wel een drietal keren in Hand. 1 (vv. 2.11.22) voor. Naast deze twee passieve verba gebruikt Lucas in 

Handelingen ook nog een actieve omschrijving: πορεύεσθαι εἰς τὸν οὐρανόν (‘naar de hemel gaan’). 
48

 DENAUX, The Delineation of the Lukan Travel Narrative, 21. 
49

 Een vergelijkbare verbindingszin vinden we in 7,1. Andere verbindingszinnen: 7,24; 8,49; 9,40.57; 10,38; 11,37; 

19,11; 22,47. 
50

 Dankzij de diverse tijdsaanduidingen zijn de diverse gebeurtenissen nauwkeurig te volgen en is een indeling van deze 

episode niet moeilijk: 22,1-6 (ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα), 22,7-65 (ἡ ἡμέρα τῶν 
ἀζύμων), 22,66-23,56a (καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα), 23,56b (τὸ μὲν σάββατον)/24,1-53 (τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων). 
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5.3  DE RUIMERE CONTEXT VAN LUCAS 7,11-17 

 

5.3.1  LUCAS 7,11-50 

 

Episode 

Er is onder de geleerden verdeeldheid over de vraag van welke episode 7,11-17 deel uitmaakt. R.C. 

Tannehill ziet onze perikoop als onderdeel van 5,1-9,50, welke hij typeert als ‘A Developing 

Mission Centered in Galilee’.
51

 R. Meynet rekent 6,12-7,17 als een episode (door hem ‘sequence’ 

genoemd en getypeerd als ‘the gift of filiation’), waarvan 7,11-17 dus het slot vormt.
52

 J. van 

Bruggen beschouwt 7,11-17 als onderdeel van de iets kleinere eenheid 7,1-9,6, waaraan hij de naam 

geeft: ‘Geloof gevraagd’.
53

 J. Ernst ziet 7,11-17 als tweede onderdeel binnen 7,1-9,43a, door hem 

aangeduid als ‘Heilandswirken und Lehrtätigkeit in Galiläa’.
54

 M.C. Parsons houdt 7,1 voor het 

begin van de tweede episode van ‘Part 2: Jesus’s Mighty Words and Deeds in Galilee’, die in 8,56 

eindigt, welke hij typeert met ‘Jesus’s  Marvelous Words and Deeds’.
55

 Zowel in zijn proefschrift 

als in zijn commentaar rekent H. Welzen de dodenopwekking tot 4,31-7,35; hij noemt dit deel 

‘eerste reeks van messiaans spreken en handelen’ in onderscheid van 7,36-8,56, dat hij als de 

‘tweede reeks van messiaans spreken en handelen’ beschouwt.
56

 J. de Heer ziet 7,11-17 als de vijfde 

scène in een serie van zeven (6,17-7,50).
57

 L. Cope (e.a.) houdt 7,11-17 voor het begin, en wel van 

7,11-9,50, dat als volgt wordt gekarakteriseerd ‘Jezus the Prophet Does Migthy Deeds Throughout 

Galilee’.
58

 Hij had er na ‘Deeds’ aan mogen toevoegen ‘And His Teaching’. Een veel grotere groep 

uitleggers beschouwt de dodenopwekking als onderdeel van 7,1-50, zoals ook Stephan Langton 

doet, blijkens de hoofdstukindeling.
59

 Een enkeling rekent de eerste drie verzen van hoofdstuk 8 er 

nog bij.
60

 Dit deel (7,1-8,3) wordt samen met 6,20-49 ook wel ‘de kleine invoeging/interpolatie’ 

genoemd,
61

 aangezien het uit materiaal bestaat dat in het raamwerk van Marcus tussen 3,19 en 4,1v. 

ontbreekt. Er zijn goede redenen te noemen om niet 7,1-50, maar 7,11-50 als een episode te 

beschouwen. We beginnen met de positie van 7,1-10. 

                                                      
51

 R.C. TANNEHILL, Luke (ANTC), Nashville 1996, 8.99v. 
52

 MEYNET, Luke, 237-266. 
53

 J. VAN BRUGGEN, Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (ComNT), Kampen 1996
2
, 166v. 

54
 ERNST, Das Evangelium nach Lukas, 181. 

55
 PARSONS, Luke, 116, die in deze episode twee eenheden onderscheidt: 7,1-50 en 8,1-56. 

56
 WELZEN, Lucas, evangelist van gemeenschap, 42; H. WELZEN, Lucas (Belichting van het Bijbelboek), ’s-

Hertogenbosch & Leuven 2011, 13.75v. 
57

 DE HEER, Lucas/Acta, 30. Hij ziet drie series van zeven: 5,1-6,16; 6,17-7,50 en 8,1-9,50; Ook M. MULLINS, The 

Gospel of Luke. A Commentary, Blackrock 2010, 6, ziet 7,11-17 als onderdeel van 6,17-7,50, ofschoon hij in zijn 

bespreking uitgaat van 6,17-8,3. 
58

 L. COPE e.a., Narrative Outline of the Composition of Luke According to the Two Gospel Hypothesis, SBLSP 32 

(1993), 303-333, spec. 303. Hij ziet het begin van 7,11-8,21 in contrast met het begin van 4,14-7,10 (304). Daar wordt 

Jezus als profeet afgewezen, hier als een groot profeet erkend. 
59

 DENAUX, De sectie Lc., XIII,22-35, 105-108; J.B. GREEN, The Gospel of Luke (NICNT), Grand Rapids & Cambridge 

1997, 281; MARSHALL, The Gospel of Luke, 276, dat hij aanduidt met ‘The Compassion of the Messiah’; J. NOLLAND, 

Luke 1-9:20 (WBC 35A), Dallas 1989, vi, met als titel ‘Something greater than John is here’; P.E. SPENCER, Rhetorical 

Texture and Narrative Trajectories of the Lukan Galilean Ministry Speeches. Hermeneutical Appropriation by 

Authorial Readers of Luke-Acts (LNTS 341), Londen & New York 2007, 102, heeft geen oog voor het feit dat vóór 8,1 

ook 7,11 al nieuwe ‘temporal and spatial markers’ kent; D.E. GARLAND, Luke (ZECNT 3), Grand Rapids 2011, 39.292; 

J.T. CARROLL, Luke. A Commentary (NTL), Louisville 2012, 157v.. 
60

 FITZMYER, The Gospel according to Luke I-IX, 647-648; L.T. JOHNSON, The Literary Function of Possessions in 

Luke-Acts (SBLDS 39), Missoula 1977, 96-103; F.B. CRADDOCK, Luke (Interpretation), Louisville 1990, 94; EVANS, 

Saint Luke, v.341; J. RINDOŠ, He of Whom It is Written. John the Baptist and Elijah in Luke (OBS 38), Frankfurt am 

Main 2010, 165; R. MARTÍNEZ, The Question of John the Baptist and Jesus’ Indictment of the Religious Leaders. A 

Critical Analysis of Luke 7:18-35, Cambridge 2011, 62.63; C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux 

théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), 

Strasbourg 2007, 241-246; M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine Botschaft an die Gemeinden der hellenistisch-

römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011, 111-112. 
61

 FITZMYER, The Gospel according to Luke I-IX, 627. 
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(a) Dit verhaal van de centurio en zijn knecht vormt het slot van 6,12-7,10.
62

 Dat Lucas 7,1 niet 

het begin van een nieuwe episode vormt, blijkt uit het eerste vers dat het karakter draagt van een 

verbindingszin.
63

 Het eerste deel van de zin (ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 
ἀκοὰς τοῦ λαοῦ v. 1a) sluit de Veldrede af (6,17-49); de tweede helft van de zin (εἰσῆλθεν εἰς 
Καφαρναούμ v. 1b) opent een nieuwe scène (7,1-10).

64
 

(b) Lucas 7,1-10 lijkt iets van een afronding te hebben van de beweging van het begin van 6,12-

7,10: ‘die gekomen waren om hem te horen en genezen te worden’ (6,18). In het veld krijgen ze 

eerst te horen (6,27; 7,1), in Kafarnaüm heeft daarna een genezing plaats (7,1-10).  

(c) Diverse elementen uit de Veldrede, in het bijzonder 6,46-49, keren op een gevarieerde wijze 

terug in 7,1-10 (‘Heer’ (6,46; 7,6), ‘tot mij komen’ (6,46; 7,7), ‘doen wat ik zeg’ (6,46, vgl. 7,8), 

‘mijn woorden’ (6,46; 7,7), ‘horen’ (6,46.49; 7,3.9) en ‘doen’ (6,47.49; 7,8 [2x]). 

(d) In de liefde van de heidense centurio (!) voor ‘ons volk’ wordt de houding waartoe Jezus 

zijn gehoor even eerder (6,27v.) heeft opgeroepen, zichtbaar.
65

 Kortom, de hoofdman, die Jezus’ 

rede op het veld niet gehoord zal hebben, is desondanks te beschouwen als veraanschouwelijking 

van iemand die aan de Veldrede gehoor heeft gegeven.
66

 

Zoals we al vaker hebben aangegeven, Lucas begint een nieuwe episode dikwijls met καὶ 
ἐγένετο/ἐγένετο δέ. Dat doet hij ook hier.

67
 In 8,1 keert de openingsformule (met een vergelijkbare 

aanduiding als in 7,11, daar ἐν τῷ ἑξῆς, en in 8,1 ἐν τῷ καθεξῆς) opnieuw terug, hetgeen de lezer 

als een aanduiding mag beschouwen dat in 8,1 een nieuwe episode begint. We willen erop wijzen 

dat Lucas ook andere episoden met een wonder/werk begint (5,1-11; 8,22-25; 14,1-6; 17,11-19; 

18,35-43). 

 

Positie van 7,1-10 ten opzichte van 7,11-50 

Lucas 7,1-10 mag dan het slot zijn van de vorige episode, hieronder zullen we zien dat tal van 

aspecten uit 7,1-10 op de één of andere wijze in 7,11-50 terugkomen. We hebben in 7,1-10 dan ook 

te maken met wat B.W. Longenecker noemt ‘a chain link interlock’, d.i. een scène die een brug 

vormt tussen twee episoden.
68

 Lucas 7,1-10 staat met alle drie delen van 7,11-50 in verbinding. De 

relatie tussen 7,1-10 en 7,11-17 bespreken wij in 5.4.1. 

 

De relatie tussen 7,1-10 en 7,18-35 

Wie beide passages naast elkaar legt, ziet dat zij de nodige overeenkomsten en verschillen vertonen. 

Beide scènes kennen de verba ἀποστέλλειν (‘wegzenden’ 7,3.20), πέμπειν (‘sturen’ 7,6.10.19) en 

παραγίνεσθαι69 (‘aankomen’ 7,4.20).
70

 Het brengt ons bij de meest significante overeenkomst: de 
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 N.A. RIEMERSMA, ‘Spreek met een woord en mijn knecht moet genezen.’ Kanttekeningen bij Lucas 7:1-10, KeT 59,3 

(2008), 197-213, spec. 199. 
63

 DENAUX, De sectie Lc., XIII,22-35, spreekt van een ‘scharniervers’. 
64

 RIEMERSMA, ‘Spreek met een woord’, 200. Zie ook PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary, 194. 
65

 D. CATCHPOLE, The Centurion’s Faith and its Function in Q, in: F. VAN SEGBROECK e.a. (ed.), The Four Gospels 
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Gospel of Luke (Ph.D. diss.), SMU, 1977, University Microfilms International, 1984,] 43. 
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 B.W. LONGENECKER, Lukan Aversion to Humps and Hollows: The Case of Acts 11.27-12.25, NTS 50/2 (2004), 185-

204, spec. 186. Zie ook LUCIANUS, Quomodo historia conscribenda, § 55: ‘De historicus zal (…) alle onderdelen apart 

en uitputtend behandelen. Als hij met het eerste klaar is, brengt hij het tweede ter sprake, laat het erop aansluiten, zodat 

het ermee verbonden is als de schakels in een ketting – allemaal om te voorkomen dat het een fragmentarisch geheel 

wordt van verhalen die als los zand aan elkaar hangen. De opeenvolgende delen moeten dus niet alleen maar ‘buren’ 

zijn, maar altijd iets gemeenschappelijks hebben en naadloos op elkaar aansluiten’ (vert. van G.H. DE VRIES, in: 

LUCIANUS, Hoe word ik een goed historicus, Amsterdam 2007, 52). 
69

 J.F. CRAGHAN, A Redactional Study of Lk 7,21 in the Light of Dt 19,15, CBQ 29 (1967), 47-61, spec. 50, noemt het 

verbum ‘typically Lukan’ (Luc. 7,4.20; 8,19; 11,6.12.51; 14,21; 19,16; 22,52 naast 20x in Hand.); zo ook J. 
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wegzending van een gezantschap (door de centurio en door Johannes) naar Jezus; in 7,1-10 gaat het 

om twee gezantschappen; het eerste gezantschap bestaat uit ‘joodse oudsten’ (v. 3), het tweede uit 

vrienden (v. 6b-8), in 7,18-23 is het één gezantschap, bestaande uit een tweetal leerlingen van 

Johannes (v. 19).
71

 De centurio zendt eerst mensen die niet tot zijn eigen groep behoren (joodse 

oudsten). Johannes stuurt mensen uit eigen kring (een tweetal van zijn leerlingen). Beide personen 

blijven op hun plaats: de centurio in zijn huis, Johannes in de gevangenis. De beweging naar de 

ander toe verloopt via de gezantschappen/het gezantschap. De aanleiding voor het gezantschap is bij 

de centurio: ‘omdat hij over Jezus heeft gehoord’ (v. 3), bij Johannes: omdat zijn leerlingen hem 

‘over dit alles’ hebben gerapporteerd (v. 18); het werkwoord ‘horen’ horen we bij Johannes niet! 

Beide gezantschappen komen bij Jezus met een vraag. De vraag van de centurio is gericht op de 

redding van zijn kostbare slaaf (v. 3), Johannes komt met zijn eigen probleem (vv. 19.20). De 

verrassing tussen beiden zit in ieders visie op het komen van Jezus. De centurio gaat uit van Jezus’ 

komst (v. 3), waar Johannes zich afvraagt of hij wel degene is die komt (vv. 19.20). Via een tweede 

gezantschap laat de centurio weten dat hij niet voldoet, dat Jezus onder zijn dak komt. De lezer kan 

daaruit opmaken dat daarin de reden was gelegen dat hij zelf niet naar Jezus is toegekomen. 

Johannes biedt een dergelijke inkijk in zichzelf niet. Wanneer de gezantschappen bij Jezus 

aankomen, dan zeggen ze meer dan zij opgedragen kregen. In 7,3 was de vraag dat Jezus bij zijn 

komst zijn slaaf in het leven zou kunnen houden, in 7,4-5 doen de oudsten allereerst een dringend 

beroep op hem, met als uitleg dat en waarom hij het waard is dat Jezus verschaft wat hem gevraagd 

wordt. Kortom, de centurio krijgt een uitvoerige laudatio. Bij aankomst bij Jezus stellen ‘de 

mannen’ exact dezelfde vraag aan Jezus, die zij van Johannes hadden meegekregen. Het enige dat 

zij eraan toevoegen is dat zij door Johannes de Doper gestuurd zijn (v. 20). De oudsten zeggen 

Jezus niet dat het om een centurio gaat, maar noemen hem ‘hij aan wie u dit zou bewijzen’ (v. 4). 

‘De mannen’ (van Johannes) daarentegen maken de identiteit van hun opdrachtgever wel bekend (v. 

20); zij voegen zelfs aan zijn naam (Ἰωάννης) nog wat toe: ὁ βαπτιστὴς. Zowel voor de centurio 

als voor Johannes is Jezus ‘Heer’ (vv. 6.19), een titel die gezag en macht uitdrukt. Waar Jezus aan 

het slot spreekt over het geloof, nergens in Israël gevonden, van de centurio (v. 9), daar krijgt de 

lezer de indruk dat Jezus de vraag van Johannes ervaart als afkomstig van iemand die aanstoot aan 

hem neemt (v. 23) (vgl. 17,1-10, waar ‘aanstoot geven’ en ‘geloof’ tegenover elkaar staan).
72

 Aan 

het slot maakt Jezus de menigte die hem gevolgd is, deelgenoot van het voor Israël unieke geloof 

van deze man (v. 9), waar hij aan de menigten die uitgegaan zijn om Johannes te zien, de bijzondere 

positie van Johannes bekendmaakt: bode voor zijn aangezicht die zijn weg bereiden zal, de grootste 

uit vrouwen geboren (vv. 24-28). Na het voorgaande mag de parallellie tussen beide passages 

duidelijk zijn. Tegelijkertijd wordt er ook een groot verschil duidelijk tussen de heidense centurio 

en Johannes, door zijn leerlingen ‘de Doper’ genoemd, door Jezus aangeduid als ‘Deze is van wie 

geschreven staat: “Zie, ik zend (!) mijn bode voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal”’ en bij 

de lezer daarnaast bekend als ‘de profeet van de Allerhoogste’. Als lezer zou je verwachten dat 

Johannes als de bode die voor hem uitgaat, hem wel zal (her)kennen, helemaal als hij ‘over dit 

alles’ van hem gerapporteerd krijgt. Zoals de lezer in zijn verwachtingen met betrekking tot 

Johannes wordt verrast, zo geldt dat ook voor de centurio, van wiens geloof zelfs Jezus verbaasd 

                                                                                                                                                                                
LAMBRECHT, ‘Zijt Gij de Komende of hebben wij een ander te verwachten?’ Jezus en zijn boodschap vandaag,  

Collationes 11 (1981), 130-146, spec. 132; H. STETTLER, Die Bedeutung der Täuferanfrage in Matthäus 11,2-6 par Lk 

7,18-23 für die Christologie, Bib 89 (2008), 173-200, spec. 174; A. DENAUX & R. CORSTJENS in collaboration with H. 

MARDAGA, The Vocabulary of Luke. An Alphabetical Presentation and a Survey of Characteristic and Noteworthy 

Words and Word Groups in Luke’s Gospel (BTS 10), Leuven e.a. 2009, 424. 
70

 De volgorde van de verba in 7,1-10 is omgekeerd aan die van 7,18-23: wegzending (v. 3), aankomen (v. 4) en sturen 

(v. 6) tegenover: sturen (v. 19), aankomen (v. 20) en wegzenden (v. 20). Dient de lezer dat ook als een leesindicatie te 

beschouwen dat de centurio en Johannes ondanks de overeenkomst(en) met elkaar contrasteren? 
71

 Voor de zending van een tweetal zie J. JEREMIAS, Paarweise Sendung im Neuen Testament, in: A.J.B. HIGGINS (ed.), 

New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas Walter Manson 1893-1958, Manchester 1959, 136-143; 

CRAGHAN, A Redactional Study, 361-363. 
72

 Zie ook CATCHPOLE, The Centurion’s Faith, 518. 
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staat (een geloof dat gevoed is door wat hij over Jezus heeft gehoord). Over omkering van rollen 

gesproken! 

 

De relatie tussen 7,1-10 en 7,36-50 

Wie de centurio en de farizeeër Simon naast elkaar zet, die ziet dat ze beiden met een verzoek 

beginnen (vv. 3.36). Het verschil zit daarin dat de eerste Jezus uitnodigt om – in zijn huis – te 

komen eten (v. 36), terwijl de centurio zich niet waardig acht dat Jezus in zijn huis komt (v. 7). 

Beide scènes eindigen met uitspraken van Jezus over het geloof van een betrokkene. Zo haalt hij het 

geloof van de centurio naar voren (v. 9), en zo doet hij dat ook bij de vrouw (v. 50), die de farizeeër 

een zondares noemde (v. 39) en die als zodanig ook in de stad bekend stond (v. 37). 

 

Samenhang 

Lucas 7,11-50 kent eenheid van plaats. De episode speelt zich af in de stad Naïn (vv. 11.37)
73

, met 

uitzondering van 7,18-19, waar sprake is van leerlingen van Johannes (die in de gevangenis zit, op 

een niet nader aangeduide plaats, zie 3,20) die hem over al deze dingen berichten. De voorgaande 

scène speelt zich af in Kafarnaüm, terwijl in de volgende episode de plaatsaanduidingen veel 

algemener zijn, zoals uit 8,1 blijkt: Jezus die van stad tot stad en van dorp tot dorp trekt. 

Lucas 7,11-50 vindt haar eenheid ook in de identiteitskwestie
74

, zowel van Jezus als van 

Johannes (vv. 13.16.19.20.24-28.33-35.39.40.49).
75

 Een onderdeel van de identiteitskwestie is de 

terugkerende titel ‘profeet’, waarmee Jezus twee keer wordt aangeduid (vv. 16.39), als ook – twee 

keer – Johannes (v. 26).
76

 De lezer die naar het hoofdpersonage kijkt, ziet dat Jezus in 7,11-50 op tal 

van manieren wordt aangeduid. De verteller noemt hem een keer bij zijn naam: Jezus (v. 40), eerder 

noemde hij hem ‘Heer’ (v. 13.19), de farizeeër Simon spreekt hem aan als ‘meester’ (v. 40), maar 

als hij in zichzelf spreekt, dan heeft hij het over een profeet. Na de dodenopwekking spraken ‘allen’ 

op twee manieren over hem; ze noemden hem ‘een groot profeet’; vlak daarvoor verbonden ze hem 

met ‘God’ (v. 16). Over zichzelf spreekt Jezus als ‘de Mensenzoon’ (v. 34). Helemaal aan het slot 

weten zijn tafelgenoten echter niet wie hij is, zoals uit hun vraag blijkt (v. 49). Ook Johannes krijgt 

verschillende identiteiten toebedeeld. Zijn leerlingen en ook Jezus duiden hem als ‘de Doper’ (vv. 

20.33), maar hij wordt ook getypeerd – naast ‘een riet door de wind bewogen’ en ‘een mens in 

weelderige kleding’ – als ‘een profeet’ en ‘meer dan een profeet’, en als ‘mijn bode voor uw 

aangezicht uit’ en ‘de kleinste in Gods koninkrijk’ (vv. 24-28). 

 

Indeling 

De verdeling van 7,11-50 in drie scènes: 7,11-17, 18-35 en 36-50 (zie NBG’51) is alleszins 

verdedigbaar. Het middenstuk (7,18-35), met zijn uitgaande beweging (v. 17 ἐξῆλθεν77 en v. 24 

ἀπελθόντων) wordt omraamd door twee scènes met twee bewegingen naar binnen (v. 11 

ἐπορεύθη εἰς en v. 36 εἰσελθὼν εἰς).
78

 De scène in het midden, waarin de identiteit van Jezus en 
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 Het woord πόλις in 7,11 is onbepaald, hetzelfde woord komt bepaald (τῇ πόλει) voor in 7,37, hetgeen ervoor lijkt te 

pleiten om te veronderstellen dat met ‘de stad’ in 7,37 het Naïn van 7,11 is bedoeld. Vgl. PICHON, Les revivifications en 

Luc-Actes, 243.245.263. 
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 Zo ook RINDOŠ, He of Whom It is Written, 165. 
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 De naam van Johannes vormt de verbindingsdraad door 7,18-35 (vv. 18.19.20.22.24a.24b.28.29.33). T.L. BRODIE, 

Again not Q: Luke 7:18-35 as an Acts-Orientated Transformation of the Vindication of the Prophet Micaiah (1 Kings 

22:1-38), IBS 16 (1994), 2-30, spec. 5, ziet de eenheid van de tekst (7,18-35) tot uitdrukking komen in de nadruk op 

Johannes. 
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 Vgl. U. BUSSE, Die Wunder des Propheten Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der 

Wundertradition im Evangelium des Lukas (FB 24), Stuttgart 1977, 197.161.162; PICHON, Les revivifications en Luc-

Actes, 246. 
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 Lucas 7,17 en 18 zijn overgangsverzen te noemen. Voor het ‘bijeenroepen’ aan het begin van een nieuwe scène, zie 

Luc. 9,1; 23,13; Hand. 23,23 (!). 
78

 MARTÍNEZ, The Question of John the Baptist, 62, kent aan 7,18-35 een centrale rol toe in het plot van het Galilea-deel 

(4,14-9,50); BRODIE, Again not Q, 5, beschouwt 7,18-35 als ‘a form of interlude. The emphasis shifts from Jesus, the 

central character of the surrounding episodes, to John.’ 
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van Johannes centraal staat, wordt omgeven door scènes, waarin (wenende) vrouwen centraal 

staan.
79

 Wie de omliggende scènes vergelijkt, ziet in de eerste scène (7,11-17) een vrouw die geen 

reactie vertoont op hetgeen Jezus tot haar zegt (7,13) en aan haar doet (7,15). In de andere scène 

(7,36-50) treft de lezer precies het omgekeerde aan; zij toont exuberant gedrag ten aanzien van 

Jezus, waarvoor geen aanleiding lijkt te zijn, of het moest zijn dat over Jezus gezegd wordt dat hij 

‘een vriend is van tollenaars en zondaars’ (v. 34), aan welke uitspraak zij geloof hecht. Kortom, in 

hun reactie op Jezus contrasteren beide vrouwen. Beide scènes kennen een aantal dezelfde woord-

en:
 80

 

 
een stad (vv. 11.12)   - in de stad (v. 37) 

en zie (v. 12)    - en zie (v. 37) 

werd uitgedragen (v. 12)  - droeg (v. 37) 

zag (v. 13)     - zag (v. 39) 

ween niet (v. 13)    - wenende (v. 38) 

hij raakte de baar aan (v. 14) - die hem aanraakt (v. 39) 

en hij gaf (v. 15)    - heb je niet gegeven (vv. 44.45) 

een groot profeet (v. 16)  - indien deze een profeet was (v. 39) 

 

 

5.3.2  Parallelle bouw tussen episoden 

 

Jezus’ optreden valt in twee aspecten uiteen: ποιεῖν καὶ διδάσκειν (‘doen en leren’) (Hand. 1,1), 

respectievelijk ἔργον καὶ λόγος (‘werk en woord’) (Luc. 24,19).
81

 Het lijkt niet teveel gezegd om 

te beweren dat een afwisseling van deze twee elementen zichtbaar is, zowel in de episoden 6,12-

7,10 + 7,11-50 als in 8,1-21 + 8,22-9,17.
82

 In de eerste en de derde staat het ‘woord’ meer centraal. 

Zo neemt in 6,12-7,10 de Veldrede (6,20-49) de meeste vertelruimte in beslag, in 8,1-21 wordt de 

meeste vertelruimte in beslaggenomen door de gelijkenis van de zaaier, op zijn beurt gevolgd door 

de lamp-passage (8,4-18). In de tweede (7,11-50) en vooral in de vierde episode (8,22-9,17) gaat de 

aandacht uit meer uit naar het ‘werk’. Er wordt op deze manier iets zichtbaar van een parallelle 

bouw: 6,11-7,10 (woord) + 7,11-50 (werk) // 8,1-21 (woord) + 8,22-9,17 (werk). Om de episoden 

7,11-50 en 8,22-9,17 een parallellisme te noemen, alleen op grond van de aanduiding met ‘werk’, is 

te weinig. Er is dan ook meer te noemen. Beide episoden kennen een dodenopwekking, met als 

bijzonderheid dat het om een enige zoon respectievelijk dochter gaat (7,11-17 en 8,40-56). Nadien 

wordt Jezus in beide episoden geduid als een opgestane profeet (7,17 en 9,7-9). De episoden 

eindigen allebei met een maaltijd-verhaal (7,36-50 en 9,10-17).
83

 Tussen de dodenopwekking en de 

maaltijd gaat de aandacht uit naar Johannes (de Doper) (7,18-35 en 9,7-9). In beide episoden bestaat 

er onduidelijkheid over Jezus’ identiteit, zoals blijkt uit de vraag ‘Wie is deze ….?’ (7,49 en 9,9). 

Aan de scènes over de dodenopwekkingen gaan verhalen over een heiden vooraf (7,1-10 en 8,26-

39); beide heidenen zijn geassocieerd/te associëren met het (Romeinse) leger (centurio, legioen). 
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 Vgl. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 243-244, maar hij komt toch nog tot een iets andere indeling: 7,11 – 

7,12-17  – 7,18-35 – 7,36-50 – 8,1. 
80

 Zie ook PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 243-245. 
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 NOORDA, Historia Vitae Magistra, 198. 
82

 Alle vier episoden beginnen met καὶ ἐγένετο/ἐγένετο δέ en een nieuwe tijdsaanduiding (6,12; 7,11; 8,1; 8,22). 
83

 Een vergelijkbaar patroon doet zich voor in 5,17-39, een verhaal dat drie momenten kent: de opstanding van een 

verlamde (5,17-26), een uitgaande beweging, uitlopend op de roeping van Levi (5,27-28) en een maaltijd  (5,29-39). 

Lucas 5,17-39 kent tal van overeenkomsten met 7,11-50. Lucas 5,17-26 doet sterk denken aan 7,36-50: farizeeër 

(5,17.21; 7,36.37), ‘uw zonden zijn u vergeven’ (5,20; 7,48), ‘wie is deze die...?’ (5,21; 7,49). Het slot van de eerste 

scène (5,17-26) doet aan het slot van de eerste scène van 7,11-50 denken (‘.... beving allen en zij verheerlijkten God 

...’). Het verschil met betrekking tot het eten en vasten tussen Johannes/leerlingen en Jezus/leerlingen speelt zowel in 

5,29-39 als in 7,29-35. 
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5.4  DE DIRECTE CONTEXT 

 

5.4.1  De relatie tussen 7,1-10 en 7,11-17 

 

We hebben in Lucas 7,1-10 en 7,11-17 met twee verteleenheden van doen.
84

 Er is verschil in tijd: 

Lucas 7,11-17 speelt zich in een tijd af die volgt op Lucas 7,1-10. Er is verschil in plaats: Lucas 7,1-

10 speelt zich in Kafarnaüm, terwijl 7,11-17 Naïn als locatie kent. En in beide verhalen komen 

buiten Jezus verschillende verhaalpersonages voor. In 7,1-10 staat de centurio met zijn slaaf 

centraal, in 7,11-17 is dat een weduwe met haar zoon.
85

 

 

Begin 

De verteller mag dan in 7,11-17 met καὶ ἐγένετο een nieuwe teksteenheid laten beginnen (zie 

1.2.1), middels ἐν τῷ ἑξῆς laat hij de lezer weten dat 7,11-17 een direct vervolg is van 7,1-10. 

Daarbij kan nog opgemerkt worden dat een lezer het voorafgaande verhaal nodig heeft om te weten 

dat het niet nader bepaalde subject van ἐπορεύθη in 7,11 ὁ Ἰησοῦς is van 7,3.4.6.9. 

 

Wonderverhalen 

Genrekritisch gesproken hebben we in 7,1-10 en 7,11-17 met hetzelfde type verhaal te maken; ze 

horen tot het genre van de wonderverhalen, nog preciezer, we hebben hier met het subgenre van de 

levensherstelwonderen van doen.
86

 Beide wonderen spelen zich af in plaatsen met beloftevolle 

namen: Kafarnaüm (‘Troostdorp’) en Naïn (‘Lieflijk’). 

 

Wonderdoener 

In beide verhalen treedt Jezus op als wonderdoener, met dit verschil dat zijn naam (Jezus) in 7,1-10 

een aantal keren (vv. 3.4.6.9) valt, terwijl dat niet het geval is in 7,11-17. Het roept het beeld op van 

een man die Naïn binnengaat, terwijl niemand weet wie hij is. Halverwege het verhaal wordt hij 

κύριος (vv. 6.13) genoemd. Dat gebeurt in 7,6 door een verhaalpersonage, te weten door de 

centurio die zijn vrienden naar Jezus stuurt met een opdracht, die hij begint met de aanspraak κύριε; 
in 7,13 is het de verteller die Jezus als zodanig aanduidt. Deze titel valt direct aan het begin van 

Jezus’ ontmoeting, eerst met de weduwe en dan met de jongeman. Met deze titel is gezag, 

respectievelijk gezagsuitoefening gegeven: wanneer een κύριος (tot iemand) spreekt, dan doet de 

aangesprokene wat de heer zegt (vgl. 6,46). Op het uitoefenen van zijn gezag als Heer doet de 

centurio een beroep, als hij tegen Jezus zegt: ‘Spreek met een woord en mijn knecht moet genezen’ 

(v. 7). Een vergelijkbaar gezag wordt zowel in 7,13 verondersteld, als ὁ κύριος de weduwe oproept 

om niet te wenen, als ook in 7,14 als hij tegen de jongeman zegt: ‘Jongeman, jou zeg ik: 

“Ontwaak!”’ Het verschil tussen beide verhalen zit daarin dat in het eerste Jezus wordt opgeroepen 

om als Heer gezag uit te oefenen, terwijl hij dat in het andere verhaal uit zichzelf doet. Wij merken 

hierbij op dat Jezus’ laatste uitspraak zowel in 7,1-10 als in 7,11-17 ingeleid wordt met de 

gezaguitstralende formule ‘Ik zeg u’ (vv. 9.14) (vgl. 7,26.28.47). Nemen we zijn rol in beide 

wonderverhalen verder in ogenschouw, dan valt op dat Jezus in 7,1-10 vooral een reagerende 

houding heeft: in 7,6 gaat hij in op het verzoek van de centurio (v. 3) en in 7,9 reageert hij 

tegenover de menigte op wat hij zojuist van de centurio gehoord heeft (vv. 6-8). In 7,11-17 treedt 
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 Voor een uitgebreide analyse van en oplossingen van diverse problemen in Lucas 7,1-10, zie RIEMERSMA, ‘Spreek 

met een woord’, 197-213. 
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 LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 112, spreekt van ‘dieselbe Figurenkonstellation: Jesus-Hauptmann-Diener in 

der ersten Perikope und Jesus-Witwe-Sohn in der zweiten’. 
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 Op woordniveau zijn de volgende overeenkomsten te noteren: λαός (7,1.16), περί (7,3.17), Ἰουδαί- (7,3.17), 

λέγοντες ὅτι (7,4.16), ἐπορεύετο σύν (7,6.11), κύριος (7,6.13), ἱκανός (7,6.12), πρὸς ἐλθεῖν (7,7.14), λόγος 
(7,7,17), λέγω (7,9.14), ὄχλος (7,9.11), εἶπεν (7,9.13.14). 
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hij de noodlijdenden echter op eigen initiatief tegemoet.
87

 In beide verhalen wordt hij omringd door 

een menigte. In het eerste horen we helemaal aan het slot dat Jezus door een menigte gevolgd wordt 

(v. 9), in het tweede verhaal verneemt de lezer direct aan het begin dat een talrijke menigte met 

Jezus mee optrekt (v. 11). Het verschil zit vooral in het feit dat in 7,11 sprake is van een talrijke 

menigte, waar dit adjectief (πολύς) in 7,9 ontbreekt. Kortom, de menigte lijkt na 7,1-10 in aantal te 

zijn toegenomen. Is ook hun plaats ten opzichte van Jezus veranderd, zoals je uit de begeleidende 

werkwoorden (ἀκολουθέω in v. 9 en συμπορεύομαι in v. 11) zou kunnen opmaken? Dat hoeft 

niet, wanneer ἀκολουθέω opgevat wordt als ‘Jezus gevolgd in zijn meegaan met de joodse 

oudsten’. 

 

Noodlijdende 

Direct aan het begin – na 7,1b en 7,11-12a, waarin van Jezus’ aankomst in de stad wordt verteld – 

wordt melding gemaakt van iemand die er ernstig aan toe is en die op sterven ligt (v. 2), 

respectievelijk van iemand die net gestorven is (vv. 12.15). Het blijft niet bij een schets van de 

situatie, waarin de noodlijdende verkeert, Lucas tekent hem in één adem in de relatie waarin hij 

staat tot degene voor wie hij van grote betekenis is. In 7,1-10 gaat het om een slaaf van een centurio 

die bij deze hoofdman een voorname plaats inneemt, in 7,11-17 om de enige zoon van een weduwe. 

In de verhouding tussen beide situaties is sprake van progressie.
88

 Dat geldt zowel de verhouding 

van beide noodlijdenden tot hen, met wie zij in relatie staan: eerst een slaaf van een centurio, 

daarna een zoon van een weduwe,
89

 als ook in de betekenis van elk van beiden voor de ander: de 

slaaf die bij de centurio een voorname plaats inneemt, het kind dat de enige zoon voor zijn moeder 

is. Ook in de situatie, waarin beide verkeren, is sprake van progressie. In 7,1-10 hebben we van 

doen met een ernstig zieke slaaf die op sterven ligt, daarna worden we geconfronteerd met een 

jongeman, de zoon van een weduwe, die net gestorven is. Dienovereenkomstig is de voortgang 

terzake van het bereik van Jezus’ gezaghebbend spreken. Dat is effectief in geval van de slaaf die 

ernstig ziek is en zelfs ook bij een dode jongeman, die op het punt staat begraven te worden! 

 

Betrokkenen 

Zowel in 7,1-10 als in 7,11-17 krijgen buiten de noodlijdenden de twee andere verhaalpersonages, 

de centurio en de weduwe, een vergelijkbaar grote plaats van de verteller, waar ze in diverse 

opzichten van elkaar verschillen, allereerst in sekse: een man en een vrouw, in maatschappelijk 

opzicht: een militair met gezag en een machteloze weduwe
90

, en in godsdienstig opzicht: een heiden 

en een joodse.
91

 Met de situatie van hun dierbare gaan zij heel verschillend om. Zo initiatiefrijk als 

de hoofdman is, zo passief is de weduwe. Dat is goed te verklaren uit de situatie van de slaaf, 

respectievelijk de zoon. De eerste mag ernstig ziek zijn en op sterven liggen, de centurio heeft het 

geloof dat Jezus de situatie van zijn ernstig zieke slaaf kan keren, hetgeen hem aanzet tot het sturen 
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 Zie ook S. VOORWINDE, Jesus’ Emotions in the Gospels, London 2011, 127, die in dat verband allereerst wijst op het 
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Nashville 1995, 157. 
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 Voor een zelfde patroon van eerst slaaf en daarna (geliefde) zoon, zie Luc. 20,9-19. 
90

 COPE e.a., Narrative Outline, 305. 
91

 Dat de centurio geen jood, maar een heiden is, kan de lezer opmaken uit twee uitspraken: in 7,5, uit de mond van de 

joodse oudsten, als zij zeggen: ‘want hij heeft ons volk lief’ en in 7,9 uit Jezus’ mond, wanneer hij zegt: ‘Ik zeg u, zelfs 

niet in Israël heb ik zodanig geloof gevonden.’ Dat de weduwe van 7,11-17 iemand van buiten is, is het geval, als Naïn 

in Idumeees gebied zou liggen. Wij houden Naïn echter voor een plaats in Galilea. Ook D.K. CAMPBELL, The Prince of 

Life, BSac 115 (1958), 341-347, spec. 342, spreekt van een joodse moeder ten opzichte van een heidense soldaat. 
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van eerst het ene en daarna een tweede gezantschap. De ander, de zoon, is gestorven. Het zorgt 

ervoor dat de vrouw tot niets in staat is; met geen enkel werkwoord dat activiteit uitdrukt, wordt de 

vrouw getypeerd! Een volgende waarneming sluit daarop aan: zo spraakzaam als de hoofdman is 

(vv. 3.6-8), zo zwijgzaam is de weduwe; zij reageert niet individueel op zijn oproep om niet langer 

te wenen, evenmin wanneer Jezus haar zoon aan haar geeft. Het is helemaal aan het slot dat zij – 

deel van allen – uitbundig reageert! 

 

Menigte 

In 7,1-10 wordt helemaal aan het slot (v. 9) melding gemaakt van een menigte die Jezus volgt. Het 

is tot deze menigte dat Jezus zich lovend uitspreekt over de centurio. In 7,11-17 horen we direct aan 

het begin van een grote schare die met Jezus mee optrekt (v. 11). Samen met alle anderen spreken 

zij zich in de doxologie uit over (het handelen van) Jezus (v. 16).
92

 

 

Wonder 

In beide gevallen vindt op wonderbaarlijke wijze heil plaats (vv. 10.15). Het verschil zit vooral in 

de wijze waarop het heil geschiedt. In 7,1-10 hebben we te maken met een genezing op afstand, een 

zogenaamde Fernheilung. Het door de centurio verwachte woord (v. 7) is van een andere orde dan 

het woord dat door Jezus in 7,9 uitgesproken wordt. Direct daarna (!) horen we dat het door de 

hoofdman gestuurde gezantschap de slaaf gezond en wel gevonden wordt. In Lucas 7,11-17 

daarentegen is juist sprake van een grote betrokkenheid en nabijheid, zowel naar de vrouw toe als 

naar de jongeman, zoals ‘zien, met ontferming bewogen worden en naar haar toegaan’ met 

betrekking tot de vrouw en ‘aanraken van de baar’ met betrekking tot de jongeman duidelijk maken 

naast het feit dat Jezus zich ook in woord tot beiden richt. Waar de centurio tot Jezus afstand houdt 

(διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν), daar komt Jezus, door compassie gedreven, de 

vrouw nu juist nabij (προσελθών). Jezus mag in 7,1-10 het geloof van de centurio naar voren 

halen, in 7,11-17 ontbreekt het.
93

 Voor Jezus’ optreden is het niet bepalend.
94

 Dat is voor hem de 

situatie, waarvan hij hoort en de vraag die hij krijgt (7,3) dan wel de situatie die hij zelf ziet (7,13). 

Of het om een slaaf van een heiden gaat of om de zoon van een joodse vrouw, Jezus maakt geen 

verschil. 

 

Evaluatie van het wonder 

Beide verhalen kennen een positieve evaluatie. In 7,9 zegt Jezus bewonderend over de centurio 

tegen de menigte dat hij zulk een geloof zelfs in Israël niet heeft gevonden, in 7,16 zijn het de 

aanwezigen die Jezus’ handelen positief duiden: ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ en ‘God 

heeft naar zijn volk omgezien.’
95

 

 

Span 

Dit alles brengt mij bij de opmerking van veel exegeten dat Lucas 7,1-10 en 7,11-17 een paar of een 

span vormen.
96

 Lucas zet dikwijls een man naast of tegenover een vrouw.
97

 Eerder zagen we ook al 
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 Zie ook A.A. JUST, Luke 1:1-9:50 (ConC), Saint Louis 1996, 308; MARSHALL, The Gospel of Luke, 283, wekt nog de 
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 J. KODELL, The Gospel according to Luke (CBC 3), Collegeville 1982, 44, maakt duidelijk dat genezingen niet 

afhankelijk zijn van geloof van de persoon, maar van Jezus’ eigen macht. Kodell ziet het geloof van de weduwe aan het 

slot in de verheerlijking (7,16) tevoorschijn komen. 
95

 SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium,  388, meent dat de lofprijzing in 7,16 niet alleen slaat op de opwekking van de 

jongeman, maar ook op de genezing van de slaaf van de centurio. 
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 J. REILING, The Use and Translation of kai egeneto, ‘and it happened’, in the New Testament, BT 16 (1965), 153-163, 

spec. 156; SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, 388; TALBERT, Reading Luke, 78; NOLLAND, Luke 1-9:20, 324; L.T. 
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het verschil in maatschappelijke positie als ook dat de een heiden is en de ander joods.
98

 Alle 

verschillen ten spijt, het houdt Jezus niet tegen om in de situatie van de slaaf en van de zoon voor 

een verandering ten goede te zorgen. Ten slotte willen we er op wijzen dat 7,1-10 en 7,11-17 een 

parallelle bouw kennen:
99

 

 
A  7,1   (Binnen)gaan van Kafarnaüm 

B  7,2   Situatieschets van slaaf van hoofdman 

C  7,3-8  Verzoek aan Heer om woord te spreken 

D  7,9   Evaluatie door Jezus van de hoofdman 

E  7,10  Slotzin: terugkeer 

 

A’ 7,11  Gaan naar Naïn 

B’ 7,12  Situatieschets van zoon van weduwe 

C’  7,13-15  Heer spreekt uit zichzelf twee keer een woord 

D’ 7,16  Evaluatie door de aanwezigen van Jezus 

E’ 7,17  Slotzin: uitgaan 

 

 

5.4.2  De relatie tussen Lucas 7,11-17 en 7,18-35 

 

De scheiding tussen 7,11-17 en 7,18-35
100

 is minder groot dan die tussen 7,1-10 en 7,11-17. In 

7,18-19 vindt met de aandacht voor Johannes en zijn leerlingen wel een nieuwe inzet plaats, maar in 

                                                                                                                                                                                
JOHNSON, The Gospel of Luke (SP 3), Collegeville 1991, 120; TANNEHILL, Luke, 123-124, 126-127; M. ÖHLER, Elia im 

Neuen Testament. Untersuchungen zur Bedeutung des alttestamentlichen Propheten im Neuen Testament (BZNW 88), 

Berlin & New York 1997, 199; MORGENTHALER, Die lukanische Geschichtsschreibung, 96v.104, spreekt van een 

‘Zweiheitsgesetz’, waar ook Lucas 7,1-10, 11-17 deel van uitmaakt; J.L. STORY, Four Females Who Encounter Jesus, 

Priscilla Papers 23/4 (2009), 14-15, spec. 15. 
97

 Voorbeelden zijn te vinden bij T.K. SEIM, The Double Message. Patterns of Gender in Luke-Acts, Nashville 1994, 

14-15. Seim (pag. 14v.) vindt echter onvoldoende reden om Luc. 7,1-10 en 7,11-17 als een paar te beschouwen. Het zou 

niet voldoen aan het formele criterium van similariteit. Verderop (pag. 57) zegt ze dat beide verhalen corresponderen, 

met de voorbeelden van Elia en Elisa, waaraan Jezus refereert in de synagoge in Nazareth (4,24-27). Deze voorbeelden 

worden door haar wel als een paar gezien. Zowel op grond van deze correspondentie, als ook op grond van de 

similariteit van beide verhalen (zie hierboven) zouden wij Luc. 7,1-10 en 7,11-17 wel als een paar willen beschouwen; 

LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 112-113. 
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 LEINEWEBER, Lukas und die Witwen, 113; N.A. SCHUMAN, Een reisverhaal. Leesoefeningen in Lucas, Den Haag 

1981, 62, ziet in beide hoofdfiguren nog weer een ander duo, die een lezer uit Tenach kent: de vreemdeling en de 

weduwe, representanten voor twee groepen die in de oud-israëlitische samenleving een sociaal en juridisch een 

kwetsbare positie innemen. 
99

 Cf. A. KYRYCHENKO, The Roman Army and the Expansion of the Gospel. The Role of the Centurion in Luke-Acts 
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100

 Zie voor een tekstkritische bespreking van de perikoop (7,18-35) MARTÍNEZ, The Question of John the Baptist, 83-
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Komende’, 130-146; J. LAMBRECHT, ‘Are You the One Who Is to Come, or Shall We Look for Another?’ The Gospel 
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ALLEN, A Study in the Synoptic Problem, ExpTim 26 (1914), 264-265; A. STROBEL, Untersuchungen zum 

Eschatologischen Verzögerungsproblem (NovTSup 2),  Leiden 1961, 267-277; D. LÜHRMANN, Die Redaktion der 

Logienquelle (WMANT 33), Neukirchen-Vluyn 1969, 24-31; A. VÖGTLE, Wort und Wunder in urkirchlichen 

Glaubenswerbung (Mt 11,2-5/Lk 7,18-22), in: Das Evangelium und die Evangelien. Beiträge zur Evangelienforschung, 

Düsseldorf 1971, 219-242; P. HOFFMANN, Studien zur Theologie der Logienquelle, Münster 1972
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, 190-233; R.B. 

GARDNER, Jesus’ Appraisal of John the Baptist. An Analysis of the Sayings of Jesus Concerning John the Baptist in the 

Synoptic Tradition (Inaugural-Dissertation Würzburg), Bamberg 1973, 77-109; W.G. KÜMMEL, Jesu Antwort an 
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Realized Eschatology in Q? A Consideration of the Sayings in Luke 7,22; 11,20 and 16,16, SJT 40 (1987), 189-210; B. 
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7,20 keren we met de aankomst van de leerlingen bij Jezus echter weer terug naar (Jezus in) Naïn. 

Anders gezegd, de scènische samenhang van de vertelling (7,11-35) wordt in 7,18-19 

onderbroken.
101

 

Johannes de Doper en zijn leerlingen zijn voor de lezer geen onbekende personages, zeker 

Johannes niet. In het begin van het evangelie wordt hij steeds in parallellie met Jezus getekend (1,5-

2,52).
102

 Van zijn openbare optreden (‘zijn vertoning aan Israël’, zie 1,80) heeft Lucas in hoofdstuk 

3 verteld. Dit openbare optreden eindigde in de gevangenis (3,20).
103

 Daarna horen we niet meer 

van hem tot 7,18v. Dat ook de profeet Johannes leerlingen heeft, verneemt de lezer in 5,33. Er mag 

dan geen andere plaats in 7,18-19 genoemd worden, feitelijk is wel sprake van plaatsverandering: 

Johannes verblijft immers in de gevangenis.
104

 Lucas 7,18-19 en 7,20vv. mogen zich dan op 

verschillende plaatsen afspelen, dat betekent niet dat beide delen geen samenhang zouden vertonen. 

In 7,18-19 vernemen we met welke vraag Johannes zijn leerlingen naar Jezus stuurt. Deze vraag 

klinkt opnieuw bij hun aankomst (v. 20). Uitgerekend op dat moment geneest Jezus velen (v. 21). 

Dat gegeven nu moeten de leerlingen aan Johannes als antwoord op zijn vraag berichten (v. 22). 

Met dat antwoord gaan de leerlingen weg (v. 24a). Dit alles maakt dat 7,18-23/24a – met de 

zending, de aankomst en het weggaan van de leerlingen – als een eenheid gezien kan worden die 

draait om de vraag naar Jezus’ identiteit. In de bespreking van de relatie tussen 7,11-17 en 7,18-35 

zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de verhouding tussen 7,11-17 en 7,18-23/24a.
105

 We 

beginnen met het op woordniveau noteren van de overeenkomsten: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (7,11.18), 

περὶ (7,17.18), κύριος (7,13.19), ἐπορεύθη/πορευθέντες (7,11.22), ἰδὼν/εἴδετε (7,13.22), 

ἐγέρθητι/ἠγέρθη/ἐγείρονται (7,14.16.22). 

 

Slot- en beginzin (7,17.18) 

De laatste zin van 7,11-17 en de eerste zin van 7,18-35 sluiten in thematiek nauw op elkaar aan: in 

7,17 gaat het om het uitgaan van dit woord, in 7,18a om het berichten door de leerlingen aan 

Johannes.
106

 Het verschil zit daarin dat het in 7,17 gaat over Jezus als persoon, over wat er over hem 

(περὶ αὐτοῦ) wordt gezegd, terwijl de nadruk in vers 18 op de gebeurtenissen ligt, op alles wat 

Jezus heeft gedaan (περὶ πάντων τούτων). Zowel het pronomen demonstrativum in vers 17 

(οὗτος) als in 7,18a (τούτων) verwijzen terug. De vraag is echter waarnaar ze terugwijzen. Met 

betrekking tot οὗτος is dat afhankelijk van de vraag welke betekenis λόγος heeft: ‘verhaal’ (WV, 

GNB), ‘nieuws’ (NBV) of ‘woord’. Wij vatten λόγος op als een nomen actionis: (‘dit) spreken 

(over hem’). Het aanwijzend voornaamwoord (‘dit’) verwijst naar het spreken door ‘allen’ in vers 
                                                                                                                                                                                
19), Paderborn e.a. 1991, 116-137; M. TILLY, Johannes der Täufer und die Biographie der Propheten. Die synoptische 

Täuferüberlieferung und das jüdische Prophetenbild zur Zeit des Täufers (BWANT 137), Stuttgart 1994, 84-88. 
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 WOLTER, Das Lukasevangelium, 278. 
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ontlenen hun kennis aan het gerucht dat de ronde doet. 



126 

 

16.
107

 Wat περὶ πάντων τούτων (vgl. Luc. 24,9 en Hand. 24,8) betreft doet zich de vraag voor of 

het gaat om ‘dit alles’ van Lucas 7,11-17, om de laatste twee gebeurtenissen (de genezing en de 

dodenopwekking) zoals een aantal uitleggers menen
108

 of dat het gaat om alle wonderen die Jezus 

tot nu toe heeft gedaan.
109

 Wij achten de gedachte weinig aannemelijk dat het bericht van de 

leerlingen alleen de dodenopwekking dan wel de genezing (7,1-10) en de dodenopwekking (7,11-

17) betreft en dat de andere wonderdaden van Jezus daarbuiten blijven.
110

 

 

Wonder: scène en summarium 

Ook genrekritisch gesproken zijn er verbindingslijnen tussen beide verhaaleenheden. Lucas 7,11-17 

behoort, zo zagen we, tot het subgenre van de levensherstelwonderen; tot diezelfde categorie hoort 

7,21, direct gevolgd door vers 22, waar Jezus verwijst naar de eerdere wonderdaden. Lucas 7,11-17 

en 7,21 verhouden zich als scène tot summarium. 

Er is bijna geen exegeet die, als het om de verbinding tussen 7,11-17 en 7,18-35 gaat, niet wijst 

op de dodenopwekking door Jezus in 7,11-17 en Jezus’ antwoord op de vraag van Johannes de 

Doper, waarin hij zegt: ‘Doden worden opgewekt’ (7,22).
111

 De dodenopwekking van 7,11-17 

functioneert als het voorbeeld hiervan.
112

 Een andere manier om de verbinding te benoemen is: De 

dodenopwekking bereidt de weg voor het antwoord van Jezus aan de leerlingen van Johannes.
113
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Identiteit van Jezus 

Beide perikopen kennen nog een belangrijke verbinding: rond Jezus’ identiteit. De verteller duidt 

Jezus op dezelfde wijze aan:
114

 in 7,13 wordt hij door Lucas κύριος genoemd, diezelfde titel valt in 

7,19. We zagen eerder (zie 3.4.1) dat deze titel gezag en macht impliceert. Als Johannes de boden 

dan ook naar τὸν κύριον stuurt, dan veronderstelt dat naar ons idee dat het antwoord van Jezus 

voor hem gezaghebbend zal zijn. Nog een ander element zou hier een rol kunnen spelen. In 7,13 

was sprake van een κύριος die oog heeft voor mensen. Moet daarin de reden vermoed worden dat 

hij zijn leerlingen naar τὸν κύριον stuurt, omdat hij hoopt dat de Heer ook oog voor hem zal 

hebben? 

De identiteitskwestie speelt ook onder de verhaalpersonages. Zo verbinden – aan het slot van 

7,11-17 – ‘allen’ Jezus enerzijds met ‘een groot profeet’, anderzijds zien zij in hem God zelf 

werkzaam op basis van wat hij daarvoor heeft gedaan aan de weduwe en de jongen (v. 16). Een 

vergelijkbaar patroon is zichtbaar aan het begin van 7,18-23/24a, met dien verstande dat de 

berichtgeving over Jezus’ wonderdaden bij Johannes niet leidt tot een vergelijkbaar inzicht in Jezus’ 

identiteit, maar nu juist tot een vraag over Jezus’ identiteit: ‘Bent u degene die komen zou of 

moeten we op een ander wachten?’
115

 Deze vraag
116

 heeft in het onderzoek tot nieuwe vragen met 

bijbehorende antwoorden geleid: 

In het eerste deel van de vraag (σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος) wordt ἐρχόμενος vaak als een adjectief 

opgevat, waar nog een daarop volgend nomen bijhoort: ‘Bent ú de komende …. of moeten we op 

een ander wachten?’
117

 Vandaar de vraag, die veelvuldig wordt gesteld: ‘Wie wordt er bedoeld met 

ὁ ἐρχόμενος?’
118

 De antwoorden zijn zeer verschillend, maar er worden dan ook een groot aantal 

Bijbelse gestalten gezien als ‘komende’: Elia (redivivus)
119

, de eindtijdprofeet (uit Mal. 3,1; 

4,15)
120

, ‘de grote profeet’
121

, de messias
122

, een redder/richter
123

, een eschatologische 
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‘evangelieverkondiging aan de armen’. Dat de weduwe en haar zoon tot de armen behoren, is echter een 

veronderstelling die geen onderbouwing krijgt vanuit 7,11-17. 
114

 De naam ‘Jezus’ komt noch in 7,11-17, noch in 7,18-35, hoewel er een aantal handschriften zijn die in 7,19 κύριον 
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W. WINK, Jesus’ Reply to John. Matt 11:2-6/Luke 7:18-23, Forum 5 (1989), 121-128, spec. 124. Vgl. W. COTTER, 

“Yes, I Tell You, and More Than a Prophet.” The Function of John in Q, in: J.S. KLOPPENBORG (ed.), Conflict and 

Invention: Literary, Rhetorical and Social Studies on the Sayings Gospel Q, Valley Forge 1995, 135-150, spec. 140; 



128 

 

heilsgestalte
124

, de mensenzoon (uit Dan. 7,13)
125

, (een ‘agent van) JHWH
126

. Het gaat in 7,19-20 

niet om de directe vraag, op welke gestalte hier gedoeld wordt, als wel – de nadruk ligt op het 

subject (zie de prolepsis van σύ) – om de vraag of Jézus degene is die komen zou. Als dat namelijk 

niet zo is, dan moeten ‘wij’ naar een ander uitkijken.
127

 

Een tweede vraag, die in het onderzoek veel aandacht krijgt, is: ‘Wat is de reden dat Johannes 

deze vraag stelt?’ De antwoorden zijn divers: 

(I) Als Jezus degene is die komen zou, dan hoort daar blijkens zijn eigen uitspraak in de 

synagoge van Nazaret ook ‘de loslating van de gevangenen’ (4,19) bij. Johannes wil weten of deze 

hoop op loslating van de gevangenen door Jezus gerechtvaardigd is.
128

 Deze opvatting is minder 

waarschijnlijk, als bedacht wordt dat Lucas hier niet vermeldt – in tegenstelling tot Matteüs (11,2v.) 

– dat Johannes in de gevangenis zit. 

(II) Johannes vindt dat Jezus te weinig progressie toont. Hij verlangt hem in een meer 

prominente en onmiskenbare positie. Het is dus ongeduld dat achter de vraag schuilgaat.
129

 Voor 

deze gedachte zijn geen tekstuele gegevens te vinden. 

(III) Johannes stelt de vraag niet voor zichzelf, maar met het oog op zijn leerlingen, opdat zij 

overtuigd worden dat Jezus de door God gezonden verlosser van Israël is.
130

 Ook voor deze 

interpretatie ontbreken tekstuele gegevens. 

(IV) Johannes heeft een ander beeld van ὁ ἐρχόμενος. De oordeelsrol, weggelegd voor ὁ 
ἐρχόμενος (3,17) ziet hij niet terug in het optreden van Jezus.
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visie, die door een grote aantal exegeten wordt gedeeld, meer en meer ter discussie gesteld. Zo wijst 

H. Welzen erop dat de oordeelsgedachte, zoals die door Johannes is verwoord, niet ver weg is.
132

 

Hij ziet deze terug in de zaligspreking van 7,23, met de mogelijkheid van een eschatologische 

betekenis van het verbum σκανδαλιζομαι, als ‘ten val brengen (actief) of ten val komen (passief, 

zoals hier), zodat men geen deel heeft aan de uiteindelijke bevrijding’.
133

 Probleem is dat de 

zaligspreking na de vraag komt en niet daarvoor. In dat geval zou gezegd kunnen worden dat dit 

aspect tot op heden misschien mocht ontbreken, maar dat Jezus die gedachte van Johannes nu 

bijstelt. Daarnaast wijst Welzen op Simeon, die aangeeft dat het optreden van Jezus of velen ten val 

zal brengen of zal laten opstaan (2,34). Hiervan geldt dat het om een aankondiging gaat van 

Simeon, waarvan gezegd zou kunnen worden dat dit aspect tot op heden nog geen uitvoering heeft 

gekregen. 

(V) Johannes begint enig vermoeden te krijgen dat Jezus diegene is, waarover Johannes eerder 

gesproken heeft en checkt nu of zijn vermoeden juist is.
134

 R. Martínez houdt bovenstaande vierde 

opvatting voor een weinig genuanceerde interpretatie van Johannes’ vraag.
135

 Hij zet in bij het 

gegeven dat vanuit vertellersperspectief Jezus de messias is, maar dat de verhaalpersonages deze 

identificatie nog moeten realiseren. ‘Some characters manifest their approval, while others reject 

him.’ Het is binnen dit kader van acceptatie, afwijzing en onzekerheid dat Johannes’ vraag gezien 

moet worden. De reden van Johannes’ vraag is volgens Martínez ‘not a revision of a previous 

identification of Jesus with the Messiah, nor a doubt provoked by an absolute contrast between the 

expected fiery reformer and Jesus’ compassionate ministry’. De vraag moet veeleer worden 

begrepen als eerste poging, veroorzaakt door Johannes’ onwetendheid, om Jezus te identificeren 

met ‘God’s eschatological agent’.
136

 Martínez biedt geen verklaring voor Johannes’ onzekerheid. 

(VI) Er is onduidelijkheid ontstaan, doordat Jezus in 7,16 als ‘een groot profeet’ is aangeduid, 

terwijl Johannes zelf naar aanleiding van de vraag van het volk of hij de messias is, sprak over het 

komen van de sterkere.
137

 Deze opvatting heeft naar ons idee betere papieren. Alvorens tot een 

definitieve slotconclusie te komen, zetten we eerst een aantal aspecten op een rij. 

Ten eerste. Om de positie van de vraag te kunnen bepalen moet een lezer terug naar 3,1-20. 

Johannes spreekt daar namelijk over iemand die komt en gebruikt hetzelfde verbum ἔρχομαι.138
 

Dat deed hij in antwoord op de overlegging van het volk, of hij misschien ὁ χριστός is (3,15): ἐγὼ 
μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ (vert. ‘Ík doop u met water, maar hij die sterker is dan ik komt, 

voor wie ik niet aanzienlijk genoeg ben om de riem van zijn schoenen los te maken, ….’) (3,16). 

Ook het andere werkwoord uit de vraag προσδοκάω (‘wachten op’) komt in 3,1-20 voor, direct 
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voorafgaande aan het antwoord van Johannes in 3,15. In de vraag van de leerlingen van Johannes 

(7,20) horen we nog een ander element uit dit vers terugkeren, te weten: βαπτίζω: ‘Johannes de 

Doper, heeft ons tot gezonden’. Wat opvalt, is dat, waar in 3,20 twee werkwoorden (ἔρχεται, 
βαπτίζω) gebruikt worden, in 7,20 twee (dienovereenkomstige) nomina voorkomen:  ὁ 
ἐρχόμενος, ὁ βαπτιστής. 

Ten tweede. Johannes mag dan in 3,20 iemand die komt, die sterker is dan hij, aangekondigd 

hebben, nadien heeft hij nergens een concreet personage als zodanig aangewezen. Dat is ook niet bij 

Jezus’ doop gebeurd.
139

 Aan het beeld dat Johannes van ‘hij die sterker is dan ik’ voldoet Jezus niet 

bij de doop. Waar Johannes namelijk verwachtte dat ‘de sterkere’ zou dopen met de heilige Geest 

en vuur, daar wordt Jezus gedoopt temidden van het volk. Op basis van wat zijn leerlingen ‘over dit 

alles’ gerapporteerd hebben, legt hij nu voor het eerst (in 7,19.20) met iemand, en wel met Jezus, 

een verband, al gebeurt dat in vragende vorm.
140

 

Ten derde. Wat Johannes zegt (3,16-17), is het antwoord op de overlegging van het volk of hij 

misschien de messias is (3,15). Johannes geeft daarop geen direct antwoord, maar uit wat hij zegt, 

zal een lezer de conclusie trekken dat Johannes ontkent dat hij de messias is. Hij wijst op iemand 

anders die hij niet op dezelfde wijze aanduidt als het volk, dus met ‘messias’, maar over wie hij 

spreekt als ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

Ook in 7,19-20 spreekt Johannes niet expliciet over ‘de messias’, maar over  ὁ ἐρχόμενος (‘degene 

die komen zou’). Het lijkt niet meer dan logisch om de conclusie te trekken gezien de koppeling 

tussen overlegging (3,15) en antwoord (3,16-17) en tussen antwoord (3,16-17) en vraag (7,19-20) 

dat een lezer de vraag van 7,19.20 mag ‘vertalen’ als: ‘Bent u de messias of moeten we op een 

ander wachten?’
141

 

Ten vierde. Wat is nu de reden van deze vraag? Voor de beantwoording van de vraag moeten 

we op drie punten wijzen:  

(a) De aanwezigen mogen dan naar aanleiding van Jezus’ optreden spreken over ‘een groot 

profeet’ (προφήτης μέγας) (7,16), het zijn ook woorden die eerder in relatie tot Johannes zijn 

gebruikt. Zo zei de engel Gabriël: ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου (vert. ‘want hij zal groot 

zijn voor het aangezicht van de Heer’) (1,15)
142

 en sprak zijn vader Zacharias de profetische 

woorden: καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ (vert. ‘En jij, kind, profeet van de 

Allerhoogste zal je genoemd worden’) (1,76). 

(b) De tweede uitspraak van ‘allen’ ‘God heeft naar zijn volk omgezien’ (7,16) doet denken aan 

wat zijn vader Zacharias profetisch na de geboorte van Johannes heeft uitgeproken: ‘Gezegend zij 

de Heer, de God van Israël, want Hij heeft omgezien en aan zijn volk verlossing gebracht’ (1,68). 

(c) Ten slotte moeten wij erop wijzen dat van Johannes gezegd wordt: καὶ αὐτὸς 
προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου (vert. ‘En hij zal voor zijn 

aangezicht uitgaan in de geest en kracht van Elia’) (1,17), waar de dodenopwekking door Jezus 

sterk doet denken aan de dodenopwekking van Elia (1 Kon. 17,7-24). 
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Kortom, Jezus’ optreden mag dan geduid worden als ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’, een 

optreden dat sterk aan Elia doet denken, dezelfde zaken worden ook van Johannes gezegd. Wij zijn 

van mening dat dit voor de verwarring zorgt die tot Johannes’ vraag leidt, maar zouden niet willen 

uitsluiten dat ook andere, eerder genoemde elementen meespelen. Dat Jezus sterker is dan Johannes 

(ἰσχυρότερός), dat is wel zichtbaar geworden in de kracht die van hem is uitgegaan, met wonderen 

als gevolg. Dat zal Johannes er dan ook toe gebracht hebben om hem te duiden als ‘degene die 

komen zou’, waar hij zelf eerder zei: ‘doch hij komt die sterker is dan ik …’ (1,16; 7,19.20). 

 

Opbouw 

Ten slotte willen we er op wijzen dat de drie elementen van 7,11-17 in omgekeerde volgorde weer 

in 7,18-23 terugkeren: 

 
A   7,11-15  wonder 

B   7,16  identiteit van Jezus 

C   7,17  bekendwording 

 

C’   7,18  bekendwording 

B’   7,19-20  identiteit van Jezus 

A’  7,21-23  wonderen 

 

 

5.5  CONCLUSIES 

 

We noteren de belangrijkste conclusies van het vijfde hoofdstuk: 

1) Een scenische vertelwijze (afgewisseld met summaria) is karakteristiek voor het 

Lucasevangelie (5.2). 

2) Het Lucasevangelie bestaat – na de proloog (1,1-4) – uit twee delen: de ouverture 1,5-2,52 

en het hoofddeel 3,1-24,53 (zie 5.2). De ouverture kent een parallelle bouw. Datzelfde kan gezegd 

worden van de daarop volgende sequenties: 3,1-20 en 3,21-9,50 + 9,51-24,53. We hebben hier te 

maken met ‘surpassing parallelism’. 

3) Lucas 7,11-17 maakt deel uit van het Galilea-deel (3,21-9,50) (zie 5.2.4): Jezus trekt rond 

door Galilea met het evangeliseren van het koningschap van God als doel. Aan dat doel komt hij, 

als hij Naïn heeft bereikt, niet toe, omdat hij bij de stadspoort – plaats van de rechtspraak
143

 – stuit 

op een begrafenis van een jongeman. 

4) De episoden 6,12-7,10, 7,11-50, 8,1-21 en 8,22-9,17 kennen een parallelle opbouw (zie 

5.3.2). Daarbinnen neemt de dodenopwekking van de enige zoon van de weduwe (7,11-17) een 

zelfde positie in als de dodenopwekking van de enige dochter van het hoofd van de synagoge Jaïrus 

(8,40-56). Na beide dodenopwekkingen gaat aandacht uit naar Johannes, een aandacht die 

gekoppeld is aan de vraag naar Jezus’ identiteit (7,18-35; 9,7-9 als onderdeel van 9,1-10a). De 

episoden eindigen met een verhaal over een maaltijd (7,36-50; 9,10-17). Aan de scènes over de 

dodenopwekkingen gaan verhalen over een heiden vooraf (7,1-10; 8,26-39); beide heidenen zijn 

geassocieerd met het (Romeinse) leger. 

5) Lucas 7,1-10 vervult een brugfunctie tussen 6,12-7,10 en 7,11-50. Op tal van manieren is 

deze passage met 7,11-50 verbonden (zie 5.2.1). Lucas 7,1-10 heeft niet alleen sterke banden met 

7,11-17, maar ook met 7,18-23/24a. Beide verhalen worden gekenmerkt door de zending van één of 

meer gezantschappen. De gezantschappen die van de centurio uitgaan, zijn gericht op de redding 

van zijn slaaf. Johannes stuurt een gezantschap naar Jezus, na wat hij heeft gehoord over Jezus’ 

activiteiten; het gezantschap moet een vraag overbrengen. 

6) De dodenopwekking staat aan het begin van 7,11-50 (zie 5.3.1). Na een episode, waarin het 

‘woord’ centraal staat, begint Lucas een episode vaak met een wonder. 

                                                      
143

 Z. HERZOG, Das Stadttor in Israel und in den Nachbarländern, Mainz am Rhein 1986, 164.  
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7) Lucas 7,1-10 en 7,11-17 hebben een parallelle bouw, kennen tal van overeenkomsten, maar 

verschillen ook sterk van elkaar. Een belangrijke conclusie lijkt ons te zijn dat Jezus, hoe 

verschillend mens en situatie ook zijn, in beide gevallen macht en gezag oefent en verbroken 

relaties of relaties tussen mensen die dreigen definitief verbroken te worden, weer weet te herstellen 

(zie 5.4.1). 

8) Lucas 7,11-17 is ook hecht verbonden met het direct daaropvolgende gedeelte (7,18-23/24a) 

(zie 5.4.2), dat onderdeel is van 7,18-35, een passage die tal van verbindingen bezit met het verhaal 

van het optreden van Johannes die als de Doper bekend mag staan, maar hier veelal optreedt als 

degene die tot de doop oproept (3,1-20). We hebben in 7,18-35 met de narratieve voortzetting van 

3,1-20 van doen. In deze laatste sequentie spreekt Johannes naar aanleiding van een overlegging 

van het volk, dat op de doop staat te wachten, of hij misschien de messias is, over iemand die komt 

die sterker is dan hij. Niemand wordt nadien als zodanig aangewezen, ook niet bij Jezus’ doop. 

Naar aanleiding van wat hem door zijn leerlingen wordt bericht, legt hij nu voor het eerst een 

verband met iemand, en wel met ‘de Heer’. Het bericht (over zijn woorden en werken) roept 

blijkbaar wel het beeld bij hem op dat Jezus wel eens diegene die komen zou, zou kunnen zijn, maar 

helemaal zeker is hij daarover niet. Vandaar de vraag ‘Bent u degene die komen zou of moeten we 

op een ander wachten?’ Die vraag kan ook niet verbazen, als aan Jezus ook dingen worden 

toegeschreven die eerder over Johannes werden gezegd, als ook, omdat Jezus zichzelf in de 

profetische traditie (van Elia en Elisa) plaatst en hij met de dodenopwekking sterk aan de 

dodenopwekking door Elia doet denken, waar de bode Gabriël eerder over Johannes had gesproken 

als zijnde iemand ‘in de kracht en geest van Elia’(5.4.2). 

9) Dat 7,11-17 en 7,18-23 nauw op elkaar aansluiten, blijkt ook uit de opbouw. 
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DE PRETEKSTEN 
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HOOFDSTUK VI 

 

1 KONINGEN 17,17-24 

TEKSTBEPALING, GENRE, CONTEXT EN STRUCTUURANALYSE 
 

 

6.1  INLEIDING 

 

Er is voor zover ik overzie geen exegeet die bij zijn bespreking van de dodenopwekking door Jezus 

bij de poort van de stad Naïn (Lucas 7,11-17) niet naar het verhaal van de dodenopwekking door 

Elia in 1 Koningen 17,17-24, het eerste dodenopwekkingsverhaal van de Bijbel, verwijst. De 

verhouding tussen 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17 bespreken we in hoofdstuk 8. 

Voorafgaand daaraan analyseren we het verhaal uit 1 Koningen 17. We doen dat in twee rondes. 

Eerst analyseren we de Hebreeuwse tekst (BHS) van 1 Koningen 17,17-24, daarna vergelijken we 

deze met de Griekse vertaling (LXX in de uitgave van Rahlfs/Hanhart). We willen niet al op 

voorhand beslissen welke tekst en/of teksten, Hebreeuws en/of Grieks, in Lucas 7,11-17 

voorondersteld kunnen worden. 

Hoe gaan we te werk? We beginnen bij het bepalen van de tekst (6.2): tekstafbakening (6.2.1), 

vaststelling van de Hebreeuwse tekst (6.2.2) en vertaling (6.2.3). De discussie over de vraag naar de 

tekstsoort van 1 Koningen 17,17-24 maakt het nodig om de vraag van het genre te beantwoorden 

(6.3). Daarna onderzoeken we de plaats van ons verhaal in de kleinere en grotere context (6.4). 

Voor de betekenisbepaling is het van belang om aan structuuranalyse te doen (6.5), waarna we 

conclusies trekken (6.6). 

 

 

6.2  BEPALING VAN DE TEKST 

 

6.2.1  Tekstafbakening  

 

De temporele zinswending בִָרים הָאֵּלֶּּה  in 1 Koningen 17,17 functioneert als begin וַיְהִי ַאחַר ַהדְּ

van een nieuwe scène (vgl. 1 Kon. 21,1); de formulering ‘na deze gebeurtenissen’ maakt 1 

Koningen 17,17-24 los van het voorafgaande.
1
 Waarop doelt ָבִרים ָהאֵּלֶּּה  Ofwel hoe moeten ?הַדְּ

we de meervoudsvorm duiden? Er zijn naar ons idee twee mogelijkheden: 

(1) Met ‘deze gebeurtenissen’ wordt gedoeld op de twee voorgaande scènes: Elia wordt van 

water, brood en vlees voorzien bij de beek Kerit (17,2-6) en Elia wordt van water en een koek 

voorzien door de weduwe van Sarefat (17,7-16). 

(2) Met  ָבִרים ָהאֵּלֶּּה הַדְּ  wordt gedoeld op de verschillende ‘gebeurtenissen’ in de direct 

voorafgaande scène: het komen van het woord van JHWH tot Elia, het gaan van Elia, de weduwe die 

bezig is om hout te sprokkelen, de oproepen van Elia aan de weduwe, telkens uitlopend op het 

gehoorgeven door de weduwe en ten slotte meel in de pot dat niet opraakt en olie in de kruik die 

niet ontbreekt. Wij zijn van mening dat met בִָרים ָהאֵּלֶּּה  vooral gerefereerd wordt aan de הַדְּ

‘gebeurtenissen’ van de direct voorafgaande scène (17,7-16).
2
 

I Koningen 17,17-24 mag dan een nieuwe geschiedenis vertellen, de kring van verhaal-

personages is dezelfde als in 17,7-16:
3
 Elia, de weduwe en haar zoon, met dien verstande dat de 

                                                      
1
 In de BHS staat vóór en na 17,17-24 een petucha. Deze onderscheiding doet echter geen recht aan de nauwe literaire 

samenhang tussen 17,7-16 en 17,17-24 (zie 6.4.1). 
2
 J. MAAS & N. TROMP, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode, 

Hilversum 1987, 45. 
3
 Zie ook R. SCHMITT, Magie im Alten Testament (AOAT 313), Münster 2004, 252. 



135 

zoon van de weduwe in 17,17-24 een veel grotere rol speelt dan in de scène hiervoor; in de vorige 

scène komt hij slechts tweemaal voor, in de directe rede, eerst van de weduwe (v. 12) en vervolgens 

van Elia (v. 13). 

Er wordt geen nieuwe plaats in 1 Koningen 17,17-24 genoemd, op grond waarvan de lezer 

begrijpt dat het gebeuren zich afspeelt in dezelfde plaats, Sarefat, als in de voorgaande scène.
4
 De 

locatie is zelfs nog preciezer aan te geven: het slot van 17,7-16 speelt zich af in het huis van de 

weduwe, 17,17-24 speelt zich in het geheel af in hetzelfde huis. 

In 1 Koningen 18,1 begint een nieuwe scène, waarin naast Elia andere verhaalpersonages, onder 

wie Achab en hofmeester Obadja, de hoofdrol spelen. Deze nieuwe scène (18,1-15) speelt zich af 

ergens tussen Sarefat en Samaria, plaats van regering van koning Achab (16,29-34), nadat Elia 

eerder van JHWH opdracht had gekregen om te gaan (uit Sarefat) en zich aan Achab te vertonen 

(18,1). Ook de nieuwe tijdsindicatie ( וַיְהִי יָמִים ַרבִּים) in 18,1 geeft aan dat de voorgaande scène 

beeïndigd is.
5
 

 

 

6.2.2  Vaststelling van de tekst
6
 

 

Vers 18c 

Sommige Hebreeuwse handschriften
7
 en de Targum brengen middels כִּי voorafgaand aan  ָבָּאת in 

18c een verbinding tussen de versdelen b en c (‘Wat is er tussen mij en u, man Gods, dat u naar mij 

gekomen bent om mijn schuld in gedachtenis te brengen en mijn zoon te doden’). De zegswijze 

ָלךְ מַה־לִּי וָ   kan worden gevolgd door een zin met de conjunctie כִּי (een soortgelijke zin komt voor 

in Recht. 11,12, vgl. ook 1 Sam. 16,10; 19,23), maar er zijn ook asyndetische constructies (2 Kon. 

3,13; 2 Kron. 35,21). De direct daarop volgende zin wordt dan vaak beschouwd als een nieuwe 

hoofdzin. Een dergelijke situatie doet zich hier voor. Er is geen reden om de lezing met כִּי te 

volgen. 

 

Vers 19f 

In de Peshitta ontbreekt het suffix van מִטָּתֹו.
8
 Deze lezing laat zich vanuit haplografie (zie de direct 

daarop volgende ו aan het begin van vers 20) verklaren. De lezing in de MT is als de 

oorspronkelijke te beschouwen (vgl. 2 Kon. 4,21 en 32, waar ook sprake is van ‘het bed van de man 

Gods’, resp. ‘zijn bed’). 

 

Vers 21e + 22b 

Een gering aantal handschriften heeft אֶּל־ִקְרבֹּו (‘naar zijn binnenste’) in plaats van עַל־קְִרבֹּו (‘tot 

zijn binnenste’). Weet men met de prepositie עַל hier geen goed raad dat men hier kiest voor het 

gemakkelijkere אֶּל in relatie tot het verbum שׁוב? Wij kiezen hier voor de lectio difficilior. 

 

Vers 24b 

In twee Hebreeuwse handschriften als ook in de Peshitta ontbreekt ֶּה  Het lijkt erop dat men .ז

moeite heeft gehad om dit pronomen demonstrativum (in deze constructie in vers 24) te verstaan, 

dan wel voor overbodig heeft gehouden, dat men ֶּה  heeft weggelaten. Dit aanwijzend ז

                                                      
4
 Sarefat ‘behorend tot Sidon’ was een belangrijke havenstad aan de Middellandse Zeekust, ten noorden van Israël, 

tussen Sidon (15 km. ten zuiden van Sidon) en Tyrus, in Fenicië (J.B. PRITCHARD, Sarepta in History and Tradition, in: 

J. REUMANN (ed.), Understanding the Sacred Text. FS. M.S. Enslin, Valley Forge 1972, 101-114). 
5
 C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-

17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 61. 
6
 We gebruiken hier de tekst van de BHS. 

7
 In de BHK spreken R. Kittel en M. Noth van tien manuscripten. 

8
 Het suffix bij hetzelfde Hebreeuwse woord מִטָּתֹו ontbreekt in de Peshitta niet in 2 Kon. 4,32. 
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voornaamwoord wordt hier enclitisch gebruikt bij de direct voorafgaande tijdsaanduiding עַתָּה (zie 

GK § 136d), waardoor er nog meer nadruk komt te liggen op het ‘nu’ (‘just now’, ‘helemaal nu’, 

‘nu pas goed’), zie ook 2 Kon. 5,22
9
). De lectio met ֶּה  .houden wij voor de oorspronkelijke ז

 
 
6.2.3  De tekst van 1 Koningen 17,17-24 

 
17a  בִָרים ָהאֵּלֶּּה  וַיְהִי אַחַר הַּדְ
    b  ָה ּבַעֲַלת הַבָּיִת  חָלָה בֶּּן־ָהאִשּׁ

    c  וַיְהִי חָלְיֹו חָזָק מְֹאד 
    d   לֹא־נֹוְתָרה־בֹּו נְשָׁמָה׃עַד ֲאשֶּׁר  

18a   ּ  וַתֹּאמֶּר אֶּל־אֵּלִיָּהו
    b    מַה־לִּי וָלָךְ אִישׁ ָהאֱלִֹהים 

    c   בָּאתָ אֵּלַי 
    d   לְהַזְכִּיר אֶּת־עֲֹונִי 

    e   וּלְהָמִית אֶּת־בְּנִי׃ 
19a   ָוַיֹּאמֶּר אֵּלֶּיה 
    b    ְֵּך  תְּנִי־לִי אֶּת־בְּנ

    c   ּ מֵּחֵּיָקהּ  וַיִּקָּחֵּהו  

    d  וַיַּעֲלֵּהוּ אֶּל־ָהעֲלִיָּה 
    e  אֲשֶּׁר־הוּא יֹשֵּׁב שָׁם 

    f  וַיַּשְׁכִּבֵּהוּ עַל־מִטָּתֹו׃ 
20a  וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה 
    b  וַיֹּאמַר 
    c   יְהוָה ֱאלֹהָי 
    d    ָעֹות ר ִעמָּהּ ֲהרֵּ ֹּורֵּ  הֲגַם ַעל־ָהאְַלמָנָה ֲאשֶּׁר־אֲנִי מִתְג

    e   לְהָמִית אֶּת־בְּנָהּ׃  

21a   ֶּּלֶּד שָׁלֹשׁ ּפְָעמִים ד עַל־הַי  וַיִּתְמֹדֵּ
    b  וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה 
    c  וַיֹּאמַר 
    d   יְהוָה ֱאלֹהָי 
    e   ֶּּה עַל־קְִרבֹּו׃ ֶּּלֶּד הַז ֶּפֶּשׁ־הַי  תָּשָׁב נָא נ

22a   ּ  וַיִּשְׁמַע יְהוָה ּבְקֹול אִֵּליָּהו
    b  ֶּּלֶּד עַל־ִקְרבֹּו ֶּפֶּשׁ־הַי  וַתָּשָׁב נ
    c  ֶּּחִי׃  וַי
23a  ֶּּלֶּד  וַיִּקַּח אֵּלִיָּהוּ אֶּת־הַי
    b  הוּ מִן־הֲָעלִיָּה ַהּבַיְתָה  וַיִֹּרדֵּ
    c  ֵּהוּ לְִאמֹּו  וַיִּתְּנ
    d   ּ  וַיֹּאמֶּר אֵּלִיָּהו
    e   ֵּךְ׃  ְראִי חַי בְּנ

24a   ָה ּ וַתֹּאמֶּר ָהאִשּׁ אֶּל־אֵּלִיָּהו  

    b   ֶּה יַָדְעתִּי  עַתָּה ז

    c   כִּי אִישׁ אֱלֹהִים ָאתָּה 

    d   וְּדבַר־יְהוָה ּבְפִיךָ אֱמֶּת׃ 

                                                      
9
 Ook m.b.t. de lezing ֶּה עַתָּה ז  in 2 Kon. 5,22 zijn er handschriften waarin ֶּה  .ontbreekt ז
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6.2.4  Vertaling 

 

17a  En het gebeurde na deze gebeurtenissen 

    b  dat de zoon van de vrouw, de meesteres van het huis, ziek werd. 

    c  En zijn ziekte werd zeer sterk, 

    d  totdat er geen adem in hem was overgebleven. 

18a  En zij zei tot Elia: 

    b    ‘Wat is er tussen mij en u, man Gods?
10

 

    c   Bent u naar mij gekomen 

    d   om mijn schuld in gedachtenis te brengen
11

 

    e   en mijn zoon te doden?’ 

19a  En hij zei tot haar: 

    b   ‘Geef uw zoon aan mij.’ 

    c  En hij nam hem van haar schoot 

    d  en voerde hem naar boven naar het bovenvertrek, 

    e  waar hij verblijf hield, 

    f  en legde hem op zijn bed. 

20a  En hij riep tot JHWH 

    b  en zei: 

    c   ‘JHWH, mijn God, 

    d   doet u zelfs tegen de weduwe, bij wie ik als gast verblijf, kwaad, 

    e   door haar zoon te doden?’ 

21a  En hij strekte zich drie keer over het kind uit. 

    b  En hij riep tot JHWH 

    c  en zei: 

    d   ‘JHWH, mijn God, 

    e   laat toch het leven van dit kind tot zijn binnenste terugkeren!’ 

22a  En JHWH hoorde naar de stem van Elia.  

    b  En het leven van het kind keerde terug tot zijn binnenste. 

    c  En het leefde. 

23a  En Elia nam het kind 

    b  en voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis 

    c  en gaf het aan zijn moeder. 

    d  En Elia zei: 

    e   ‘Kijk, uw zoon leeft!’ 

24a   En de vrouw zei tot Elia: 

    b   ‘Juist nu weet ik,
12

 

    c   dat u een man Gods bent. 

    d   en dat het woord van JHWH in uw mond betrouwbaar is.’
13

 

 

 

6.3  GENRE 

 

In het oudere Elia-onderzoek wordt 1 Koningen 17,17-24 genrekritisch dikwijls geclassificeerd als 

legende
14

 dan wel als sage.
15

 Het onderscheid tussen die twee laat zich niet gemakkelijk bepalen. 

                                                      
10

 In 6.6.1 bespreken wij de vertaling en duiding van  ְמַה־לִּי וָלָך. 
11

 Voor de causatieve betekenis van זָכַר hif. c. עָֹון ‘(schuld) in gedachtenis brengen’ zie KB, 256, s.v. זָכַר; H. EISING, 

 .zākhar, in: TDOT. Vol. IV, 64-82, spec. 73 זָכַר
12

 In 6.7 bespreken wij de vertaling van ֶּה  .עַתָּה ז
13

 In 6.7 bespreken wij de vertaling van אֱמֶּת. 
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Probleem van deze aanduidingen is dat ze weinig zeggen, noch over de inhoud, noch over de vorm, 

hoogstens iets van het karakter. Legenden zijn te typeren als volkse, populaire verhalen over 

religieus bijzondere figuren, van wie opmerkelijke gebeurtenissen verteld worden, waarvan het 

historisch karakter niet erg aannemelijk te maken is. Als een volksvertelling typeert ook J. Begrich 

dit verhaal.
16

 

R. Kilian houdt ‘deze poëtische vertelling’ op grond van de slotzin voor een ‘prophetische 

Erweislegende’.
17

 G. Hentschel benoemt 1 Koningen 17,17-24 allereerst als een profetisch 

wonderverhaal.
18

 Bepalend voor deze aanduiding zijn: (1) de nadruk op het wonder in een meer of 

minder anonieme omgeving, en (2) de herkomst uit profetische kringen. Maar om wat voor type 

wonderverhaal gaat het dan? Die vraag moeten we allereerst stellen, omdat er discussie is over de 

vraag of het in 1 Koningen 17,17-24 gaat om de opwekking van iemand die schijndood is of van 

iemand die ‘echt’ dood is.
19

 Voor de formulering die in 17,17d gebruikt wordt:  לֹא־נֹוְתָרה־בֹּו

 wordt nog wel eens verwezen naar Daniël 10,17 om aan te geven dat het geen aanduiding ,נְשָׁמָה

van een definitief levenseinde hoeft te zijn.
20

 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat sommigen 

17,17-24 voor een genezingswonder houden.
21

 Flavius Josephus (Antiquitates Judaicae VIII,325) 

laat dat heel knap in het midden. Hij doet het door het de gedachte van de vrouw te laten zijn: : ‘… 

werd zo ernstig ziek dat de vrouw dacht dat het [kind] de laatste adem had uitgeblazen en dat het 

dood was’.
22

 Jezus Sirach heeft geen twijfel dat het kind dood was (Sir. 48,5): ‘U hebt een 

gestorvene opgewekt uit de dood, uit het dodenrijk, op bevel van de Allerhoogste’ (NBV). In het 

vervolg van het verhaal, is twee keer sprake van ‘doden’ (1 Kon. 17,18e.20e). Zowel de vrouw als 

Elia houden het kind voor ‘echt’ dood. Ook de verteller doet dat, zoals blijkt uit het feit dat hij in 

17,22c zegt dat het kind leeft, wat herhaald wordt door Elia in zijn uitspraak tegenover de moeder 

(17,23e). Kortom, in het verhaal wordt voorgesteld dat het kind ‘echt’ dood is. Dat brengt ons terug 

                                                                                                                                                                                
14

 Voor de term ‘legende’ zie R.M. HALS, Legend: A Case Study in OT Formcritical Terminology, CBQ 34 (1972), 

166-176; F. DEIST, Two miracle stories in the Elijah and Elisha Cycles and the function of legend in literature, in: W.C. 

VAN WYK, Studies in Isaiah (OTWSA 22 (1979) en OTWSA 23 (1980)), Pretoria 1980, 79-90, spec. 80; E. 

WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige (1 Kön 17 – 2 Kön 25) (ATD), Göttingen 1984, 222; B.O. LONG, 1 Kings with an 

Introduction to Historical Literature (The Forms of Old Testament Literature IX), Grand Rapids 1984, 186, spreekt van 

‘a prophetic legend’; A. ROFÉ, The Prophetical Stories. The Narratives about the Prophets in the Hebrew Bible. Their 

Literary Types and History, Jerusalem 1988, 132-135, gebruikt de Latijnse term ‘legenda’ en rangschikt 17,17-24 onder 

de ‘ethical legenda’; H.A. BRONGERS, 1 Koningen (POT), Nijkerk 1989, 171; G. HENS-PIAZZA, 1-2 Kings (AOTC), 

Nashville 2006, 162; M.A. SWEENEY, 1 & 2 Kings (OTL), Louisville & London 2007, 210. 
15

 H. GUNKEL, Elias, Jahve und Baal (RVDCG II,8), Tübingen 1906, 40; R.P. CARROLL, The Elijah-Elisha Sagas: 

Some Remarks on Prophetic Succession in Ancient Israel, VT 19 (1969), 56-71. 
16

 J. BEGRICH, Die Paradieserzählung. Eine literaturgeschichtliche Studie, ZAW 50 (1932), 93-116, spec. 94.96; G. 

FOHRER, Elia (ATANT 53), Zürich 1968
2
, 35.59, typeert 17,17-24 als ‘anekdote’. 

17
 R. KILIAN, Die Totenerweckungen Elias und Elisas – eine Motivwanderung? BZ 10 (1966), 44-56, spec. 46; C. 

LEVIN, Erkenntnis Gottes durch Elija, TZ 48 (1992), 329-342, spec. 333; S.J. DE VRIES, 1 Kings (WBC 12), Waco 1985, 

208, noemt de Elia-verhalen in zijn geheel ‘prophet authorisation narratives’. 
18

 G. HENTSCHEL, Die Elijaerzählungen. Zum Verhältnis von historischem Geschehen und geschichtlicher Erfahrung 

(ETS 33), Leipzig 1977, 93.98; A. SCHMITT, Die Totenerweckung in 1 Kön 17,17-24, VT 27 (1977), 454-474, spec. 

472, spreekt van een ‘konstruierten prophetischen Erzählung’ (de term is van W. RICHTER, Exegese als 

Literaturwissenschaft. Entwurf einer alttestamentlichen Literaturtheorie und Methodologie, Göttingen 1971, 142). Het 

aspect van het wonder krijgt van hem geen plek bij de genrebepaling. 
19

 R. KITTEL, Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt (HAT I,5), Göttingen 1900, 101, wijst erop dat men aan een 

dodenopwekking kan denken, maar dat moet niet. Het kan ook gaan, zo Kittel, om iemand die voor dood gehouden 

wordt zonder het werkelijk te zijn. Het artikel van S. BAR, Resurrection or Miraculous Cures? The Elijah and Elisha 

Narrative Against Its Ancient Near Eastern Background, OTE 24 (2011), 9-18, is geheel aan de vraag gewijd of we in 

17,17-24 met een opwekking van doen hebben of met een wonderlijke genezing. 
20

 W. THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24) (BKAT 9/2,1), Neukirchen-Vluyn 2000, 70. 
21

 ROFÉ, The Prophetical Stories, 134; H.C. BRICHTO, Toward a Grammar of Biblical Poetics: Tales of the Prophets, 

Oxford 1992, 126. 
22

 Voor de vertaling zie Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden [Antiquitates Judaicae] (vertaald, 

ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes), Amsterdam 2008
2
, 634. 
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bij Hentschel die 1 Koningen 17,17-24 dan ook terecht tot de opwekkingsverhalen rekent.
23

 

Daarnaast is er goede reden – gezien het slot (17,24) – om 1 Koningen 17,17-24 als duiden als een 

‘prophetische Erweislegende’ (zie 6.6). Kortom, we hebben hier met een mengvorm van 

‘opwekkingsverhaal’ en ‘prophetische Erweislegende’ te maken. 

 

 

6.4  DE PLAATS VAN 1 KONINGEN 17,17-24 IN DE CONTEXT 

 

6.4.1  Een tweeluik: 17,7-16 en 17,17-24 

 

1 Koningen 17,17-24 is nauw verbonden met de scène die er direct aan voorafgaat (1 Kon. 17,7-

16
24

).
25

 Beide scènes spelen zich op dezelfde plaats af: Sarefat.
26

 Beide tekstdelen kennen buiten 

JHWH dezelfde verhaalpersonages: Elia, de weduwe en haar zoon.
27

 De laatste, de zoon, speelt in de 

eerste scène een kleine rol; hij wordt zowel door zijn moeder als door Elia genoemd in de directe 

rede (17,12.13). In de tweede scène is zijn rol een stuk groter, om niet te zeggen: in deze scène is hij 

de centrale figuur. Beide scènes spelen zich af rond het thema van de dood: een dreigende 

hongerdood van de weduwe en haar zoon (17,12) en een ziekte, uitlopend op de dood van de zoon 

(17,17.18.20). De verandering van beide situaties vindt door een wonder plaats. De verhouding 

tussen beide delen is als volgt te typeren: we hebben na 17,7-16 in 17,17-24 met ‘das gesteigerte 

Pendant’ van doen: eerst bewaring voor de dood, daarna opwekking uit de dood.
28

 

Er zijn nog andere verbindingslijnen tussen 17,7-16 en 17,17-24 te noteren: 

(1) Aan het begin van het tweede deel (17,17a) verwijst het pronomen demonstrativum הָאֵּלֶּּה 

terug naar het eerste deel. 

(2) Dat ָה ָה) in 17,17b een lidwoord heeft (’vrouw‘) אִשּׁ  komt omdat het gaat om de ,(הִָאשּׁ

vrouw die in de voorafgaande scène is genoemd.
29

 

                                                      
23

 HENTSCHEL, Die Elijaerzählungen, 95. Zou het niet nog preciezer zijn om te spreken van een verhaal van terugkeer 

van leven (1 Kon. 17,22b-c)? Er is ten slotte geen sprake van opwekking in de meest letterlijke zin van het woord. 
24

 Er zijn ook uitleggers, onder wie THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 21 en U. SIMON, Reading Prophetic Narratives, 

Bloomington & Indianapolis 1997, 159, die vers 7 niet als het begin van 17,7-16 beschouwen, maar als slot van 17,2-7. 

THIEL: ‘Es beendet die Situation der Verse 2-6 und schafft die Voraussetzungen für die nächste Szene (8-16). Ze 

worden daarin gesteund door de indeling van de BHS: een setoema na 17,1, een volgende setoema na 17,2-7; B. 

LEHNART, Prophet & König im Nordreich Israel. Studien zur sogenannten vorklassischen Prophetie im Nordreich 

Israel anhand der Samuel-, Elija- und Elischa-Überlieferungen (VTSup 96), Leiden 2003, 198, beschouwt het als een 

overgangsvers, omdat het thematisch aansluit op het voorafgaande, maar ook de opmaat vormt voor de volgende scène 

(vgl. THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 51). 
25

 Contra uitleggers zoals A. ROFÉ, Classes in the Prophetical Stories: Didactic Legenda and Parable, in: Studies on 

Prophecy (VTSup 26), Leiden 1974, 143-164, spec. 149, en M. COGAN, 1 Kings. A New Translation with Introduction 

and Commentary (AnchBib 10), New York 2000, 433) die beweren dat deze episode is ‘loosely connected/associated’ 

aan de voorgaande pericoop. 
26

 Een plaatsnaam ontbreekt in 17,17-24. De lezer veronderstelt op grond daarvan dat we niet van plaats veranderd zijn 

(zie ook THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 65.79). Een vergelijkbare situatie doet zich in 17,1 voor. Er wordt geen 

plaatsnaam genoemd, wel in 16,29-34 op grond waarvan de lezer tot de conclusie komt dat 17,1 zich afspeelt in 

Samaria, de residentie van koning Achab. 
27

 Zie ook LEHNART, Prophet & König im Nordreich Israel, 206; THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 65. 
28

 S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FzB 69), Würzburg 1992, 46; A.J. HAUSER, 

Yahweh versus Death, The Real Struggle in 1 Kings 17-19, in: A.J. HAUSER (ed.), From Carmel to Horeb. Elijah in 

Crisis (JSOTSup 85), Sheffield 1990, 9-89, spec. 12.21; HENS-PIAZZA, 1-2 Kings, 163: ‘Each tale (in hoofdstuk 17) 

begins with a crisis that builds narrative tension before it is eventually resolved’; C. OANCEA, Die Witwe und Israel: 

Die Totenerweckungsszene (1 Kön 17,17-24) als Präludium für die Karmelerzählung (1 Kön 18,20-40), Sacra Scripta 

5,2 (2007), 130-141, spec. 132: ‘wohl eine Steigerung der vorherigen Situationen’. 
29

 LEHNART, Prophet & König im Nordreich Israel, 208; V. FRITZ, 1 & 2 Kings: A Continental Commentary (CC), 

Philadelphia 2003, 184, meent dat de vrouw, ‘de meesteres van het huis’ uit 17,8-24 niet identiek is met de vrouw van 

17,7-16. HENS-PIAZZA, 1-2 Kings, 163, aarzelt daarover: ‘it … remains unclear’, maar zegt later (p. 167) dat de 

verwijzingen naar weduwe en zoon ‘all urge connecting this separate story with the characters of the previous 

narrative’. 
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(3) Hetzelfde kan gezegd worden van ‘de weduwe’ (הָאְַלמָנָה) in 17,20. Het nomen bezit ook 

hier een lidwoord, omdat het gaat om de weduwe die in 17,9 is genoemd. 

(4) Het derde deel van JHWH’s opdracht aan Elia in 17,9 is  ָּוְיָשַׁבְת (‘houd daar (= Sarefat) 

verblijf’).
30

 Direct na de drievoudige opdracht hoort de lezer wel dat Elia aan de eerste twee 

oproepen gehoor geeft: ‘en hij stond op (וַיָּקָם) en ging naar Sarefat (ֵּּלֶּךְ צְָרַפתָה  maar niet dat ,’(וַי

hij zich daar ook vestigt. Ook verderop in 17,7-16 wordt dat niet gezegd. In 17,17-24 kan een lezer 

uit de bijzin bij ‘het bovenvertrek’ (in 17,19) (אֲשֶּׁר־הוּא יֹשֵּׁב שָׁם) (‘waar hij verblijf hield’) 

opmaken dat Elia gedaan heeft waartoe hij eerder werd opgeroepen!
31

 

(5) De uitspraak over de weduwe, door Elia gedaan in zijn eerste gebed: ‘bij wie ik als gast 

verblijf’ verwijst terug naar zijn verblijf dat Elia al eerder – in 17,7-16 – had verkregen.
32

 

(6) De slotuitspraak van de vrouw (17,24), in het bijzonder het tweede deel (‘en dat het woord 

van JHWH in uw mond betrouwbaar is’) (17,24d) doet op deze plaats vreemd aan.
33

 Nergens in 

17,17-24 is sprake van ‘een woord van JHWH’. Dat is echter wel het geval in 17,7-16. De uitspraak 

was op zijn plaats geweest na 17,16, d.i. na de mededeling van de vervulling van de belofte van 

JHWH (17,14): ‘Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord 

van JHWH dat hij door middel van Elia had gesproken.’
34

 1 Koningen 17,24 vormt dan ook niet de 

afronding van 17,17-24, maar van 17,7-24.
35

 Waarom de uitspraak van de vrouw (17,24) niet direct 

achter 17,7-16 staat, maar pas helemaal aan het eind van het Sarefat-tweeluik, komt later aan de 

orde (7.3). 

 

Met deze schets van de relaties tussen beide delen van het tweeluik kunnen we niet volstaan.
36

 We 

zullen ook moeten ingaan op de argumenten, die met name door literair-critici naar voren worden 

gebracht die van mening zijn dat zich tussen 17,7-16 en 17,17-24 een aantal spanningen/verschillen 

voordoen: 

(a) Zo menen diverse uitleggers dat er verschil is tussen de weduwe van 17,7-16 en 17,17-24. In 

de eerste scène zou ze in de bitterste armoede getekend zijn, terwijl zij in de tweede scène getekend 

wordt als gastvrouw die in het bezit is van een huis met een bovenvertrek, en dus rijk zou zijn.
37

 Uit 

                                                      
30

 SCHMITT, Die Totenerweckung, 454, zegt dan ook ten onrechte: ‘Aus 1 Kön. xvii 7-16 geht nicht hervor dat Elija bei 

der Witwe zu wohnen beabsichtigt.’ De mededeling dat Elia bij de weduwe woont, is wel degelijk voorbereid. 
31

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 45: ‘Die Information, daß Elija bei der Frau wohnt, begegnet in 17,19.20 erstmalig, 

während dem Vorausgehenden lediglich zu entnehmen ist, daß Elija durch die Frau bzgl. seines Essens versorgt wird 

(17,9.15)’, heeft geen oog voor (17,9) וְיָשַׁבְתָּ שָׁם. 
32

 Zie ook THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 74. 
33

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 47, is van mening dat ‘het woord’ (v. 24d) terugslaat op het gebed. Dan is te 

begrijpen dat zij van spanning spreekt. 1 Kon. 17,24d refereert evenwel aan het woord van JHWH in vers 14. 
34

 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 46. 
35

 Het gaat dan ook te ver om met betrekking tot 17,7-16 en 17,17-24 te spreken van ‘Geschlossenheit kleinerer 

Erzählungseinheiten’ zoals O.H. STECK, Überlieferung und Zeitgeschichte in den Elia-Erzählungen (WMANT 26), 

Neukirchen-Vluyn 1968, 6, doet; ook SCHMITT, Die Totenerweckung, 455, spreekt van een ‘in sich geschlossene 

Einheit’; vgl. FISCHBACH, Totenerweckungen, 45. 
36

 Ook H. AUSLOOS, Exegetische Commentaar bij 1 Kon 17,10-16, Sacerdos 64/6 (1997), 567-574, spec. 570, hanteert 

het woord ‘tweeluik’; T.H. RENTERIA, The Elijah/Elisha Stories: A Socio-cultural Analysis of Prophets and People in 

Ninth-Century B.C.E. Israel, in: R.B. COOTE (ed.), Elijah and Elisha in Socioliterary Perspective (SBLSS), Atlanta 

1992, 75-137, spec. 101, spreekt van ‘a two-part story’. H.K. PARK, Why Not Her? Form-Critical Interpretation of the 

Named and Unnamed Women in the Elijah and Elisha Traditions (Ph.D. thesis), Claremont 2011, 210.246, rekent 17,8-

24 wel als een geheel, door haar ‘the Zarephath story’ genoemd, maar dat komt niet tot uitdrukking in haar visie op de 

structuur van 1 Koningen 17, want daar beschouwt ze 17,2-16 als een eenheid (‘Elijah and provision’). 
37

 BEGRICH, Die Paradieserzählung, 95; HENTSCHEL, Die Elijaerzählungen, 80; H. SCHMOLDT, Zwei »Wieder-

aufnahmen« in 1 Reg 17, ZAW 97 (1985), 423-426, spec. 423; H.J. STIPP, Elischa – Propheten – Gottesmänner. Die 

Kompositionsgeschichte des Elischazyklus und verwandter Texte, rekonstruiert auf der Basis von Tekst- und 

Literarkritik zu 1 Kön 20.22 und 2 Kön 2 - 7 (ATSAT 24), St Ottilien 1987, 452.454; SCHMITT, Die Totenerweckung, 

454; FISCHBACH, Totenerweckungen, 45; C. FUNK, Elia und die Frauen. Eine feministisch-theologische Betrachtung, in: 

K. GRÜNWALDT & H. SCHROETER (Hg.), Was suchst du hier Elia? Ein hermeneutisch Arbeitsbuch (Hermeneutica 4), 

Rheinbach-Merzbach 1995, 243-252, spec. 251; H.J. STIPP, Vier Gestalten einer Totenerweckungserzählung (1 Kön 
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het eerste scène valt nergens op te maken dat ze arm is. Er is alleen sprake van enorme honger. H.J. 

Stipp suggereert ten onrechte dat het hebben van een huis met een bovenvertrek iemand van honger 

zou vrijwaren.
38

 

(b) De droogte ontbreekt geheel.
39

 Dat lijkt ons een merkwaardig argument. Er is geen enkele 

noodzaak om het in deze scène daarover te hebben. Daarbij komt, het motief is zojuist – in 

hetzelfde Sarefat – aan de orde geweest (17,14). 

(c) J. Begrich ziet verschil in de manier waarop Elia door de vrouw wordt benaderd; in 17,12 

zou ze Elia als dienaar van JHWH erkennnen, in 17,18.24 als de ‘man Gods’.
40

 Een expliciete 

benadering van Elia als ‘dienaar van JHWH’ ontbreekt in 17,12. Daarbij, verschillend woordgebruik 

hoeft niet direct uitdrukking te zijn van ‘Widerspruch’. 

(d) Verschillende exegeten brengen naar voren dat de vrouw in 17,17-24 één zoon lijkt te 

hebben, terwijl in 17,7-16 sprake is van meer kinderen (vv. 12.13.15).
41

 Men volgt hier evenwel 

niet MT, waar in 17,7-16 sprake is van ‘één zoon’, maar LXX (τὰ τέκνα). Men volgt hier de 

merkwaardige redenering dat 1 Koningen 17,7-16 en 17,17-24 van origine met elkaar in spanning 

hebben gestaan
42

, een spanning die in LXX bewaard is, en dat de MT-versie van 17,7-16 (één zoon) 

beschouwd moeten als een secundaire aanpassing aan 17,17-24 (één zoon). Er is echter geen enkele 

reden om de MT van 1 Koningen 17,7-16 voor een secundaire aanpassing te houden. We hebben in 

MT van 17,7-16 en 17-24 met de oorspronkelijke tekst te maken die daarin samenhang vertoont dat 

in beide scènes sprake is van een zoon. Een verklaring van de lezing van LXX met het meervoud 

(‘kinderen’) moet beginnen bij de weergave van  ּוּבֵּיתָה met καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς (‘en haar 

kinderen’). Vandaaruit heeft de Griekse vertaler het enkelvoud ‘zoon’ in vers 12 en 13 aangepast en 

veranderd in ‘kinderen’. 

 

 

6.4.2  De context van 1 Koningen 17,7-24 

 

De vraag naar de plaats van 1 Koningen 17,7-16+17-24 binnen het grotere geheel kan op 

verschillende manieren beantwoord worden. De beantwoording is afhankelijk van de vraag van 

welke episode (1), en vervolgens van welke sequentie de scène deel uitmaakt (2). 

 

Episode  

1 Koningen 17,7-16+17-24 maakt onderdeel uit van 1 Koningen 17,1-18,46.
43

 Deze episode wordt 

wel aangeduid als ‘Dürre-Einheit’
44

, ‘Dürreerzählung’
45

, ‘Dürre-Zyklus’
46

 of ‘Dürre-

                                                                                                                                                                                
17,17-24; 2 Kön 4,8-37; Apg 9,36-42; Apg 20,7-12), Bib 80 (1999), 43-77, spec. 61; THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 

65-66; J. KEINÄNEN, Traditions in Collision. A Literary and Redaction-Critical Study on the Elijah Narratives 1Kings 

17-19 (PFES 80), Göttingen 2001, 25; S. OTTO, Jehu, Elia en Elisa. Die Erzählung von der Jehu-Revolution und die 

Komposition der Elia-Elisa-Erzählungen (BWANT 152), Stuttgart e.a. 2001, 180; SCHMITT, Magie im Alten Testament, 

251. Voor de opvatting dat deze zegswijze niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de vrouw rijk is, zie ook P.J. 

KISSLING, Reliable Characters in the Primary History. Profiles of Moses, Joshua, Elijah and Elisha (JSOTSup 224), 

Sheffield 1996, 117. 
38

 STIPP, Elischa – Propheten – Gottesmänner, 452.454. 
39

 THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 65; KEINÄNEN, Traditions in Collision, 25. 
40

 BEGRICH, Die Paradieserzählung, 95; OTTO, Jehu, Elia und Elisa, 180; M. BECK, Elia und die Monolatrie. Ein 

Beitrag zur religionsgeschichtlichen Rückfrage nach dem vorschriftprophetischen Jahwe-Glauben (BZAW 281), Berlin 

& New York 1999, 116; THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 66. 
41

 HENTSCHEL, Die Elijaerzählungen, 81; STIPP, Elischa – Propheten – Gottesmänner, 452; STIPP, Vier Gestalten, 61; 

SCHMOLDT, Zwei »Wiederaufnahmen«, 423; FUNK, Elia und die Frauen, 251; BECK, Elia und die Monolatrie, 116. 
42

 Tussen het enkelvoud ‘zoon’ en het meervoud ‘kinderen’ hoeft geen spanning te bestaan; ten slotte kan het gaan om 

een moeder met meer kinderen, onder wie een aantal dochters en één zoon. 
43

 Een aantal exegeten, onder wie R.L. COHN, The Literary Logic of 1 Kings 17-19, JBL 101 (1982), 333-350, is van 

mening dat ook hoofdstuk 19 erbij hoort en dat dus 1 Koningen 17-19 een eenheid vormt. Daar valt iets voor te zeggen. 

1 Koningen 19 begint namelijk met de reactie van Izebel op Elia’s slachting van de profeten van Baäl (18,40): Izebel 

meldt Elia dat zij zijn leven gelijk zal maken aan het leven van een van hen (19,2). Maar THIEL, Könige (1 Kon 17,1-
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Komposition’.
47

 Met de aankondiging dat er geen regen zal zijn tenzij dan op Elia’s woord (17,1) 

wordt een spanningsboog opgezet, die haar einde vindt in de mededeling dat de hemel zwart wordt 

van wolken en wind en dat er een zware stortregen valt (18,41-46).
48

 Het motief van de 

droogte/regen loopt als een rode draad door de vertelling heen (17,1.7.14; 18,1.41.44-45). Een ander 

motief dat voor deze vertelling kenmerkend is, is de dood, de ene keer dreigend (17,12; 

18,5.9.12.14), de andere keer feitelijk (18,4.13.40), de ene keer ten gevolge van hongersnood 

(17,12; 18,5), de andere keer ten gevolge van ziekte (17,17), en weer een andere keer ten gevolge 

van menselijk handelen, van Achab (18,8.12.14), Izebel (18,4.13) en Elia (18,40).
49

 Een derde 

motief is dat van het wonder: Elia, van voedsel en vlees voorzien door raven (17,2-6), de niet 

ophoudende stroom van meel in de pot en olie in de kruik van de weduwe van Sarefat (17,7-16), de 

opwekking van de zoon van de weduwe (17,17-24), het neerdalen van vuur uit de hemel en het 

verteren van het brandoffer ondanks al het water waarmee het offer was overgoten (18,20-40).
50

 

Deze eenheid bestaat uit twee delen: 17,1-24 en 18,1-46.
51

 Het eerste deel staat in het kader van 

de opdracht van JHWH aan Elia om zich te verbergen (17,3),
52

 eerst bij de beek Kerit. Als de beek 

opgedroogd is, krijgt Elia de opdracht om naar Sarefat bij Sidon te gaan. Dit deel staat tevens in het 

kader van de verzorging van Elia gedurende de droogteperiode.
53

 

Diverse uitleggers gaan in hoofdstuk 17 uit van drie afzonderlijke scènes: 17,1-6, 7-16, 17-24,
54

 

terwijl weer anderen 17,1 daarvan losmaken en dit vers als de inleiding op de gehele episode 

                                                                                                                                                                                
24), 22, vindt terecht dat er teveel inhoudelijke verschillen zijn om 1 Koningen 19 als laatste akte van een driedelige 

cyclus te beschouwen. 
44

 HENTSCHEL, Die Elijaerzählungen, 78.79.83.84.86. 
45

 STECK, Überlieferung und Zeitgeschichte, 9.10.13.14.15.17; E. SCHWAB, Das Dürremotiv in I Regum 17,8-16, ZAW 

99 (1987), 329-339, spec. 329.330.337.338.339. 
46

 THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 21.22.24. 
47

 WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige, 205; LEHNART, Prophet & König im Nordreich Israel, 184.185.187-189. Later 

spreekt hij van ‘Dürre-Karmel-Komposition’, afgekort als ‘DKK’ (273.275.278.283). R. ALBERTZ, Elia. Ein feuriger 

Kämpfer für Gott (BG 13), Leipzig 2006, 73.74.75.115.116. 
48

 Vgl. R. SMEND, Das Wort Jahwes an Elia. Erwägungen zur Komposition von 1 Reg. xvii-xix, VT 25,3 (1975), 525-

543, spec. 535; SCHWAB, Das Dürremotiv, 329; W. THIEL, Zur Komposition von 1 Könige 18. Versuch einer 

kontextuellen Auslegung, in: E. BLUM e.a. (Hg.), Die Hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte. FS. R. 

Rendtorff, Neukirchen-Vluyn 1990, 215-223, spec. 223; E. BLUM, Der Prophet und das Verderben Israels: Eine 

Ganzheitliche, Historisch-Kritische Lektüre von 1 Regum XVII-XIX, VT 47 (1997), 277-292, spec. 277.281; Fr. 

CRÜSEMANN, Elia – die Entdeckung der Einheit Gottes. Eine Lektüre der Erzählungen über Elia und seine Zeit (1 Kön 

17-2 Kön 2), Gütersloh 1977, 28; THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 21; KEINÄNEN, Traditions in Collision, 12; LEHNART, 

Prophet & König im Nordreich Israel, 193.280. 
49

 Het motief van de dood wordt in het direct daarop volgende hoofdstuk voortgezet (19,1,2.4.10.14.17 [2x]). 
50

 J. VERMEYLEN, Les miracles d’Élie au temps de la grande sécheressse (1 Rois 17-18), in: G.F. WILLEMS (ed.), Élie le 

prophète. Bible, tradition, iconographie. Colloque des 10 et 11 novembre 1985 Bruxelles (PII 5), Leuven 1985, 11-37, 

spec. 11. 
51

 Beide delen zijn ‘eng miteinander verwandt’ (zie voor de overeenkomsten S. TIMM, Die Dynastie Omri. Quellen und 

Untersuchungen zur Geschichte Israels im 9. Jahrhundert vor Christus (FRLANT 124), Göttingen 1982, 55-56).  
52

 Waarom en voor wie Elia zich moet verbergen deelt de verteller in 17,3-4 niet mee (vgl. TIMM, Die Dynastie Omri, 

56: ‘Die erste Szene spricht zwar von einem Verbergen Elijas (…), sagt aber nicht ausdrücklich vor Ahab oder Isebel’). 

In 18,1 wordt verteld dat hij zich aan Achab moet vertonen, waardoor de lezer achteraf zou kunnen denken dat hij zich 

voor Achab verborg; KEINÄNEN, Traditions in Collision, 17.18, noemt verschillende redenen: ‘The need for hiding 

could refer to the pursuit by King Ahab and Queen Izebel (18:3-16; 19:1-3,10,14)’, ‘Another reason for the need to hide 

could be the urgency of the word of Yahweh (1Kings 13:8-10,11-26)’. FOHRER, Elia, 8, loopt op 18,1 vooruit, als hij 

zegt: ‘Elia soll sich, wie 18,10 (moet 18,1 zijn, N.A.R.) zeigt, vor Ahab verbergen, der ihn wegen seines Drohwortes 

verfolgt’. Het thema van de verberging komt ook voor in 18,4.31, waar van Obadja verteld wordt dat hij profeten 

verborgen heeft en van voedel voorzien; STIPP, Vier Gestalten, 59, meent dat het gevaar van de kant van Achab dreigt. 
53

 Vgl. TIMM, Die Dynastie Omri, 58: ‘Die zwei einzelnen Episoden haben jetzt die Funktion, den Zeitraum “dieser 

Jahre” te füllen, in denen Tau und Regen (..) ausblieb ’. 
54

 W. DIETRICH, Prophetie und Geschichte. Eine Redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum deuteronomistischen 

Geschichtswerk (FRLANT 108), Göttingen 1972, 122; CRÜSEMANN, Elia – die Entdeckung der Einheit Gottes, 28; Ph. 

TRIBLE, Exegesis for Storytellers and Other Strangers, JBL 114 (1995), 3-19, spec. 5; N. GLOVER, Elijah versus the 

Narrative of Elijah: The Contest between the Prophet and the Word, JSOT 30 (2006), 449-462, spec. 453. COHN, The 

Literary Logic, 335, voegt daaraan toe: ‘In each episode he (d.i. Elia, N.A.R.) confronts an increasingly more difficult 
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beschouwen.
55

 We zagen hierboven dat er alle reden (hetzelfde personagebestand en dezelfde 

plaats) is om 17,7-16 en 17-24 bijeen te nemen en als een dubbelscène te beschouwen.
56

 Wij stellen 

de volgende indeling van 1 Koningen 17,1-24 voor: na de introductie waarin Elia een jarenlange 

droogte aankondigt: ‘Zowaar de HEER, de God van Israël, leeft, in wiens dienst in sta, er zal deze 

jaren geen dauw of regen komen
57

 tenzij dan op mijn woord’ (17,1), volgen twee rondes, die een 

zekere parallellie kennen (17,2-6 en 17,7-16+17-24). Elke ronde begint met een woord van JHWH, 

waarin hij zijn profeet een opdracht geeft en hem toezegt dat hij van voedsel wordt voorzien, 

waarna het vervolg gaat over de uitvoering van de opdracht en de uitkomst van de toezegging. Deze 

verhaaleenheid eindigt met de erkenning van Elia als profeet. 

Het tweede deel start met de opdracht van JHWH aan Elia om zich aan Achab te vertonen (18,1); 

aan het slot van de ontmoeting van Obadja met Elia bevestigt de laatste de opdracht die hij van 

JHWH heeft gekregen: ‘Zo waar de Heer der heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, vandaag zal ik 

mij aan hem vertonen’ (18,15). Dit tweede deel loopt uit op de erkenning dat JHWH God is in Israël 

en dat Elia knecht van JHWH is, op wiens bevel hij al deze dingen doet (18,36-40). Het eindigt met 

de mededeling van de verteller over de zware stortregen (18,41-45). I Koningen 17,1-18,46 kent 

dan ook een chiastische structuur:
58

 

 
A 17,1       geen regen 

  B   17,2-6 (I) + 7-24 (II)  verberging van Elia  > erkenning van Elia als ‘man Gods’ 

  B’   18,1-40  (III)     vertoning van Elia  > erkenning van JHWH als God in Israël
59

 

A’ 18,41-46      regen
60

       | en van Elia als ‘knecht van JHWH’ 

 

In deze episode wordt Elia telkens aangedreven door ‘het woord van JHWH’ (17,2.8 en 18,1).
61

 Dit 

Godswoord bepaalt zijn handelen ‘at every major juncture of the story except on one’ (d.i. in 

                                                                                                                                                                                
problem which must be solved.’ J.T. WALSH, The Elijah Cycle: A Synchronic Approach (Ph.D. thesis), Michigan 1982, 

14: ‘the progression from one story to the next appears as a gradual intensification of theme (from nourishment in need 

to being saved from starvation to resurrection from death’). 
55

 THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 21. In zijn commentaar gaat hij echter uit van twee delen: ‘Die Versorgung Elias in 

der Zeit der Dürre’ (17,1-16) (pag. 15vv.) en ‘Die Erweckung des Sohnes’ (17,17-24) (pag. 63vv.); J.T. WALSH, 1 

Kings (Berit Olam), Collegeville 1996, 227 (17,1.2-6.8-16.18-24); SIMON, Reading Prophetic Narratives, 156; J.T. 

WALSH, Style and Structure in Biblical Hebrew Narrative, Collegeville 2001, 164, komt tot weer andere ‘four scenes’, 

die van elkaar worden gescheiden door 17,1-4.5-9.10-17.18-24 :וַיְהִי; HENS-PIAZZA, 1-2 Kings, 163; SWEENEY, 1 & 2 

Kings, 209; COGAN, 1 Kings, 431; G. BEGERAU, Elia vom Krit zum Jordan. Eine Untersuchung zur literarischen 

Makrostruktur und theologischen Intention der Elia-Ahab-Erzählung (1 Kön 16,29 bis 2 Kön 2,25) (EH 884), Frankfurt 

am Main 2008, 78. 
56

 Ook BEGRICH, Die Paradieserzählung, 94-95, houdt 17,7-24 voor een vertelling (bestaande uit twee ‘Abschnitte’); 

M.L. FABRE & A. GUEURET, Elie et la veuve de Sarepta. Analyse sémiotique de I. Rois 17, SémB 14 (1979), 2-14, spec. 

5-6; J.J. GRANOWSKI, Polemics and Praise: The Deuteronomistic Use of the female Characters of the Elijah-Elisha 

Stories (Ph.D. thesis), Waco 1996, 118, spreekt van een vertelling die zich in twee fasen ontvouwt. Later (p. 120) noemt 

hij 1 Kon. 17,8-24 ‘a two-part story’. 
57

 Diverse exegeten (L. BRONNER, The stories of Elija and Elisha as Polemics against Baal Worship (POS 6), Leiden 

1968, 50-138; W. QUINTENS, De wondere Elia, Collationes 1 (1971), 35-53, spec. 44; M. OTTOSON, The Prophet 

Elijah’s Visit to Zarephath, in: W.B. BARRICK & J.R. SPENCER (ed.), In the Shelter of Elyon. Essays on Ancient 

Palestinian Life and Literature. FS. G.W. Ahlström (JSOTSup 31), Sheffield 1984, 185-198, spec. 189; P. KEVERS, 

Elia en Baälreligie, in: P. KEVERS (red.), Elia. Profeet van vuur. Mens als wij, Leuven & Amersfoort 1997, 45-58, spec. 

53) wijzen erop dat het motief van de ‘dauw en regen’ ook voorkomt in de Aqhat-legende (III, I i): ‘Zeven jaar zal Baäl 

ontbreken, acht jaar de berijder van de wolken; dauw en geen regen zal er zijn, geen rijzen van twee diepten, geen zoet 

geluid van Baäls stem’ (in de vertaling van W. Quintens). 
58

 Voor andere indelingen, zie WALSH, 1 Kings, 226 (figuur 2); ALBERTZ, Elia, 116. 
59

 Voor de ‘Strukturähnlichkeit der Wunderszenen in 17,17-24 und 18,17-39’ zie OANCEA, Die Witwe und Israel, 134-

138; KEINÄNEN, Traditions in Collision, 30: ‘1Kings 17,24 … resembles the choir ending 1Kings 18,39 where people 

cried out aloud that “Yahweh, he is the God”. 
60

 J. SIEBERT-HOMMES, The Widow of Zarephath and the Great Woman of Shunem. A comparative Analysis of Two 

Stories, in: B. BECKING & M. DIJKSTRA (ed.), On Reading Prophetic Texts. Gender-Specific and Related Studies in 

Memory of Fokkelien van Dijk-Hemmes (BibInt 18), Leiden e.a. 1996, 231-250, spec. 234, ziet een chiasme tussen 17,1-

3 en 18,1: ‘no rain/disappearance (17:1-3)’ en ‘reappearance/rain again (18:1)’. 
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19,3v.);
62

 het brengt hem steeds in nieuwe situaties en op nieuwe plaatsen.
63

 Na zijn aankondiging 

van de droogte wordt Elia drie keer op weg gestuurd, eerst naar de beek Kerit (17,3-4), als deze 

beek opgedroogd is, naar Sarefat (17,9) en in het derde jaar naar Achab, omdat JHWH weer regen 

geeft op de aarde (18,1b). Steeds ook geeft Elia gehoor aan dit woord van JHWH en doet JHWH wat 

hij heeft aangekondigd.
64

 De drie Godswoord-scènes (17,2-6 [I], 17,7-24 [II] en 18,1-46 [III]) 

krijgen steeds meer lengte: vijf verzen, achttien verzen, zesenveertig verzen. 

 

Sequentie 

1 Koningen 17,1-18,46 wordt door veel uitleggers gezien als het begin van de Elia-cyclus (1 

Koningen 17-2 Koningen 2).
65

 Hoeveel ook hiervoor veel valt te zeggen, aan twee elementen doet 

deze opvatting geen recht. Allereerst aan het feit dat een profeet steeds optreedt in relatie tot het 

koningschap. Dat geldt ook voor Elia. Zijn optreden (in 1 Kon. 17,1-19,21) staat in relatie tot Achab 

die koning is over Israël. Wij zijn van mening dat 1 Koningen 17,1-18,46 allereerst gezien moet 

worden als een episode binnen de sequentie waarin sprake is van het koningschap van Achab (1 

Kon. 16,29-22,40).
66

 In het tweede deel van 1 Koningen zien we steeds verhaaleenheden die het 

volgende raamwerk kennen: aan het begin wordt vermeld wie wanneer koning wordt en hoe lang 

zijn koningschap duurt, de verhaaleenheid eindigt met een mededeling over al het overige van de 

geschiedenis dat de desbetreffende koning heeft gedaan (‘is dat niet beschreven in het boek van de 

kronieken van de koningen van Israël?’).
67

 Ditzelfde schema doet zich voor met betrekking tot het 

koningschap van Achab (1 Kon. 16,29-22,40).
68

 Ten tweede: 1 Koningen 17,1-18,46 kan niet goed 

zonder de direct voorafgaande passage (16,29-34), die als inleiding functioneert op de vertelling 

van de droogte (17,1-18,46 + 19,1-21).
69

 In deze ouverture worden door de verteller de beide 

                                                                                                                                                                                
61

 SMEND, Das Wort Jahwes an Elia, 528; E. WÜRTHWEIN, Studien zur Deuteronomistischen Geschichtswerk  (BZAW 

227), Berlin 1994, houdt ‘die in I Reg 17 – 18 dreimal begegnende Wortereignisformel’ voor het ‘Gliederungselement’ 

(zie ook WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige, 211), het vormt ‘das Gerüst der Komposition’; SIEBERT-HOMMES, The 

Widow of Zarephath, 234-235; COGAN, 1 Kings, 430-431. 
62

 R. GREGORY, The Ironic Structure of 1 Kings 17-19, in: A.J. HAUSER (ed.), From Carmel to Horeb: Elijah in Crisis 

(JSOTSup 85), Sheffield 1990, 93-169, spec. 102. 
63

 Vgl. BLUM, Der Prophet und das Verderben Israels, 281: ‘Der anfängliche, beinahe penetrant wiederholte Gedanke, 

daß Elia nichts Wesentliches ohne das Wort JHWH’s unternahm (xvii 2-4, 8-10, xviii 1-2), gibt seine volle Bedeutung 

erst im Fortgang der Handlung zu erkennen.’ 
64

 SMEND, Das Wort Jahwes an Elia, 528. 
65

 M.L. SOARDS, Elijah and the Lord’s Word: A Study in I Kings 17:17-24, SBeT 13 (1983), 39-50, spec. 39; K.A.D. 

SMELIK, 1 Koningen (Belichting van het Bijbelboek), Den Bosch & Brugge 1993, 105; BEGERAU, Elia vom Krit zum 

Jordan, 65-75, houdt 1 Kon. 16,29-2 Kon. 2,25 voor één geheel, door haar betiteld als ‘Elia-Ahab Erzählung’. 
66

 Vgl. WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige (1 Kön 17–2 Kön 25), 205: ‘Zwischen Eingangs- (d.i. 16,29-33, N.A.R.) 

und Schlußformel (d.i. 22,39-40, N.A.R.) haben zunächst prophetisch bestimmte dtr Kreise unter Verwendung älteren 

Materials den Elija-Zyklus 1.Kön. 17-19* komponiert und eingestellt, ebenso die mit einem dtr Anhang versehene 

Nabot-Novelle 1.Kön 21*.’ Würthwein’s opmerking heeft echter geen invloed op de indeling van zijn commentaar; zo 

bespreekt hij (205) de Elia-cyclus binnen ‘1.Kön 17,1-2-2.Kön. 1,18: Elija’; FABRE & GUEURET, Élie et la veuve de 

Sarepta, 5; LONG, 1 Kings, 170-171; SMELIK, 1 Koningen, 8; H. JAGERSMA, 1 Koningen. Deel 2 (Verklaring van de 

Hebreeuwse Bijbel), Kampen 2006, 127: ‘Met 16,29 begint een uitgebreid verslag over het koningschap van Achab, 

[.…], dat pas in in 22,40a met de mededeling over zijn dood zal eindigen’; vgl. BRICHTO, Toward a Grammar, 123: ‘for 

all the tales of Elijah appear as events in the larger setting of this king (d.i. Achab, N.A.R.) of the Northern Kingdom of 

Israel’. Het optreden van Elia blijft niet beperkt tot het koningschap van Achab. Elia treedt ook op ten tijde van het 

koningschap van Achabs zoon Achazja (1 Kon. 22,52–2 Kon. 1,18); FRITZ, 1 & 2 Kings, 178; SWEENEY, 1 & 2 Kings, 

205; PARK, Why Not Her?, 213-214. 
67

 Zie verder K.A.D. SMELIK, De dynastieën van Omri en Jehu. De compositie van het boek Koningen (1), ßACEBT 6 

(1985), 43-69; K.A.D. SMELIK & H.J. VAN SOEST, Openingsformules in het boek Koningen. De compositie van het 

boek Koningen (2), in: ACEBT 12 (1993), 62-86; K.A.D. SMELIK & H.J. VAN SOEST, Overlijdensteksten in het boek 

Koningen. De compositie van het boek Koningen (3), in: ACEBT 13 (1994), 56-71. 
68

 R.G. BRANCH, Revealing Strength and Weaknesses: How Selected Women in Samuel and Kings Influence the Biblical 

Text (Ph.D. thesis), Austin 2000, 176-177, houdt niet 1 Kon. 22,39-40 voor het slot van de Achab-cyclus, maar 1 Kon. 

18,1-2. 
69

 COHN, The Literary Logic, 334, noemt 16,29-33 ‘a prologue to the Elijah narrative’; ALBERTZ, Elia, 74, beweert dan 

ook ten onrechte dat aan 1 Koningen 17,1-18,46 ‘jede Exposition’ ontbreekt. Het doet vreemd aan om kort daarna van 
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tegenspelers van Elia die in 1 Koningen 17,1-19,21 zo’n grote rol spelen, Achab (17,1; 18,1-46) en 

Izebel (18,4.13; 19,1-18), geïntroduceerd.
70

 

Voor nog een ander aspect dienen we in dit verband aandacht te hebben, en wel voor de 

aankondiging van de droogte door Elia. Een fundering voor deze aankondiging ontbreekt, althans 

de verteller biedt die niet.
71

 Dit gegeven houdt uitleggers niet tegen om deze onheilsaankondiging 

desondanks van een beweegreden te voorzien; de droogte wordt door diverse exegeten opgevat als 

straf voor de Baälsdienst door Achab.
72

 Wat deze lezers doen, is zelf een oorzakelijk verband 

leggen tussen 16,29-33, waarin gesproken wordt van Achabs Baälsdienst, en 17,1, met de 

aankondiging van de droogte.
73

 De verteller houdt de zaak in 17,1 evenwel open.
74

 Dat past goed in 

het vervolg, en wel bij de eerstvolgende ontmoeting van Achab en Elia (18,16-19) na die in 17,1. 

Achab en Elia blijken een verschillend perspectief te hebben op de droogte. Zo legt Achab alle 

schuld bij Elia.
75

 Hij houdt Elia voor de profeet die Israël in het ongeluk heeft gestort.
76

 Elia wijst 

                                                                                                                                                                                
ALBERTZ, Elia, 75, te horen: ‘Die Dürrekomposition scheint diesen deuteronomistischen Bericht über Ahab 

vorauszusetzen’. En op pagina 116.117 spreekt hij over 1 Koningen 16,29-34 als ‘Exposition’! 
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 Zie o.a. TRIBLE, Exegesis for Storytellers, 3-5 (‘Introducing the Characters’). 
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 FOHRER, Elia, 34-35.53, meent dat de deuteronomistische auteur van Koningen de motivering eruit heeft gelaten, 

omdat hij de afgodendienst van Achab al in de ‘Eingangsformel’ vermeld heeft! TIMM, Die Dynastie Omri, 54; BECK, 

Elia und die Monolatrie, 100; ALBERTZ, Elia, 75; de pagina daarna (76) merkt Albertz evenwel op dat de Baäldienst van 

Achab, beschreven in 1 Kon. 16,29-33 de motivering oplevert; OTTO, Jehu, Elia en Elisa, 158. 
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 A. VAN DER BORN, Samuël – Koningen (BOT), Roermond & Maaseik 1956, 103; FOHRER, Elia, 7-8.93; O. EIßFELDT, 

Die Komposition von I Reg 16,29-II Reg 13,25, in: F. MAAS (Hg.), Das Ferne und Nahe Wort. FS. L. Rost (BZAW 

105), Berlin 1967, 49-58, spec. 52; J. GRAY, I & II Kings. A Commentary (OTL), London 1970
2
, 377.378; COHN, The 

Literary Logic, 335; J. ROESLER, Elia und Greimas auf dem Karmel. Semiotische Analyse von 1 Kön 16,29-18,46, in: 

K. GRÜNWALDT & H. SCHROETER (Hg.), Was suchst du hier Elia? Ein hermeneutisch Arbeitsbuch (Hermeneutica 4), 

Rheinbach-Merzbach 1995, 196-212, spec. 201; AUSLOOS, Exegetische Commentaar, 569; BRANCH, Revealing 

Strength and Weaknesses, 178; F. NAULT, Révélation et violence: La critique de l’économie religieuse dans le cycle 

d’Élie (1 Rois 17,1 à 19,21), ETR 78 (2003), 181-202, spec. 185-186; S. OTTO, The Composition of the Elijah-Elisha 

Stories and the Deuteronomistic History, JSOT 27 (2003), 487-508, spec. 503. Daartegenover staat HAUSER, Yahweh 

versus Death, 13: ‘He (d.i. Elia, N.A.R.) does not …. inform the king that the drought is sent (…) as a punishment for 

Ahab’s worship …’. 
73

 Zie b.v. SMEND, Das Wort Jahwes an Elia, 534: ‘Mag es auch plausibel erscheinen, daß die Trockenheit im jetzigen 

Zusammenhang durch xvi 30-33 ausreichend motiviert ist …?’; SIMON, Reading Prophetic Narratives, 158: ‘Elijah’s 

laconic announcement to Ahab of the impending drought is incomprehensible without background information about 

Ahab’s sins of Baal worship’; CRÜSEMANN, Elia – die Entdeckung der Einheit Gottes, 32: ‘Elia spricht sein Wort zum 

König von Israel, und im Zusammenhang des deuteronomistischen Geschichtswerk ist damit ganz eindeutig (sic, 

N.A.R.) eine Reaktion auf den Zuwendung Ahabs zu Baal gegeben, wie sie vorher in der deuteronomistischen 

Einleitung berichtet wurde (16,30ff)’; THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 24: ‘Diese Textreduktion sollte den Beginn des 

Dürre-Zyklus enger mit der dtr. Präsentation Ahabs verbinden und dabei gleichzeitig die Dürre-Ankündigung 

begründen, wie sie in 16,30-33 in dtr. Sicht formuliert ist’; WALSH, 1 Kings, 226: ‘Since all we know of Ahab is the 

narrator’s catalogue of Ahabs sins in 16,29-34, we naturally interpret the drought as a punishment from God. Yet 

neither the narrator nor, surpringly, Elijah himself confirms that interpretation’; M.J.M. COOMBER, Exegetical Notes on 

1 Kings 17:8-16: The Widow of Zarephath, ExpTim 118,8 (2007), 389-390, spec. 389. 
74

 Vgl. H. DHARAMRAJ, A Prophet like Moses? A narrative-theological reading of the Elijah narratives (Ph.D. thesis), 

Durham 2006, 9: ‘he (d.i. de verteller, N.A.R.) neither confirms nor denies either by his own comment or through Elijah 

that the drought follows on the list of sins drawn out earlier. It is for the reader to make the connection between the sins 

catalogued and the announcement of the drought, not only because of their juxtaposition, but from the deuteronomic 

echoes created.’ M. GARSIEL, From Earth to Heaven. A Literary Study of the Elijah Stories in the Book of Kings, 

Bethesda 2014, 29-30, zegt van de aankondiging – op grond van 18,18 – dat ze ‘seems arbitrary’ om uiteindelijk te 

beweren: ‘Elijah’s drought declaration was his own initiative’. 
75

 De lezer vernam – opvallenderwijs? – geen reactie van Achab op de aankondiging van de droogte door Elia in 17,1 

(zie ook TIMM, Die Dynastie Omri, 54; SIMON, Reading Prophetic Narratives, 161). De verteller lijkt de reactie van 

Achab uitgesteld te hebben tot het moment dat de droogte ook echt gevolgen voor hem kreeg (zie 18,5-6) en hij naar 

Elia op zoek gaat; vgl. HAUSER, Yahweh versus Death, 14: ‘The royal response to Elijah’s challenge will be developed 

later (as in 18.17; 19.2).’ 
76

 Voor עכר zie J. STAMM, Das hebräische Verbum ‘ākar, Orientalia 47 (1978), 339-350; T.B. DOZEMAN, The 

“Troubler” of Israel: ‘ḵr in 1 Kings 18:17-18, SBT 9 (1979), 81-93. BLUM, Der Prophet und das Verderben Israels, 284 

stelt de vraag: ‘… ist Ahab’s Vorwurf wirklich so abwegig? Setzt die Handlung nicht damit ein, daß Elia vor dem 
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Achab – en zijn vaders (d.i. Omri) huis – aan  als degene die Israël – met deze droogte – in het 

ongeluk heeft gestort, doordat hij de geboden van JHWH heeft verzaakt en de Baäls heeft 

nagelopen.
77

 

 

In deze droogte-aankondiging van Elia (17,1) bevindt zich een grote religieuze uitdaging. In de 

kanaänitische godsdienst is Baäl namelijk de god van de vruchtbaarheid die regen geeft, als ook de 

god van leven, genezing en groei.
78

 In de herfst – na zijn verblijf in de onderwereld tijdens het dorre 

seizoen – verslaat hij zijn rivaal Mot en wordt hij weer levend. Hij vertoont zich dan in het eerste 

heftige onweer dat regen brengt. Elia’s eerste woord is dan ook niet anders te verstaan dan als een 

oorlogsverklaring aan Baäl en zijn aanhangers. Niet pas in hoofdstuk 18, maar hier al gaat het om 

de vraag wie de macht heeft over de regen: de god Baäl of JHWH, God van Israël?
79

 In 1 Koningen 

18 komt deze strijd tot een hoogtepunt. De kwestie wordt nog opmerkelijker, omdat de op dat 

moment – in het verhaal – nog volkomen onbekende Elia beweert over regen en droogte te kunnen 

beschikken! 

 

 

6.5  ANALYSE VAN DE STRUCTUUR 

 

De uitleggers die een indelingsvoorstel doen, zijn in drie groepen te verdelen. De ene groep ziet 

symmetrie in 1 Koningen 17,17-24, de andere groep komt op meer inhoudelijke gronden tot 

indeling. Daartussenin zit een derde groep, die begint met inhoudelijke gronden om daarna uit te 

komen bij een indeling gebaseerd op symmetrie. 

 

 

6.5.1  Inhoudelijk 

 

J. Maas & N. Tromp 

Maas & Tromp komen op basis van de veranderingen van plaats en van de verhaalpersonages tot 

drie delen – zelf spreken zij van ‘scènes’ – : 17a-19b (beneden; vrouw-Elia-dode zoon), 19c-23a 

(boven; Elia-zoon) en 23b-24c (beneden; vrouw-Elia-levende zoon).
80

 Deze indeling heeft iets 

gekunstelds, omdat de scènewisselingen zich daardoor twee keer midden in de zin (19,b-e en 23a-c) 

– en dan ook midden in een beweging van boven naar beneden en omgekeerd – voordoen! 

 

S.M. Fischbach 

Ook Fischbach spreekt van ‘scènes’. Vers 17 houdt ze voor de inleiding, waarin de situatie wordt 

geschetst. Vervolgens komt ze tot deze driedeling, gebaseerd op de dialogen: 18-19b (de klacht en 

het verwijt van de weduwe), 19c-22 (de gebeden van Elia en de herleving van de zoon), 23-24 (de 

teruggave van de zoon en de belijdenis van de weduwe).
81

 Deze indeling wijkt af van haar 

vormkritische indeling: inleiding (v. 17a-b), expositie (vv. 17c-18), centrum (vv. 19-22) en slot (vv. 

23-24).
82

 Haar eerste indeling was aannemelijker, als zij 19c-f (het naar het bovenvertrek dragen) 

                                                                                                                                                                                
König die Wiederkehr des Regens abhängig macht von “seinem” Wort (xvii 1), und hatte unter dessen Wirkmacht nicht 

das ganze Land zu leiden?’ 
77

 Vgl. OTTO, Jehu, Elia und Elisa, 162. 
78

 Er is de nodige discussie over de vraag om welke Baäl het gaat (zie F.C. FENSHAM, A Few Observations on the 

Polarisation Between Jahweh and Baal in 1 Kings 17-19, ZAW 92 (1980), 227-236; M.J. MULDER, Ba’al in het Oude 

Testament (diss.), ‘s-Gravenhage 1962, 37-44; M.J. MULDER, De naam van de afwezige God op de Karmel. Onderzoek 

naar de naam van Baäl van de Karmel in 1 Koningen 18 (inaug. rede), Leiden 1979; W. HERRMANN, Baal בעל, in: 

DDD, 132-138. Deze kwestie laten wij rusten. 
79

 Wij volgen hier CRÜSEMANN, Elia – die Entdeckung der Einheit Gottes, 31. 
80

 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 47. 
81

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 39. 
82

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 41-42. 
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niet tot het middendeel had gerekend, maar bij de eerste deel. Het daarmee overeenkomstige deel: 

het naar beneden dragen, rekent zij namelijk tot het derde deel (vv. 23-24). Deze indeling was dan 

logischer geweest: 18-19, 20-22, 23-24. Dat zij voor deze symmetrie niet echt oog heeft, mag 

opmerkelijk heten, aangezien ze de structuuranalyse van A. Schmitt wel kent (zie 6.5.3).
83

 

 

S.J. de Vries 

De Vries komt na de expositie (v. 17) tot een indeling in vieren: 17,18-19b (de klacht van de 

vrouw), 19c-21 (de actie van de profeet), 23 (het wonderbare herstel), 24 (het getuigenis van de 

vrouw).
84

 Ook De Vries heeft weinig oog voor de symmetrie van de tekst. 

 

H.K. Park 

1 Koningen 17,17-24 bestaat, zo Park, uit zes delen: (1) ziekte van de zoon (v. 17), (2) probleem 

van de vrouw (v. 18), (3) reactie van Elia (vv. 19-21), (4) antwoord van JHWH (v. 22), (5) acties van 

Elia (v. 23), (6) proclamatie van de vrouw (v. 24).
85

 

 

 

6.5.2  Inhoudelijk – Symmetrisch 

 

B.O. Long komt tot een iets andere indeling in vieren: (1) crisis: ziekte van het kind (v. 17), (2) 

verwijt van de moeder aan Elia (vv. 18-19), (3) oplossing van de crisis: herleving van het kind (vv. 

20-22) en (4) conclusie (vv. 23-24).
86

 Ofschoon Long blijk geeft in te zien dat zowel (1) en (3) in 

relatie met elkaar staan als (2) en (4) – in beide gevallen gaat het om ‘a complete turnabout’ – leidt  

dat bij hem niet tot het patroon: A (17), B (18-19), A’ (20-22), B’ (23-24), als wel met weglating 

van vers 17 (!) tot een A’ (18-19), B (20-22), A’ (23-24)-patroon.
87

 

 

 

6.5.3  Symmetrisch  

 

De eerste uitleggers die oog hebben voor de symmetrie, zijn G. Hentschel
88

 en A. Schmitt.
89

 Daarbij 

dient echter wel aangetekend te worden dat de situatieschets aan het begin (v. 17) zowel door 

Schmitt als door Hentschel buiten de symmetrische opbouw wordt gelaten. 

 

G. Hentschel 

Hentschel wijst op de ‘nagenoeg’ symmetrische opbouw, hij gaat evenwel niet uit van de huidige 

vertelling, maar van ‘die primär selbständige Erzählung’. Hij ziet een dialoogvrije kern (v. 21a en v. 

v. 22b-c) omraamd aan het begin en aan het eind door een korte oproep van Elia (v. 19a-b en v. 

23d-e) en een woord van de vrouw (v. 18 en v. 24). Ook het middenstuk is symmetrisch: de uitroep 

van Elia (v. 21d-e) en de wonderbare opwekking van de jongen (v. 22b) worden in gelijke 

bewoordingen uitgedrukt.
90
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A. Schmitt 

Schmitt merkt bij zijn voorstel op dat de tekst drie ‘Kurzszenen’ kent: (1) vrouw-Elia (vv. 18-19), 

(2) Elia-JHWH (vv. 20-22), (3) Elia-vrouw (vv. 23-24):
91

 

 
A  Spreken van de vrouw tot Elia: retorische vraag als verwijt (v. 18) 

 B    Spreken van Elia tot de vrouw (v. 19a) + handeling (3 narratieven) (v. 19c-f) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  C     Spreken van Elia tot JHWH: retorische vraag als verwijt (v. 20),  

handeling + vernieuwd spreken van Elia tot JHWH (v. 21) 

  C’     Handeling-Verhoring door JHWH (3 narratieven) (v. 22) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 B’   Handeling (3 narratieven) + Spreken van Elia tot de vrouw (v. 23) 

A’ Spreken van de vrouw tot Elia: erkenning (v. 24) 

 

Dat A met A’ en B met B’ correspondeert, lijkt ons geheel juist. De correspondentie bestaat in beide 

gevallen uit een transformatie. C en C’ mogen ook met elkaar in relatie staan, deze bestaat niet uit 

een omkering, maar uit het gegeven dat het in C om roepen door Elia tot JHWH gaat en in C’ om 

horen van JHWH naar de stem van Elia. Aannemelijker nog dan de opvatting dat C’ correspondeert 

met C, is het om te pleiten voor een correspondentie van vers 22 met vers 17. Ten opzichte van vers 

17 hebben we in vers 22 ook dan te maken met een omkering. Nadere studie van C (vv. 20-21) laat 

zien dat er reden is om correspondentie te zien tussen vers 20 (‘spreken van Elia tot JHWH’) en vers 

21b-e (‘vernieuwd spreken van Elia tot JHWH’) met de handeling van Elia daartussenin (v. 21a).
92

 

 

R.L. Cohn 

Cohn werkt dit schema – zonder Schmitt te noemen – nog iets meer uit.
93

 In het midden komt hij 

evenwel tot een iets andere structuur (niet C – C’, maar D – E, D’ – E’). 

 
A  ‘Wat heb je tegen mij, man Gods? (v. 18) 

 B    ‘Geef me je zoon!’ (v. 19a-b) 

  C     En hij nam hem en voerde hem naar boven (v. 19c-d) 

   D  En hij riep tot JHWH en zei: ‘JHWH, mijn God’ (v. 20) 

    E    En hij strekte zich uit over de jongen (v. 21a) 

   D’  En hij riep tot JHWH en zei: ‘JHWH, mijn God’ (v. 21b-e ) 

    E’    En JHWH hoorde de stem van Elia (v. 22) 

  C’     En Elia nam het kind en voerde het naar beneden (v. 23a-c) 

 B    ‘Zie, je zoon leeft’ (v. 23d-e) 

A’ Nu weet ik dat u een man Gods bent’ (v. 24) 

 

In dit schema ontbreekt een aantal elementen (vv. 19f, 23c), waardoor het niet helemaal tot een 

consequente toepassing komt. Het nemen van het kind (v. 23a) moet niet in relatie gebracht worden 

met het nemen van het kind in vers 19c, maar met het op bed leggen in vers 19f. Bij het nemen van 

het kind in vers 23a gaat het namelijk om het ‘afnemen van het bed’. Het nemen van haar schoot in 

vers 19c moet niet in relatie gezien worden met het nemen van het kind in vers 23a, maar met het 

geven aan zijn moeder in vers 23c. Een derde kritiekpunt betreft de relatie tussen E (v. 21a) en E’ 

(v. 22a). Cohn houdt het ritueel van Elia (het zich driemaal uitstrekken over het kind) als een 
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anticipatie op JHWH’s opwekking van de jongen.
94

 Maar deze oplossing bevredigt niet,
95

 in 

tweeërlei opzicht niet: (1) Het ritueel staat precies in het midden van de scène, het heeft geen 

tegenpool; (2) het is logischer om de opwekking van de jongen in relatie te zien met het begin: de 

dood van de jongen (v. 17d). Bij de correspondenties tussen de versdelen gaat het namelijk steeds 

om transformaties. Ten slotte. Probleem van de delen D – E – D’ – E’ is dat daardoor de indruk 

gewekt wordt dat E een reactie is op D zoals E’ dat is op D’. Waar E’ wel degelijk een reactie is op 

D’, is E dat niet op D. De feitelijke reactie op D is het niet reageren van JHWH. E is een nieuwe actie 

van Elia. 

 

N. Glover 

Glover beweert wel de indeling van Cohn te volgen, maar doet dat feitelijk niet.
96

 

 
A  Beschuldiging door de weduwe (v. 18) 

 B   Dood van de zoon (v. 18) 

  C   ‘Geef me je zoon!’ (v. 19) 

   D     En hij voerde hem naar boven naar het bovenvertrek (v. 19) 

    E  En hij riep tot JHWH en zei: ‘JHWH, mijn God’ (v. 20) 

     F    En hij strekte zich uit over de jongen (v. 21) 

    E’  En hij riep tot JHWH en zei: ‘JHWH, mijn God (v. 21) 

     F’    En JHWH hoorde de stem van Elia (v. 22) 

   D’     En Elia voerde het naar beneden vanuit het bovenvertrek (v. 23) 

  C’    Hij gaf hem aan zijn moeder (v. 23) 

 B’   ‘Zie, je zoon leeft’ (v. 23) 

A’ Bevestiging door de weduwe (v. 24) 

 

Onze kritiek betreft allereerst de gesuggereerde correspondentie tussen C en C’, waar het logischer 

is om vers 19a-b (C bij Glover) te verbinden met vers 23d-e (B bij Glover). Het tweede kritiekpunt 

betreft de gesuggereerde correspondentie tussen B (v. 18) en B’ (v. 23), waar het juister is om B’ te 

verbinden met het door Glover in zijn structuur niet verwerkte vers 17. Over de relaties tussen E en 

E’ en F en F’spraken we hierboven al. 

 

J.T. Walsh 

Walsh zit dicht tegen het voorstel van R.L. Cohn aan:
97

 

 
A  Rede door de vrouw (‘man Gods’) (v. 18) 

 B   Rede door Elia (‘geef me je zoon’) (v. 19a-b) 

  C   Elia neemt de jongen van zijn moeder (v. 19c) 

   D    Hij brengt hem naar het bovenvertrek (v. 19d-e) 

    E     Hij legt hem op bed (v. 19f) 

     F      Elia wekt het kind op (vv. 20-22)  

    E’     Elia neemt het kind (v. 23a) 

   D’    Hij voert hem naar beneden (v. 23b) 

  C’   Hij geeft hem aan zijn moeder (v. 23c ) 

 B’  Rede door Elia (‘je zoon leeft’) (v. 23d-e) 

A’ Rede door de weduwe (‘man Gods’) (v. 24) 

 

Wat aan deze indeling opvalt, is dat Walsh soms heel nauwkeurig de correspondenties in kaart 

brengt (zie C, D, E en E’, D’, C’), maar dat niet doet waar hij het centrum ziet en benoemt (F).
98
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Dat gebeurt overigens wel even verder op de pagina (231) met betrekking tot F: A Gebed, B 

Verhaal, A’ Gebed, B’ Verhaal. Gevolg van déze indeling is evenwel dat de herleving niet meer in 

het centrum staat. Ook dit voorstel schenkt geen aandacht aan vers 17. 

 

P. Hugo 

Ook de indeling van Hugo lijkt sterk op die van Cohn.
99

 Hij onderscheidt met Schmitt drie ‘scènes’, 

met in elke ‘scène’ twee verhaalpersonages: 

 
Intro (v. 17) 

A  De vrouw spreekt tot Elia: ‘Man Gods’ (v. 18) 

 B    Elia spreekt tot de vrouw: ‘Geef uw zoon’ (v. 19a-b) 

  C     Elia neemt de zoon, brengt hem naar boven en legt hem op zijn bed (v. 19c-f) 

  ================================================================= 

   D  Gebed tot JHWH: ‘JHWH, mijn God’ (vv. 20-21a) 

   D’  Gebed tot JHWH: ‘JHWH, mijn God’ (vv. 21b-22c) 

   ================================================================= 

  C’     Elia neemt de zoon, brengt hem beneden en geeft hem aan zijn moeder (v. 23a-c) 

 B’   Elia spreekt tot de vrouw: ‘Zie, uw zoon leeft’ (v. 23d-e) 

A’ De vrouw spreekt tot Elia: ‘Man Gods’ (v. 24) 

 

Het voorstel kent met betrekking tot B en B’ hetzelfde probleem als bij Cohn (zie aldaar). Dat geldt 

ook voor D en D’ (zie aldaar). Vers 21a rekent hij bij het eerste gebed. Dat dit vers het omslagpunt 

vormt, komt daardoor niet tot uitdrukking, netzomin als het feit dat het eerder bij het vervolg (het 

tweede gebed) thuishoort. Het verschil met Cohn is dat hij vers 21a in de bovenstaande structuur 

niet verbindt met de verzen 22a-c, terwijl hij dat wel doet in de daaropvolgende toelichting: het 

gebaar van Elia + het handelen van JHWH corresponden met elkaar.
100

 Het brengt Hugo er niet toe 

om te zeggen dat het gebaar van Elia en het handelen van God tezamen de opwekking tot gevolg 

hebben. Hij noemt de intercessie wel noodzakelijk om de goddelijke interventie op te roepen.
101

 

 

Y. Steenkamp 

Steenkamp komt tot een met betrekking tot het centrum iets minder ingevulde indeling:
102

 

 
A  De jongen wordt ziek en sterft (v. 17) 

  De weduwe stelt Elia’s intenties ter discussie (v. 18) 

 B    Elia neemt, draagt en legt de jongen op bed (v. 19c-f) 

  C     Elia bidt, strekt zich uit over de jongen en bidt opnieuw 

      JHWH verhoort het gebed en jongen herleeft (vv. 20-22) 

 B’   Elia neemt, draagt en geeft hem levend aan zijn moeder (v. 23) 

A’  De weduwe verklaart dat Elia man Gods is met betrouwbaar woord van JHWH (v. 24) 

 

Als één van de weinigen neemt Steenkamp vers 17 wel mee in haar voorstel. De transformatie van 

dood (A) naar leven (C) wordt in deze structuur niet zichtbaar. Een lezer verwacht dat deze 

transformatie in A’ terugkomt, wat niet het geval is. Element C krijgt hier te weinig uitwerking. 
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 In zijn proefschrift beschouwt WALSH, The Elijah Cycle, 13, vers 21a als het centrum van de handelingen van Elia en 

noemt hij vers 22 ‘the central sentence of the episode’, ofschoon hij op de pagina daaraan voorafgaande (p. 12) het 

dubbele gebed en de beschrijving van de resultaten daarvan ‘the central scene’ noemt. Kortom, heel helder is Walsh 

niet. 
99

 P. HUGO, Les deux visages d’Élie. Texte massorétique et Septante dans l’histoire la plus ancienne du texte de 1 Rois 

17-18 (OBO 217), Göttingen 2006, 135-139. 
100

 HUGO, Les deux visages d’Élie , 138. 
101

 HUGO, Les deux visages d’Élie, 143. 
102

 Y. STEENKAMP, King Ahaziah, the widow’s son and the theology of the Elijah-cycle: A comparative study, OTE 

17/4 (2004), 646-658, spec. 649. 



151 

H. Jagersma 

Minder inhoudelijk uitgewerkt is het indelingsvoorstel van Jagersma.
103

 Hij onderscheidt zeven 

‘scènes’, bijna overeenkomend met het aantal verzen, die als volgt met elkaar corresponderen: 

 
  v. 17 

 A   v. 18 

  B   v. 19 

   C    v. 20-21 

   C’   v. 22 

  B’  v. 23 

A’ v. 24 

 

Vers 17 (de dood van de zoon) krijgt in dit voorstel geen ‘tegenhanger’, ofschoon het vers wel een 

tegenhanger heeft, in vers 22c (de herleving van de zoon). 

 

 

6.5.4  Concentrisch patroon 

 

Ons voorstel met betrekking tot de structuur van 17,17-24 ziet er als volgt uit: 

 
        A      Zoon wordt ziek, en zieker, totdat er geen levensadem in hem was overgebleven (v. 17) 

B  Spreken van de vrouw tot Elia: verwijt aan man Gods dat hij zoon gedood heeft (v. 18) 

 C    Spreken van Elia tot de vrouw: ‘Geef uw zoon aan mij’ (v. 19a-b) 

  D     Elia: nemen van schoot (v. 19c) 

   E  Naar boven dragen (v. 19d-e) 

    F    Op bed leggen (v. 19f) 

     G         Roepen door Elia tot JHWH: verwijtende vraag dat Hij zoon heeft gedood (v. 20) 

   H     Uitstrekken – drie maal – over het kind door Elia (v. 21a) 

     G’          Roepen door Elia tot JHWH: oproep tot terugkeer van het leven (v. 21b-e) 

  A’     Horen van stem door JHWH/terugkeer van het leven tot zijn binnenste/het leeft (v. 22) 

    F’    Elia: nemen (v. 23a) 

   E’  Naar beneden dragen (v. 23b) 

  D’     Geven aan de moeder (v. 23c) 

 C’   Spreken van Elia: ‘Zie, uw zoon leeft’ (v. 23d-e) 

B’  Spreken van de vrouw tot Elia: positieve erkenning van Elia als man Gods (v. 24) 

 

De scène (vv. 17-24) vertoont een consequent doorgevoerd, concentrische patroon, althans vanaf 

17,18 tot en met 17,24.
104

 Eén vers past niet in dat patroon: vers 22 (A’), waarvan we hierboven al 

zeiden dat het correpondeert met vers 17 (A). Toch plaatsten we A’ niet op dezelfde hoogte als A 

(zoals wel bij de andere verzen). Vers 22 kan namelijk niet losgemaakt worden van het direct 

voorafgaande vers 21b-e. Het roepen van Elia (v. 21b): ‘JHWH, mijn God, laat toch het leven van dit 

kind tot zijn binnenste terugkeren’ (v. 21d-e) krijgt gehoor van JHWH (v. 22a): en het leven van het 

kind keerde terug tot zijn binnenste (v. 22b). Een tweede kanttekening bij deze structuur: wanneer 

het om dialogen gaat, hebben we deze cursief gemaakt (vv. 18, 19a-b, 20a-e, 21b-e, 23d-e, 24). 

Duidelijk is dat de dialogen op centrale plaatsen in het verhaal staan: aan het begin, in het midden 

en aan het eind van de scène. Een derde opmerking – we constateerden het hierboven al – : de 

corresponderende delen (A’ bij A, B’ bij B, C’ bij C, D’ bij D, E’ bij E, F’ bij F, G’ bij G) drukken 

voornamelijk transformaties uit: 
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- dood – leven van de zoon (A – A’); 

- kritische reactie van de vrouw op – positieve erkenning van de man Gods (B – B’); 

- vraag om gave van haar (dode) zoon – tonen van levende zoon (C – C’); 

- nemen van zoon van schoot van de moeder – geven van zoon aan moeder (D – D’); 

- naar boven dragen – naar beneden brengen (E – E’); 

- op bed leggen -  afnemen (F – F’); 

- kritische aanspraak van Elia: dood van zoon – vraag van Elia: leven van de zoon (G – G’). 

Dat binnen de structuur één vers niet in het concentrische patroon past, vormt voor een lezer een 

belangrijk signaal, helemaal als hij ziet wie van dit vers het subject vormt: God past niet keurig in 

de (menselijke) patronen. Hij breekt daarop – na de vraag van Elia – in met het doel de noodsituatie 

van het begin op te heffen. 

 

 

6.6  CONCLUSIES 

 

Wij noteren de belangrijkste conclusies van het zesde hoofdstuk: 

 1) Dat het genre van 1 Koningen 17,17-24 zich niet eenduidig laat bepalen, heeft in het 

bijzonder te maken met het feit dat het verhaal twee transformaties kent. Als de ene transformatie: 

van een dode zoon naar een levende zoon, bepalend wordt geacht, dan zal gekozen worden voor het 

‘profetisch wonderverhaal’. Als de andere transformatie centraal wordt gezet: van een verwijtende 

vrouw naar een belijdende vrouw, dan zal de keuze om van een ‘prophetische Erweislegende’ te 

spreken meer voor de hand liggen. We hebben in 1 Koningen 17,17-24 met een mengvorm te 

maken (6.3). 

 2) 1 Koningen 17,17-24 is nauw verbonden met de direct voorafgaande scène: 17,7-16, zodanig 

dat van een tweeluik gesproken kan worden. De sterke verbindingen zijn o.a. zichtbaar aan het 

begin en aan het einde van het verhaal. Een echte expositie is niet nodig, omdat 1 Koningen 17,17-

24 de benodigde gegevens van verhaalpersonages, plaats en setting veronderstelt vanuit 17,7-16. 

Het koorslot dat aan het eind van 17,7-16 ontbreekt, vindt de lezer in 17,24. Het middendeel kent tal 

van elementen die naar het voorafgaande verhaal verwijzen: vrouw, weduwe, komst, verblijf 

houden, huis. De verhouding tussen beide delen is als volgt te typeren: we hebben in 17,17-24 na 

17,7-16 met ‘das gesteigerte Pendant’ te maken: eerst bewaring voor de dood, daarna opwekking uit 

de dood (6.4.1). 

3) 1 Koningen 17,7-16+17-24 maakt onderdeel uit van 17,1-18,46, dat op zijn beurt onderdeel 

uitmaakt van de vertelling over het koningschap van Achab (16,29-22,40), waarin Elia het kritische 

tegenover van Achab en Izebel vormt. De droogte-episode (17,1-18,46) begint in 17,1 met de 

aankondiging dat er geen dauw en regen zal zijn dan op Elia’s woord en eindigt in 18,41-46 met de 

mededeling van het vallen van regen. Daartussenin bevinden zich twee delen die beginnen met de 

opdracht aan Elia om zich te verbergen dan wel te vertonen, en die uitlopen op erkenningen: 17,24 

en 18,39. Kortom, 17,1-18,46 kent een chiastische structuur: A (17,1) – B (17,2-6 + 7-24) – B’ 

(18,1-40) – A’ (18,41-46). 1 Koningen 17,2-24 neemt dus binnen de structuur van 17,1-18,46 een 

gelijke positie in als 18,1-46. Daarbinnen past de gedachte dat 17,17-24 niet alleen op het Karmel-

verhaal preludeert, maar ook op de uitkomst van het Karmelgebeuren anticipeert.
105

 Zijn de 

verhalen in 17,8-24 te duiden als impliciete uitdagingen aan de Baäl, in hoofdstuk 18 is de uitdaging 

geheel openbaar.
106

 En wat in Sarefat slechts voor één (heidense) getuige duidelijk is geworden, 

                                                      
105

 THIEL, Zur Komposition, 215; OANCEA, Die Witwe und Israel, 130-141, waarbij wij nog zouden willen aantekenen 

dat ‘2. Gebet’ (17,21b) parallel loopt met ‘2. Gebet’ (18,37). Beide gebeden kennen het motief van de terugkeer (שׁוב); 

F. MAEIJER, Als twee druppels water Elia en Elisa, Schrift nr. 88 (1983), 123-129, spec. 127-129, laat zien hoezeer het 

Karmel-verhaal (1 Kon. 18,20-46) en het dodenopwekkingsverhaal van Elisa (2 Kon. 4,8-37) opvallende parallellen 

kennen. 
106

 THIEL, Zur Komposition, 215. 
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moet in 1 Koningen 18 voor heel Israël duidelijk worden. De gebeurtenissen in Sarefat laten zien 

dat JHWH ook buiten Israël, op het territorium van Baäl en Mot, macht heeft (6.4.2).
107

 

4) 1 Koningen 17,17-24 vertoont een symmetrische structuur, met 17,21 als het scharnierpunt 

van de scène. Deze symmetrische structuur maakt weinig aannemelijk dat we met een verhaal te 

maken hebben dat diverse bewerkingen heeft ondergaan. Deze structuur van 17,17-24 onderscheidt 

zich van de meer lineaire structuur van 17,7-16 en van 18,1-46. De pericoop krijgt daardoor een 

speciale positie in de droogtevertelling. Ten slotte moeten we wijzen op de uitzonderingspositie van 

vers 22 binnen het concentrische patroon. Anders gezegd, JHWH past niet binnen het patroon, maar 

is wel degene, zo weet Elia, die aan de noodsituatie van het begin een eind kan maken (6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
107

 FENSHAM, A Few Observations, 234; BRONGERS, 1 Koningen, 169; SCHWAB, Das Dürremotiv, 338; STIPP, Vier 

Gestalten, 67; THIEL, Zur Komposition, 216; AUSLOOS, Exegetische Commentaar, 571; STEENKAMP, King Ahaziah, the 

widow’s son, 654. 
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HOOFDSTUK VII 

 

DE DODENOPWEKKING IN 1 KONINGEN 17,17-24 
 

 

7.1  INLEIDING 

 

Het wonder van de dodenopwekking (7.2) bespreken we op de manier waarop de lezer deze 

intussen van ons is gewend: we kijken naar de beginsituatie (7.2.1), eindsituatie (7.2.2), verandering 

(7.2.3), gevolgd door de reactie op het wonder (7.3). Deze ronde besluiten we met de paragraaf 

waarin we de tekstgegevens bijeen lezen (7.4). We beginnen met de setting (7.4.1), kijken naar de 

veranderingen van plaats (7.4.2) en de verhaalpersonages (7.4.3) om de hoofdlijnen te schetsen 

(7.4.4) en het verhaal van een titel te voorzien (7.5). 

In de tweede, veel kortere ronde schenken we aandacht aan de Griekse tekst van 1 Koningen 

17,17-24 (7.6). We bieden een vertaling (7.6.1), waarna we kijken naar de wijzigingen die hebben 

plaatsgevonden ten opzichte van de Hebreeuwse tekst (7.6.2) en eindigen met een onderzoek welke 

gevolgen dit heeft voor de visie op het wonder (7.6.3). Aan het slot zetten we alle resultaten op een 

rij (7.7). 

 

 

7.2  HET WONDER (17,17-23) 

 

7.2.1  Beginsituatie 

 

De noodsituatie aan het begin van de scène kunnen we niet goed onder de loep nemen, als we niet 

eerst aandacht hebben geschonken aan de setting die in 1 Koningen 17,17-24 verondersteld wordt. 

We vatten kort een aantal zaken uit het voorgaande hoofdstuk samen. Het mag om een nieuwe 

scène gaan, er is geen sprake van plaatsverandering, of van wisseling van personages. Kortom, het 

verhaal is in zijn setting afhankelijk van 17,7-16.
1
 De scène speelt zich af in Sarefat, in het huis van 

de weduwe, met dezelfde hoofdrolspelers als in de verzen 7-16: de weduwe, haar zoon en Elia. In 

de voorgaande scène speelde de zoon slechts een geringe rol; de vrouw noemt hem in haar reactie 

op Elia’s vraag (17,12). Elia noemt hem op zijn beurt als hij haar weer antwoordt (17,13-14). Aan 

het begin van deze scène is de zoon voor het eerst subject (van de zin). De verteller duidt hem met 

hetzelfde woord (‘zoon’) aan dat eerder door de weduwe (‘mijn zoon’) en door Elia (‘uw zoon’) is 

gebruikt, waarmee deze direct in zijn familieverhouding is getypeerd: ‘de zoon van de vrouw’. Uit 

het feit dat hij door de verteller wordt aangeduid als ‘de zoon’, zal de lezer opmaken dat hij de enige 

zoon is.
2
 De vrouw krijgt van de verteller de nadere bepaling mee: ‘de meesteres van het huis’, 

waarmee zij wordt voorgesteld als eigenares van het huis,
3
 en dus van de familie en het bezit.

4
 Het 

                                                      
1
 Vgl. J. KEINÄNEN, Traditions in Collision. A Literary and Redaction-Critical Study on the Elijah Narratives 1Kings 

17-19 (PFES 80), Göttingen 2001, 25: ‘The narrative concerning the boy’s healing is dependent on the preceding 

textual context, because the story requires definition of the scene and background.’ Deze situatie maakt het naar ons 

idee weinig waarschijnlijk dat 1 Koningen 17,17-24 ooit een zelfstandige vertelling is geweest. 
2
 Zie ook J. MAAS & N. TROMP, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische 

methode, Hilversum 1987, 47. De indruk dat hij de enige zoon van de weduwe is, is ook al in de vorige scène gewekt, 

en wel door de vrouw als zij zegt: ‘Dan wil ik het thuis voor mij en voor mijn zoon klaarmaken’ (17,12). 
3
 Dit ‘huis’ is al eerder vermeld (17,15). 

4
 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 45; N. LEVINE, Twice as Much of Your Spirit: Pattern, Parallel and 

Paronomasia in the Miracles of Elijah and Elisha, JSOT 85 (1999), 25-46, spec. 39, houdt בַּעֲלַת הַבָּיִת voor het 

omgekeerde van (16,32) בֵּּית הַבַּעַל. 
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is de enige keer in de Tenach dat een vrouw deze benaming krijgt.
5
 Lastiger is het om te bepalen 

welke functie deze zegswijze in het vervolg heeft. Het lijkt erop dat het beeld gevestigd moet 

worden dat zij degene is die het in het huis voor het zeggen heeft. 

Direct aan het begin van de scène, in de expositie (v. 17), wordt een noodsituatie – in drie fasen 

– geschetst. Het begint met de mededeling dat de zoon ziek is.
6
 De weduwe consulteert de profeet 

niet in tegenstelling tot de vrouw van Jerobeam die naar de profeet Achia gaat om te vragen wat er 

met haar zieke zoon gaat gebeuren (1 Kon. 14,1-18).
7
 Direct daarna horen we van verheviging van 

zijn ziekte die ertoe leidt dat er ten slotte geen adem meer in hem overbleef.
8
 De verteller gebruikt 

hier niet het verbum מות (‘sterven’) (zoals wel in 1 Koningen 14,12.17, nadat eerder (14,1.5) van 

deze jongen verteld is dat hij ziek was), maar hanteert een veel meer omschrijvende formulering 

.’heeft de betekenis ‘adem נְשָָׁמה Het begrip .לֹא־נֹותְָרה־בֹּו נְשָָׁמה
9
 Diverse malen in het Oude 

Testament komt het begrip voor in combinatie met God zoals ‘de adem van JHWH/God/Almachtige’ 

(Job 4,9; 32,8; 33,4; 37,10; Jes. 30,33). In Genesis 2,7 blaast God – met zijn adem, mag 

verondersteld worden – de levensadem ( נִשְׁמַת חַיִּים) in de neus van de mens (vgl. Jes. 2,22), 

waardoor deze tot een levend wezen (ֶּפֶּשׁ חַיָּה  wordt (zie ook Jes. 42,5; 57,16, over God als (לְנ

schenker/maker van de adem van de mens). Als dan in 1 Koningen 17,17d gezegd wordt dat ‘er 

geen adem in hem was overgebleven’, dan betekent dat ‘death had come’.
10

 Vermijdt de verteller 

het verbum מות (‘sterven’) hier, om zo open te laten of het hier om een definitief levenseinde 

gaat?
11

 Dat het werkwoord daarom vermeden zou worden, lijkt ons gelet op het vervolg niet erg 

aannemelijk. Ten slotte spreekt de vrouw in reactie op het gebeuren wel over een definitief 

levenseinde, zoals blijkt uit haar (tweede) vraag to Elia: ‘Bent u naar mij gekomen om mijn schuld 

in gedachtenis te brengen en mijn zoon te doden’, een formulering die door Elia in zijn gebed wordt 

overgenomen: ‘JHWH, mijn God, zelfs tegen de weduwe bij wie ik als gast verblijf, doet u kwaad 

door haar zoon te doden?’ Na een eerdere dreigende hongerdood wordt de weduwe met haar zoon 

nu door nieuw onheil getroffen: de dood van haar zoon. Een gebeuren dat plaatsvindt, als Elia nog 

steeds bij haar als gast verblijft. 

 

Reactie 

We horen noch van verdriet, noch van rouwbeklag van de kant van de vrouw.
12

 Haar eerste reactie, 

waarin boosheid klinkt, bestaat uit twee vragen, waarin de vrouw haar verhouding met Elia ter 

discussie stelt. Voor het eerst laat ze horen hoe ze Elia ziet: als een man van God.
13

 Daarmee drukt 

                                                      
5
 Cf. M. GARSIEL, From Earth to Heaven. A Literary Study of the Elijah Stories in the Book of Kings, Bethesda 2014, 

42: ‘The feminine title בַּעֲלַת הַבָּיִת is hapax legomenon. There are only three other instances of a similar title and all 

three refer tot males (Ex 22:7; Jud 19:22-23).’ 
6
 Y. STEENKAMP, King Ahaziah, the widow’s son and the theology of the Elijah-cycle: Employing ancient social values 

in a comparative reading, OTE 18/3 (2005), 811-825: ‘The nature of the illness is not disclosed, since it would not 

change the meaning of his death’. M.A. SWEENEY, 1 & 2 Kings (OTL), Louisville & London 2007, 209, en GARSIEL, 

From Earth to Heaven, 44, beschouwen de droogte als de oorzaak van zijn ziekte. 
7
 A. KALMANOFSKY, Women of God: Maternal Grief and Religious Response in 1 Kings 17 and 2 Kings 4, JSOT 36,1 

(2011), 55-74, spec. 64, n.31. 
8
 In 17,17c wordt hetzelfde verbum (חָזָק) gebruikt als in 18,2 voor de honger. 

9
 Wij ontlenen de gegevens over נְשָׁמָה aan H. LAMBERTY-ZIELINSKI, נְשָׁמָה ne

šāmâ, in: TDOT. Vol. X, 65-70. 
10

 LAMBERTY-ZIELINSKI, נְשָׁמָה ne
šāmâ, 68; vgl. p. 67: ‘Without n

e
šāmâ, then, the human body is dead, ..’. 

11
 Zie de discussie hierover in 7.3. 

12
 Wel bij FLAVIUS JOSEPHUS, Antiquitates Judaicae VIII,325: ‘Ze barstte in tranen uit, krabde zich met haar handen het 

gezicht stuk, en gaf uitingen aan de klachten die haar verdriet ingaf.’ 
13

 De term wordt gebruikt voor personen met een naam (Mozes, Samuël, David, Semaja, Elia, Elisa, Jigdaljahu), maar 

ook voor mannen die naamloos blijven, zoals in 1 Sam. 2,27, 1 Kon. 13,1-31; 20,28; 2 Kon. 23,16vv. en 2 Kron. 

25,7.9). De term kan ook in afwisseling met (‘profeet’) gebruikt worden (1 Sam. 9,6.9; 1 Kon. 13,13-18; 20,13.22.28). 

In de Koningenboeken komt ָאֱלֹהִים אִישׁ ה  56 keer voor, waarvan zeven keer in relatie tot Elia (1 Kon. 17,17.24; 2 

Kon. 1,9.10.11.12.13), steeds gebruikt door verhaalpersonages. Elders in de Koningenboeken gebruikt ook de verteller 

de zegswijze (1 Kon. 12,22; 13,1.4vv.; 20,28; 2 Kon. 4,21; 5,8.14; 23,16). 



156 

 

zij uit dat ze hem ziet als iemand die sterk met God verbonden is.
14

 Het lijkt niet onaannemelijk om 

te zeggen dat zij Elia hier zo noemt op basis van het feit dat hij eerder een Godswoord heeft 

gesproken dat uitgekomen is (17,13-15). Zo spreekt ze hem aan:  אִישׁ הָאֱלֹהִים, maar die titel is 

ook de reden om hem ter verantwoording te roepen. De vrouw begint met de vraag: ךְ מַה־לִּי וָלָ
 We komen deze ‘formelhafte’ vraag diverse malen tegen, zowel in het Oude als in .אִישׁ הֱָאלֹהִים 

het Nieuwe Testament.
15

 De vraag wordt dikwijls opgevat als een ‘Distanzierungsformel’.
16

 

Bijpassend wordt  ְמַה־לִּי וָלָך vertaald met: ‘Wat heb ik met jou/u te maken?’
17

 De vraag drukt in 1 

Koningen 17,18b naar ons idee niet zozeer distantie uit, maar stelt de verhouding veeleer onder 

kritiek.
18

 Wij zijn dan ook van mening dat 17,18b een meer algemene, niet onkritische vraag is naar 

hun onderlinge relatie, die zo vertaald moet worden: ‘Wat is er tussen u en mij, man Gods?’
19

 

waarna ze vervolgens de relatie als volgt bekritiseert: ‘Bent u naar mij gekomen om mijn schuld in 

gedachtenis te brengen en mijn zoon te doden?’
20

 Een antwoord op haar eerste vraag wacht ze dus 

niet af. In haar tweede vraag legt ze allereerst verband tussen schuld (עֲֹונ), die zij op zich geladen 

zou hebben, en de dood van haar zoon.
21

 Zij houdt dit overlijden niet voor een natuurlijk gebeuren, 

maar voor een gerichte actie, het doden van haar zoon, van ‘de man Gods’ als een manier om haar 

schuld in gedachtenis te brengen.
22

 Kortom, waar de verteller het overlijden van de zoon beschreef 

                                                      
14

 N.P. BRATSIOTIS,  ׁאִיש ’îsh, in: TDOT. Vol. I, 222-235, spec. 234; V. FRITZ, 1 & 2 Kings: A Continental Commentary 

(CC), Philadelphia 2003, 184: ‘The title emphasizes the special connection of the miracle worker with God’; W. THIEL, 

Könige (1 Kon 17,1-24) (BKAT 9/2,1), Neukirchen-Vluyn 2000, 71: deze titel is uitdrukking van ‘eine enge Verbinding 

zwischen Gott und bestimmten Menschen’; R. HALLEVY, Man of God, JNES 17 (1958), 237-244, spec. 243: ‘to 

designate the special nearness to the Godhead.’ 
15

 O. BÄCHLI, «Was habe ich mit Dir zu schaffen?» Eine formelhafte Frage im A.T. und N.T., TZ 22 (1977), 69-80. In 

het OT: Recht. 11,12; 2 Sam. 16,10; 19,23; 1 Kon. 17,18; 2 Kon. 3,13; 2 Kron. 35,21; in het NT: Mat. 8,29; Mar. 1,23; 

5,7; Luc. 4,34; 8,28; Joh. 2,4. 
16

 BÄCHLI, «Was habe ich mit Dir zu schaffen?», 73; MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 48; H.J. STIPP, Vier 

Gestalten einer Totenerweckungserzählung (1 Kön 17,17-24; 2 Kön 4,8-37; Apg 9,36-42; Apg 20,7-12), Bib 80 (1999), 

43-77, spec. 63; THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 71; H. JAGERSMA, 1 Koningen. Deel 2 (Verklaring van de Hebreeuwse 

Bijbel), Kampen 2006, 148; A. SCHMITT, Die Totenerweckung in 1 Kön 17,17-24, VT 27 (1977), 454-474, spec. 463 

spreekt van een zinswending voor een situatie ‘wenn ein gravierender Gegensatz zwischen bestimmten Personen 

hervorgeheben werden soll’; I. LANDE, Formelhafte Wendungen der Umgangssprache im Alten Testament (Inaugural 

Dissertation), Leiden 1947, 99, noemt de zegswijze ‘eine Formel der ablehnenden Abgrenzung gegen Andere’; B. 

KOLLMANN, Frauenrollen und Frauenleiden in antiken Heilungswunder. Einblicke aus der Gender-Perspektive, in: B. 

Heininger & R. Lindner (Hg.), Krankheit und Heilung. Gender – Religion – Medizin (GSR 4), Berlin 2006, 45-62, spec, 

56. 
17

 In het Duits: ‘Was habe ich mit Dir zu schaffen?’ (zie de titel van het artikel van Bächli). 
18

 Vgl. M. COGAN, 1 Kings. A New Translation with Introduction and Commentary (AnchBib 10), New York 2000, 

428, noemt het een zinswending ‘expressing wonderment and consternation over a new and/or renewed relationship’. 
19

 Vgl. S. ALKIER, Unmögliche Möglichkeiten, in: K. GRÜNWALDT & H. SCHROETER (Hg.), Was suchst du hier Elia? 

Ein hermeneutisch Arbeitsbuch (Hermeneutica 4), Rheinbach-Merzbach 1995, 184-195, spec. 190: ‘Sie stellt vielmehr 

die Konjunktion mit Elia in der Frage …’; T.H. RENTERIA, The Elijah/Elisha Stories: A Socio-cultural Analysis of 

Prophets and People in Ninth-Century B.C.E. Israel, in: R.B. COOTE (ed.), Elijah and Elisha in Socioliterary 

Perspective (SBLSS), Atlanta 1992, 75-137, spec. 103, zegt niet ten onrechte: ‘The question pushes Elijah to define just 

what their agreement is, that is, what the transactional partnership involves if his presence in her house has not kept her 

son from becoming ill.’ 
20

 BÄCHLI, «Was habe ich mit Dir zu schaffen?», 73, zegt dan ook ten onrechte dat de vrouw met haar vraag haar relatie 

met Elia wil verbreken. 
21

 De vrouw is niet de enige in 1 Kon. 17-18+19 die een verband legt tussen zonde en dood/onheil. Ook Obadja 

suggereert een dergelijk verband (zie 1 Kon. 18,9). En ook Achab: hij ziet de profeet als de veroorzaker van de droogte 

(1 Kon. 18,17). KEINÄNEN, Traditions in Collision, 30, wijst ook op 1 Kon. 14,1-18, waar Jerobeams vrouw de profeet 

Achia benaderd, omdat haar zoon ernstig ziek is, en Achia haar meedeelt dat de jongen zal sterven vanwege de zonden 

van zijn vader. 
22

 De formulering זכר hif. + עָֹון (‘schuld in gedachtenis brengen’) komt een viertal keren in het Oude Testament voor: 

Num. 5,15; 1 Kon. 17,18; Ez. 21,28.29; 29,16. Meer dan aan ‘zur Anklage bringen’ (zo G. FOHRER, Elia (ATANT 53), 

Zürich 1968
2
, 54 en C. LEVIN, Erkenntnis Gottes durch Elija, TZ 48 (1992), 329-342, spec. 332) en dan aan 

‘erwähnen/kundmachen’ (zo W. SCHOTTROFF, ‚Gedenken‛ im Alten Orient und im Alten Testament. Die Wurzel zākar 

im semitischen Sprachkreis (WMANT 15), Neukirchen-Vluyn 1964, 269, SCHMITT, Die Totenerweckung, 463, en 
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als een langduriger, passiever gebeuren: het langzaam verdwijnen van zijn adem (v. 17d), daar 

houdt de vrouw het voor een actief handelen van de kant van ‘de man Gods’. Sommige uitleggers 

vinden de vraag van de vrouw binnen de context van het verhaal vreemd en onbegrijpelijk.
23

 Zo 

zegt P. Kevers: de vrouw ‘is allesbehalve een zondares, integendeel, zij vertrouwt op Elia, ze doet 

wat hij zegt en vertrouwt zich dus toe aan JHWH, diens God’.
24

 Hoe moet dit spreken van de vrouw 

over haar schuld begrepen worden? S.J. de Vries noemt haar theologie ‘erroneous’.
25

 Duidelijk is 

dat hij geen aanwijsbare schuld ziet. Sommige onderzoekers menen dat het hier gaat om een uiting 

van het algemene geloof dat ziekte en/of dood een vorm zijn van straf, in dit geval voor de schuld 

van de moeder?
26

 J.T. Walsh meent dat het niet om een specifieke zonde gaat, maar om ‘the 

inevitable unworthiness of any human life in a deity’s eyes’.
27

 E. Würthwein meent dat achter dit 

verwijt de voorstelling schuilgaat dat de nabijheid van een Godsman in zoverre gevaarlijk kan zijn, 

als God ook op de omgeving van de Godsman let en daardoor aan de schuld van een mens, in dit 

geval van de vrouw, kan worden herinnerd.
28

 Nog weer andere uitleggers weten nauwkeuriger aan 

te geven waaruit haar schuld bestaat. Zo zegt A. G. Auld dat de zonde van de vrouw daarin gelegen 

kan hebben dat ze tegenover Elia gelogen heeft over haar reserves.
29

 Ook R.G Branch houdt haar 

voor een zondares, ook al ontbreekt ‘a catalogue of sins’; dat gebeurt op basis van ‘the universality 

of sin’ (‘a biblical doctrine’).
30

 A. Kalmanofsky suggereert dat het een straf zou kunnen zijn voor 

haar (eerste) weigering om de profeet van voedsel te voorzien.
31

 C. Uehlinger stelt voor om ‘de 

raadselachtige zin’ te verstaan als ‘Versatzstück aus einem Vorlagetext’.
32

 Hij meent dat de 

voorstelling voor de hand ligt dat in die ‘Vorlagetext’ de vader van het kind een andere moet zijn 

geweest dan de gestorven echtgenoot. Haar spreken over haar schuld, zo Uehlinger, heeft 

betrekking op de buitenechtelijke verwekking van het kind. Y. Steenkamp werpt als mogelijkheid 

op: de vrouw zou gedacht kunnen hebben dat Elia’s band met een voor haar vreemde god de 

oorzaak kan zijn van de dood van haar zoon.
33

 Volgens J. Roesler bestaat haar schuld in de 

                                                                                                                                                                                
P.A.H. DE BOER, Gedenken und Gedächtnis in der Welt des Alten Testaments, Stuttgart 1962, 31) moet bij ‘schuld in 

gedachtenis brengen’ gedacht worden aan ‘schuld in rekening brengen’ of ‘schuld vereffenen’. Daarnaast is ook sprake 

van זכר hif. + ְאחֵּט  (‘zonde’): Gen. 41,9, en van זכר nif. + חֵּטְא: Ez. 33,16. Het nomen עָֹון komt ook voor met זכר 
qal: 2 Sam. 19,20; Ps. 79,8; Jes. 64,9 [8]; Jer. 14,10; Hos. 8,13; 9,9; en met זכר nif.: Ps. 109,14. 
23

 B. LEHNART, Prophet & König im Nordreich Israel. Studien zur sogenannten vorklassischen Prophetie im Nordreich 

Israel anhand der Samuel-, Elija- und Elischa-Überlieferungen (VTSup 96), Leiden 2003, 208v.; P. KEVERS, Elia en 

Baälreligie, in: P. KEVERS (red.), Elia. Profeet van vuur. Mens als wij, Leuven & Amersfoort 1997, 45-58, spec. 47; 

vgl. KEINÄNEN, Traditions in Collision, 30: ‘this seems to be in contradiction with 1Kings 17:14-16, because Elijah 

already once saved the widow and her son from starvation’. 
24

 KEVERS, Elia en Baälreligie, 47. 
25

 S.J. DE VRIES, 1 Kings (WBC 12), Waco 1985, 221. 
26

 M.L. SOARDS, Elijah and the Lord’s Word: A Study in I Kings 17:17-24, SBeT 13 (1983), 39-50, spec. 44; H.A. 

BRONGERS, 1 Koningen (POT), Nijkerk 1989, 171. 
27

 J.T. WALSH, 1 Kings (Berit Olam), Collegeville 1996, 231. 
28

 E. WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige (1 Kön 17 – 2 Kön 25) (ATD), Göttingen 1984, 222; vgl. A. VAN DER BORN, 

Samuël – Koningen (BOT), Roermond & Maaseik 1956, 106; LEVIN, Erkenntnis Gottes, 331: ‘Da den Gottesmann eine 

Aura der Gottesnähe umgibt, vermutet die Frau, dass Gott eine vergessene Schuld bemerkt und sie mit dem Tod des 

Sohnes gestraft habe’; FOHRER, Elia, 10, meent dat de nabijheid van een Godsman tweeërlei kan uitwerken: negatief en 

positief. 
29

 A.G. AULD, I & II Kings, Edinburgh 1986, 111. 
30

 R.G. BRANCH, Revealing Strength and Weaknesses: How Selected Women in Samuel and Kings Influence the Biblical 

Text (Ph.D. thesis), Austin 2000, 203, n.79. 
31

 KALMANOFSKY, Women of God, 64. 
32

 C. UEHLINGER, Totenerweckungen – zwischen volkstümlicher Bettgeschichte und theologischer Bekenntnis-literatur, 

in: S. BIEBERSTEIN & D. KOSCH (Hg.), Auferstehung hat einen Namen. Biblische Anstöße zum Christsein heute. FS. H.-

J. Venetz, Luzern 1998, 17-28, spec. 26. 
33

 Y. STEENKAMP, King Ahaziah, the widow’s son and the theology of the Elijah-cycle: Employing ancient social 

values in a comparative reading, OTE 18/3 (2005), 811-825, spec. 822. 
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onverschilligheid dat zij ‘Gott und Baal zugeordnet ist’.
34

 Wat uit dit alles, de velerlei 

leesvoorstellen, blijkt, is dat uit het verhaal zelf niet valt op te maken waaruit haar עָֹון bestaat. 

Een nog weer andere kwestie is of de vrouw Elia ook terecht dit verwijt maakt. Op die vraag 

geeft W. Thiel een ontkennend antwoord: ‘Der Vorwurf der Frau will sicher nicht besagen dat Elia 

wie ein Ankläger ihre verborgene Schuld vor Gott anzeigt.’
35

 Dat wordt ook wel duidelijk uit de 

reactie van Elia. Op haar vragen mag hij haar dan geen direct antwoord geven,
36

 dat wil niet zeggen 

dat hij niet reageert; hij vraagt haar immers om hem haar zoon te geven;
37

 later, in zijn gebed, zullen 

we zien dat hij haar woorden wel degelijk tot zich heeft genomen. De reactie van Elia laten we hier 

rusten; we komen erop terug bij de bespreking van de manier waarop het van de beginsituatie naar 

de eindsituatie is gekomen. 

 

 

7.2.2  Eindsituatie 

 

In 17,22c treft de lezer de compleet getransformeerde situatie aan: ‘En het leefde’ (ֶּּחִי  Een .(וַי

kortere formulering is niet mogelijk. Strikt genomen is de zin na ֶּּלֶּד ַעל־ִקְרבֹּו ֶּפֶּשׁ־הַי  en‘) וַתָּשָׁב נ

het leven van het kind keerde terug tot zijn binnenste’) overbodig. De verteller maakt ten 

overvloede het gevolg duidelijk van de terugkeer van de  ֶּׁפֶּש  in de jongen; deze zorgt ervoor dat hij נ

weer leeft. Bij die minimale formulering laat de verteller het, althans wat het kind betreft. Hoe dit 

alles, deze terugkeer van de  ֶּׁפֶּש  tot zijn binnenste, kan, deelt de verteller zijn lezer niet mee. Dat נ

blijft Gods geheim. Niet onduidelijk na lezing van 1 Koningen 17 is dat deze God niet alleen leeft 

(17,1.12), maar ook mensen – op sterven na dood – in leven houdt (17,2-6 en 17,7-16) en aan een 

dode leven geeft (17,17-24).
38

 

We mogen in 17,22c dan met de eindsituatie te maken hebben, dat is te verstaan als de 

opheffing van de noodsituatie, het verhaal heeft zijn einde nog niet bereikt. Nu krijgen we de 

teruggaande, afdalende beweging van Elia met het kind te zien, in alle opzichten corresponderend 

met de opgaande beweging van vers 19c-f. 

 
A  En hij nam hem van haar schoot  

 B    en voerde hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hij verbleef,  

  C     en legde hem op zijn bed.  

 

  C’     En Elia nam het kind  

 B’   en voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis  

A’ en gaf het aan zijn moeder. 

 

Dat we in vers 23a zijn naam (‘Elia’) horen, heeft te maken met het feit dat in de voorgaande zinnen 

(vv. 22a.c) twee andere verhaalpersonages zijn opgetreden: JHWH (v. 22a) en het kind (v. 22c). Om 

                                                      
34

 J. ROESLER, Elia und Greimas auf dem Karmel. Semiotische Analyse von 1 Kön 16,29-18,46, in: K. GRÜNWALDT & 
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 THIEL, Könige (1 Kön 17,1-24), 73. O. BETZ & W. GRIMM, Wesen und Wirklichkeit der Wunder Jesu. Heilungen, 

Rettungen, Zeichen, Aufleuchtungen (ANTI 2), Frankfurt am Main, Bern & Las Vegas 1977, 22.39, veronderstellen wel 
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36

 Cf. GARSIEL, From Earth to Heaven, 46: ‘Elijah does not answer the widow’s angry accusation. Instead, he orders 

her, “Give me your son”!’ 
37

  B. BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie. Over Bijbelse Theologie en het Probleem van de Prediking van het 

Oude Testament, KeT 53/3 (2002), 237-250, spec. 241, zegt dan ook te weinig met: ‘Elia zwijgt na het verwijt van de 

weduwe’. 
38

 Het woord ‘leven’ vormt een verbindingsdraad in 1 Kon. 17, zo A.J. HAUSER, Yahweh versus Death, The Real 

Struggle in 1 Kings 17-19, in: A.J. HAUSER (ed.), From Carmel to Horeb. Elijah in Crisis (JSOTSup 85), Sheffield 

1990, 9-89, spec. 21. 
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geen misverstanden te wekken moet de verteller daarom wel Elia’s naam noemen. Ook het object 

wordt geëxpliciteerd: ‘het kind’, in tegenstelling tot in 17,19c. Terwijl in vers 19c-f twee maal de 

plaats werd vermeld, vanwaar hij wordt genomen: ‘van haar schoot’ en waarop hij wordt gelegd: 

‘op zijn (= Elia’s) bed’, en het bovenvertrek de nadere bepaling kreeg: ‘waar hij (= Elia) verbleef’, 

laat de verteller die elementen in vers 23a-c weg om alleen nog de plaats te noemen waar hij naar 

toe gaat: het huis (beneden). Daarmee komt hij weer in het territoir waarover zij בֲַּעלַת is. 

Nadat we in vers 19f hoorden dat Elia de zoon op zijn bed legde (c), horen we nu dat hij het 

kind nam – de lezer zal hier aanvullen: ‘van het bed’ – (c’). En nadat we in 17,19d lazen dat Elia 

hem naar het bovenvertrek droeg waar hij verbleef (b), wordt in vers 23b verteld dat hij het kind 

naar beneden brengt van het bovenvertrek naar het huis (b’). Nadat Elia de zoon eerst van de schoot 

van de vrouw heeft afgehaald (a), geeft hij hem nu aan zijn moeder (a’). In 17,19b vroeg hij haar 

hem haar zoon te geven, wat ze niet deed. Nu doet hij het aan haar: ‘En hij gaf het aan zijn moeder.’ 

Het is voor het eerst dat het woord ‘moeder’ klinkt. Moet dit de conclusie zijn die de lezer moet 

trekken: dat moederschap ontstaat, als aan jou als vrouw een kind wordt gegeven? 

Strikt genomen is deze handeling genoeg. Elia had het daarbij kunnen laten, hij voegt er – ten 

overvloede? – aan toe: ‘Kijk, uw zoon leeft’, waarmee hij haar vraagt er oog voor te hebben (ְראִי) 

dat haar zoon niet dood is, maar leeft ( ְֵּך  De relatie tussen de vrouw en haar zoon, die eerst .(חַי בְּנ

verbroken was, is hersteld, zodanig dat nu van ‘moeder’ en ‘zoon’ sprake is. Elia bevestigt ten 

opzichte van de vrouw wat de lezer al wist. Was in het bovenvertrek steeds sprake van ‘het kind’, 

gegeven aan zijn moeder is hij nu weer ‘uw zoon’, en daarmee ook weer haar toekomst. Wat opvalt 

aan Elia’s verklaring aan de moeder, is dat hij Gods aandeel bij de opwekking van de jongen 

helemaal weglaat.
39

 

 

 

7.2.3  Verandering 

 

Het brengt ons bij de vraag hoe deze verandering van dood (17,17) naar leven (17,22c) zich heeft 

kunnen voltrekken. In dat proces zijn verschillende fasen zichtbaar: 

 

17,19a-b 

Dat begint – na de reactie van de vrouw tegenover Elia – met de vraag van Elia: ‘Geef uw zoon aan 

mij.’ We constateerden hierboven (7.2.1) al dat Elia niet echt ingaat op de vragen van de vrouw. 

Maar het wil ook niet zeggen dat hij niet op haar reageert. Hij doet dat wel, op een andere manier 

dan gedacht.
40

 Zijn vraag om hem haar zoon te geven verklaart hij niet nader. De vraag die 

opgeroepen wordt: waarom zou Elia haar dode zoon willen hebben, waar een begrafenis op zijn 

plaats is (vgl. 1 Kon. 14,13.17)? De lezer verneemt niet dat de vrouw doet wat Elia haar vraagt. De 

conclusie lijkt te moeten worden getrokken dat de vrouw geen gehoor geeft aan Elia.
41

 

 

17,19c-f 

Dat houdt Elia evenwel niet tegen om zo vrijmoedig te zijn om de jongen van haar schoot te nemen. 

De lezer begrijpt hieruit dat de vrouw na de dood van haar zoon deze bij zich op schoot heeft (1 

Kon. 3,20; vgl. Klaagl. 2,12).
42

 We horen niet dat zij hiertegen in opstand komt. Het van haar 

schoot nemen vormt het begin van een serie handelingen. Hierna neemt hij haar mee naar boven 
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 GARSIEL, From Earth to Heaven, 47. 
40

 Anders ALKIER, Unmögliche Möglichkeiten, 191, hij zegt dat Elia niets tegen haar duiding van de situatie inbrengt. 

En ROESLER, Elia und Greimas, 204, zegt: ‘Er widerspricht der Witwe nicht und bestätigt damit deren Interpretation.’ 
41

 Contra BRANCH, Revealing Strength and Weaknesses, die beweert: ‘The woman complies, handing the child to the 

prophet.’ 
42

 De schoot is de plaats, waaruit het kind is voortgekomen, de warme plek om het kind te verzorgen (1 Kon. 1,2) en 

ook plek van adoptie (Ruth 4,16). 
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naar het bovenvertrek waar hij verbleef.
43

 De lezer krijgt daarmee te horen dat het huis over een 

bovenvertrek beschikt, alsmede dat dit de plaats is waar Elia verblijft (ֲאשֶּׁר־הוּא יֹשֵּׁב שָׁם).
44

 Nu 

blijkt dat de opdracht die JHWH aan Elia had gegeven: ‘Houd daar verblijf’ (וְיָשַׁבְתָּ שָׁם) (17,9), ook 

tot uitvoering is gekomen.
45

 Het gaat met dit ‘opgaan’ naar het bovenvertrek om meer dan 

verandering van plaats alleen. Daarvoor moeten we zien dat de vrouw met het huis verbonden is, 

ten slotte is zij ‘de meesteres van het huis’, terwijl Elia verbonden is met het bovenvertrek, ‘waar hij 

verblijf hield’. Wanneer Elia de jongen mee naar boven neemt, dan onttrekt hij hem aan haar 

huiselijke heerschappij om hem op een ander ‘hoger’ niveau te plaatsen.
46

 Dat gebeurt niet 

definitief, zo wordt duidelijk uit het corresponderende deel, als hij na de opwekking van de jongen 

de omgekeerde beweging maakt om het kind uiteindelijk aan zijn moeder terug te geven. 

Vervolgens krijgt de jongen een nieuwe plek – na de schoot van zijn moeder – op Elia’s bed (vgl. 2 

Kon. 4,21; in 2 Sam. 3,31 functioneert het bed als baar!). De overeenkomst met de schoot van de 

moeder is dat het gaat om een plek die naast rust en slaap aan warmte doet denken. 

 

17,20 

Met de verzen 20-22 zitten we in het hart van het verhaal. Twee keer (v. 20a en v. 21b) roept Elia 

tot JHWH, ‘mijn God’,
47

 waarmee hij de relatie bevestigt, die de vrouw eerder tot uitdrukking bracht 

door hem aan te spreken met ‘man Gods’.
48

 In het ene gebed staat de weduwe centraal, in het 

andere het kind.
49

 De gebeden worden onderbroken door vers 21a, het centrum van 17,17-24. 

Eerder sprak de vrouw over ‘JHWH, uw God’ (17,12), je zou kunnen zeggen dat hij dat met deze 

aanroep bevestigt. In parallellie met וַיֹּאמַר leidt de uitdrukking וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה meestal de 

feitelijke woorden in van een verzoek aan JHWH gedaan.
50

 In vers 20 is het een vraag. Deze begint 

met גַּם. Sommigen vertalen dit woord met ‘ook’, waar ‘zelfs’ onzes inziens passender is. Elia wil 

namelijk tot uitdrukking brengen dat hij het niet gepast vindt dat JHWH haar kwaad doet, omdat het 

gaat om iemand die sowieso al in een kwetsbare positie verkeert, als ook omdat zij hem 

gastvriendschap heeft verleend.
51

 Terwijl de vrouw haar schuld naar voren bracht, brengt Elia haar 

verdienste naar voren.
52

 Terwijl de vrouw Elia voor de dood van haar zoon verantwoordelijk houdt, 

daar doet Elia dat bij JHWH. Daarbij hanteert hij dezelfde terminologie als de vrouw: לְָהמִית אֶּת־
 Terwijl de vrouw spreekt van ‘mijn schuld in gedachtenis .(v. 18e) וּלְהָמִית אֶּת־בְּנִי – (v. 20e) בְּנָהּ 
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 Letterlijk staat er: ‘en deed hem opstijgen ( ּ  ’.naar het bovenvertrek waar hij verbleef (וַיַּעֲלֵּהו
44

 Omdat we even later horen van ‘zijn’ (d.i. Elia’s) bed, begrijpen we dat het gaat om het vertrek waar Elia de nacht 

verblijft. 
45

 Het ‘daar’ (שָׁם) van 17,9 heeft in Sarefat de concrete plek van het bovenvertrek bij de weduwe gekregen. SCHMITT, 
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verrassend en onvoorbereid komt (zie ook S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), 

Würzburg 1992, 45). 
46

 R.L. COHN, The Literary Logic of 1 Kings 17-19, JBL 101 (1982), 333-350, spec. 347, wijst op een zelfde procedé in 
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room” (...) in Zarephath, to the restored altar of Yahweh on Mount Carmel, to the cave on Horeb, the mountain of God, 
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47
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4,33) van ‘prayer’ (‘gebed’). 
48

 MAAS & TROMP, Constructief bijbellezen, 48. 
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Tradition, in: M. WITTE (Hg.), Gott und Mensch im Dialog. FS. O. Kaiser (BZAW 345/I), Berlin & New York 2004, 

439-447. 
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 Zie F.L. HOSSFELD & E.-M. KINDL, קָָרא qārā’, in: TDOT. Vol. XIII, 110-116, spec. 115. 
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616, spec. 604, tot de conclusie: ‘Elijah apparently does not share the assumption’ (dat de ziekte van de jongen 

gerelateerd is aan schuld van de vrouw). 
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brengen’, heeft Elia het over ‘kwaad doen’, waarmee hij afstand neemt van haar gedachte dat zij 

schuldig is aan de dood van haar zoon. 

Het mag duidelijk zijn, Elia heeft de woorden van de vrouw goed gehoord. Antwoord geven op 

haar vraag deed hij niet. Wat hij wel deed, was haar vraag meenemen in zijn aanroeping van JHWH, 

nu echter vanuit zijn perspectief. Wat Elia Hem – achterliggend – verwijt is dat Hij goed 

(gastverblijf bij een weduwe) met kwaad (het doden van haar zoon) vergeldt. Elia plaatste zich op 

deze manier helemaal aan de kant van de weduwe en tegenover ‘zijn God’, naar wie hij haar verwijt 

aan hem heeft doorgeschoven.
53

 Opmerkelijk is wat J. Maas & N. Tromp direct daarna beweren: dat 

de wens van de vrouw gerealiseerd wordt, doordat JHWH met Elia meewerkt door de jongen tot het 

leven terug te brengen.
54

 Van een wens van de vrouw is namelijk nergens sprake! 

Eerder zagen we dat Elia niet echt antwoord gaf op de verwijtende vraag van de vrouw en dat 

de vrouw niet reageerde op Elia’s oproep om hem haar zoon te geven. Bij de verwijtende vraag van 

Elia, doet de geadresseerde er opnieuw het zwijgen toe!
55

 B. Becking interpreteert het zwijgen van 

God zo: ‘Hij geeft Elia geen gelijk en hij geeft Elia geen ongelijk.’ Becking brengt het in verband 

met Gods heiligheid, in het bijzonder met het raadselachtig ondoorgrondelijke in God.
56

 Dit zwijgen 

kan ook anders verstaan worden. Niet in de trant van: wie zwijgt, geeft (toch ook een beetje) toe, 

maar: om de ander duidelijk te laten weten dat je het niet met hem eens bent, is het soms effectiever 

om het zwijgen ertoe te doen. Dat laatste lijkt ons hier het geval te zijn. De man Gods blijft niet 

wachten totdat God hem een antwoord heeft gegeven, hij gaat opnieuw met de jongen aan de 

gang.
57

 

 

17,21a  

De zin  ֶּּלֶּד שָׁלֹשׁ ּפְָעמִים ד עַל־הַי   vormt (’En hij strekte zich drie keer over het kind uit‘) וַיִּתְמֹדֵּ

het midden van de pericoop. Het gebaar staat precies tussen de twee aanroepingen in.
58

 Vers 21a 

vormt het omslagpunt van de scène. Dat blijkt uit diverse elementen: (1) Terwijl in het eerste gebed 

alle aandacht gericht was op de weduwe, is Elia nu geheel geconcentreerd op de jongen. (2) In het 

voorafgaande deel was steeds sprake van de ‘zoon’ (vv. 17b.18e.19b.20e), vanaf hier is dat 

relationele aspect verdwenen, en is er sprake van het ‘kind’ (21a.22e.22b). (3) In de eerste 

aanroeping zit verwijt, in de tweede zit verlangen. (4) Het eerste gebed is op het verleden gericht, 

het tweede op de toekomst. (5) In het eerste gebed staat de dood centraal, in het tweede het leven. 

Er is veel discussie over de vraag hoe dit gebaar verstaan moet worden. Dat gaat allereerst over 

de vraag of het om een magisch gebaar gaat dan wel een symbolische handeling is. S.J. de Vries 

beweert dat het geen magisch gebaar is, maar een typisch symbolische handeling, bekend bij de 

profetische beweging.
59

 Hij houdt het voor ‘an “acted out” way of saying’, zonder overigens aan te 

geven wat dat ‘acted out’ dan precies inhoudt. M.A. Sweeney houdt het voor een symbolische 

handeling van ‘sympathetic magic’, waarin de profeet de ziekte van de jongen in zich opneemt. ‘By 

facing himself face-to-face with the boy, the prophet provides a means by which the illness is 
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wel op het tweede gebed; BRANCH, Revealing Strength and Weaknesses, 178: ‘one prayer’, en 195 (vgl. 208): ‘God 

listens to the widow’s angry confession of sin and to Elijah’s accusative, petulant cry to restore the boy’s life’, heeft 

geen oog voor het het feit dat Elia twee gebeden uitspreekt; op het ene gebed reageert God niet, op het andere gebed 

wel. Ook J.J. GRANOWSKI, Polemics and Praise: The Deuteronomistic Use of the Female Characters of the Elijah-

Elisha Stories (Ph.D. thesis), Waco 1996, 137, beweert dat beide gebeden succesvol tot JHWH opstijgen. 
56

 BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie, 241. 
57

 Cf. GARSIEL, From Earth to Heaven, 47: ‘failing to get a divine response, Elijah decides to take action himself.’ 
58

 C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-

17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 63, lijkt het gebaar bij het eerste gebed te 

rekenen, zijnde een handeling die geen effect lijkt te sorteren, waardoor een tweede aanroeping nodig is. 
59

 DE VRIES, 1 Kings, 222. 
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transferred from the body of the boy into his own.’
60

 Becking houdt het niet voor onmogelijk dat we 

in 1 Koningen 17,21 met een magisch ritueel zoals in 2 Koningen 4,34-38 van doen hebben.
61

 Dit 

magisch ritueel heeft het karakter van een spiegelritueel. De bespreking door Becking van een 

aantal Mesopotamische (bezwerings)teksten heeft de voorstelling laten zien ‘dat ziekte een gevolg 

kan zijn van handelingen, waarbij een demon het lichaam van de mens heeft aangeraakt’.
62

 Met een 

spiegelritueel bedoelt Becking dat een genezer langs eenzelfde weg het omgekeerde wil bereiken.
63

 

Tot een andere opvatting komt N. Kiuchi. Hij zet in bij het gegeven dat Elia zichzelf onrein 

maakt door zich met een dood lichaam te verbinden (Lev. 21,1-3; Num. 6,6-8, vgl. Deut. 21,22-

23),
64

 waardoor hij vloek op zich laadt. De profeet identificeert zich geheel en al met de jongen, 

zodanig dat hij zichzelf tot een offer maakt,
65

 waardoor hij het leven bracht voor het kind van de 

weduwe. Kiuchi spreekt in dit verband van ‘self-sacrificial intercession’.
66

 Hoezeer het ook waar 

mag zijn dat lichamelijk contact met de doden iemand onrein maakt, dit leidt bij Kiuchi tot 

uiteenzettingen die zich moeilijk aan 1 Koningen 17,17-24 laten verbinden. 

Om het gebaar te begrijpen wordt dikwijls verwezen naar de wijze waarop Elisa in een 

vergelijkbare situatie handelt (2 Kon. 4,32-35). Beide opwekkingen kennen gebed + gebaar. In het 

ene geval nemen de gebeden de grote plaats in (1 Kon. 17,20 en 21b-e) en het gebaar (1 Kon. 

17,21a) een veel geringe plaats, in het andere geval spelen de gebaren een grote rol (2 Kon. 4,34-

35), en wordt helemaal aan het begin alleen melding gemaakt van het gebed (2 Kon. 4,33c), maar 

verneemt de lezer niet de inhoud van het gebed zoals wel in 1 Koningen 17,20c-e.21d-e. Noch bij 

het element van het gebed, noch bij dat van het gebaar worden dezelfde woorden gebruikt. Het 

gebed: in 1 Koningen 17,20a.21b wordt gesproken: ‘hij riep tot JHWH’ (וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה), in 2 

Koningen 4,33: ‘hij bad tot JHWH’ (וַיִּתְּפַלֵּּל אֶּל־יְהוָה). Het gebaar: in 1 Koningen 17,21 gebruikt 

de verteller één woord: ‘hij strekte zich uit (over het kind)’ (ֶּּלֶּד ד ַעל־הַי  in 2 Koningen ,(וַיִּתְמֹדֵּ

4,34-35 worden verschillende, andere formuleringen gebruikt: ‘hij legde zich neer (op het kind)’ 

ֶּּלֶּד)  hij plaatste zijn mond op zijn mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen‘ ,(וַיִּשְׁכַּב עַל־הַי

op zijn handen ( יו וְעֵּינָיו עַל־עֵּינָיו וְכַּפָיו עַל־כַּּפָווַיָּש ֶּם ּפִיו עַל־ּפִ ) en ‘hij boog zich over hem 

neer’ (וַיִּגְהַר עָלָיו).67
 Het belangrijkste verschil tussen beide dodenopwekkingen wordt op dit punt 

van gebed en gebaar zichtbaar. In 2 Koningen 4,32-37 lijkt het gebaar van essentieel belang te zijn 

voor de opwekking, in 1 Koningen 17,20-22 geldt dat voor het gebed. 

Kijken we nader naar het gebaar zelf, dan maakt een vergelijking met 2 Koningen 4,34 

duidelijk dat in de handeling van het zich uitstrekken over het kind twee elementen van 2 Koningen 

                                                      
60

 SWEENEY, 1 & 2 Kings, 215. 
61

 B. BECKING, Een magisch ritueel in Jahwistisch perspectief. Literaire structuur en godsdienst-historische 

achtergronden van 2 Koningen 4:31-38 (UTR 17), Utrecht 1992, 11, formuleert voorzichtig: ‘Het is niet onmogelijk, 

dat 1 Koningen 17,21 op een vergelijkbare handeling betrekking heeft.’ 
62

 Vgl. S. DAICHES, Zu II. Kön. IV, 34. (Elišas Handlung durch babylonische Beschwörungstextstellen erklärt.), OLZ 11 
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andere Wesen durchgreifend umgestaltet, ja es eins mit dem ersten Wesens werden lässt’. 
63

 BECKING, Een magisch ritueel, 21. B. BECKING, »Touch for Health …«. Magic in II Reg 4,31-37 with a Remark on 

the History of Yahwism, ZAW 108 (1996), 34-54, spec. 48. 
64

 N. KIUCHI, Elijah’s Self-Offering: 1 Kings 17,21, Bib 75 (1994), 74-79, spec. 76.78; vgl. ALKIER, Unmögliche 

Möglichkeiten, 190: ‘Dann legt er sich mit seinem Körper zur Gänze auf den Toten und komplettiert somit die 

Konjunktion mit dem Leichnam. Darüber wird Elia selbst konjunkt mit dem Tod (vgl. auch Num 5,2)’. 
65

 Vgl. H.C. BRICHTO, Toward a Grammar of Biblical Poetics: Tales of the Prophets, Oxford 1992, 129: ‘stretches his 

own body over the lad’s as if to symbolize his readiness to suffer the death blow in his stead.’ 
66

 KIUCHI, Elijah’s Self-Offering, 79. 
67

 UEHLINGER, Totenerweckungen, 26, meent dat ‘das Erweckungsszenario’ in 1 Kon. 17 een andere is dan dat van 2 

Kon. 4; Ook H.K. PARK, Why Not Her? Form-Critical Interpretation of the Named and Unnamed Women in the Elijah 

and Elisha Traditions (Ph.D. thesis), Claremont 2011, 229, houdt het voor ‘a different procedure’. Wij zijn van mening 

dat het scenario/de procedure hetzelfde is, maar dat deze verschillend wordt beschreven: met één woord in 1 Kon. 

17,21a en uitgebreider in 2 Kon. 4,34-35. 
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4,34 inbegrepen zijn: enerzijds het zich neerleggen op het kind, anderzijds het plaatsen van 

lichaamsdelen als mond, ogen en handen op die van de ander. Kortom, het gebaar van Elia is onzes 

inziens te beschouwen als een verkorte versie van wat Elisa doet bij de zoon van de 

Sunammitische.
68

 Het gevolg van deze handelingen van Elisa is dat het lichaam (let. het vlees) van 

het kind warm wordt (וַיָּחָם ּבְש ַר הַיָּלֶּד) (2 Kon. 4,34). Datzelfde doel: het verwarmen van het 

lichaam,
69

 heeft ook de handeling van het zich uitstrekken over het kind door Elia, zo meent D. 

Kimchi.
70

 De achterliggende gedachte is dat door het contact dan wel door eenwording met het 

lichaam van de ander de warmte dan wel de levenskracht kan overstromen in het lichaam van de 

ander.
71

 Het gaat hier om dodenopwekking door συνανάχρωσις (‘huid op huid’)
72

 W. Thiel 

spreekt hier van ‘Kontaktmagie’.
73

 Waarom strekt Elia zich drie keer uit over het kind? ‘Die Zahl 

»drei« drückt Volkommenheit und damit einen in sich geschlossenen und wirksamen Vorgang 

aus.’
74

 

 

17,21b-e 

Na deze handeling van Elia aan het kind roept hij JHWH op dezelfde wijze als de eerste keer: ‘JHWH, 

mijn God’. Zijn aandacht is nu niet verwijtend naar God gericht, maar positief naar het kind: ‘Laat 

toch de  ֶּׁפֶּש .’van dit kind tot zijn binnenste terugkeren נ
75

 Het woord  ֶּׁפֶּש  wordt veelvuldig vertaald נ

met ‘ziel’.
76

 In onze taal roept dat woord echter andere inhouden op (zoals ‘de onsterfelijkheid van 

de ziel’) dan in het Hebreeuws aanwezig zijn. Dikwijls is  ֶּׁפֶּש .aanduiding voor het leven zelf נ
77

 

Achter deze vraag gaat de voorstelling terug dat de  ֶּׁפֶּש  het lichaam verlaten heeft (zie Gen. 35,18) נ

en daarnaar weer is terug te roepen. Uit de mond van Elia (v. 21e), en daarna ook uit die van de 

verteller (v. 22b) klinkt een ander woord ( ֶּׁפֶּש  .(נְשָׁמָה) dan aan het begin (in v. 17d) werd gebruikt (נ
 

17,22a-b 

Op de eerste aanroep vernam de lezer geen reactie van JHWH. Dat is met de tweede aanroep anders, 

zo blijkt uit het vervolg:  ּ  Op twee manieren kan de verteller .וַיִּשְׁמַע יְהוָה ּבְקֹול אֵּלִיָּהו

verwoorden dat JHWH antwoord geeft: ofwel door gebruik van het verbum ענה (‘antwoorden’)
78

 

                                                      
68

 P.S. LANDERSDORFER, Der Ritus der Totenerweckungen, ZKT 42 (1918), 842-846, spec. 843; THIEL, Könige (1 Kon 

17,1-24), 75. Omgekeerd kan hetzelfde gezegd worden, als het om het gebed gaat. Dan is het gebed van Elisa de 

vereenvoudige versie van wat Elia doet rond de zoon van de weduwe. 
69

 Zie ook Th. STRUYS, Ziekte en genezing in het Oude Testament, Kampen 1968, 61. Het doet denken aan het gebaar 

van het verwarmen van een lichaam na onderkoeling met behulp van een ander lichaam om op deze manier alle 

lichaamsfuncties te optimaliseren. 
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 D. KIMCHI, Miqra‘ot Gedolot, Jerusalem 1976, 242 (genoemd door/bij N. KIUCHI, Elijah’s Self-Offering: 1 Kings 

17,21, Bib 75 (1994), 74-79, spec. 74, n.2); BRONGERS, 1 Koningen, 172. 
71

 LANDERSDORFER, Der Ritus der Totenerweckungen, 846; L. BIELER, Totenerweckung durch συνανάχρωσις. Ein 

mittelalterlicher Legendentypus und das Wunder des Elisa, ARW 32 (1935), 228-245, spec. 242; FOHRER, Elia, 10; 

WÜRTHWEIN, Die Bücher der Könige, 223; J. GRAY, I & II Kings. A Commentary (OTL), London 1970, 382, meent dat 

het gaat om het overbrengen van de gezondheid van Elia naar corresponderende delen van de zieke; K. WAAIJMAN, De 

profeet Elia (Bijbelse Spiritualiteit 4), Nijmegen 1985, 37, spreekt niet over eenwording of vereniging, maar alleen van 

‘lijfelijk delen in de Levenskracht die hem bezielt’. 
72

 BIELER, Totenerweckung durch συνανάχρωσις, 242; O. WEINRICH, Zum Wundertypus der συνανάχρωσις, ARW 

32 (1935), 246-264. 
73

 THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 76; R. ALBERTZ, Elia. Ein feuriger Kämpfer für Gott (BG 13), Leipzig 2006, 125; 

GRAY, 1 & 2 Kings, 382 (‘contactual magic’). 
74

 THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 75. Die functie vervult het getal ook in 1 Kon. 18,34. 
75

 In 1 Kon. 17,21.22 staat שׁוב in de qal, en niet in de hifil, zoals BECKING, Unificatie en Diversificatie, 241, meent (zie 

ook zijn verwijzingen naar Ruth 4,15, Ps. 19,8, Klaagl. 1,11). 
76

 Zo wordt in de NBG’51 de zegswijze שׁוב hif. +  ֶּׁפֶּש  diverse malen weergegeven met ‘verkwikken van de ziel’ (Ruth נ

4,15; Ps. 19,8; 23,3; 94,19; Spr. 25,13; Klaagl. 1,16). 
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 H.W. WOLFF, Anthropologie des Alten Testaments. Mit zwei Anhängen neu herausgegeben von Bernd Janowski, 

Gütersloh 2010, 45; H. SEEBASS,  ֶּׁפֶּש  .nepeš, in: TDOT. Vol. IX, 497-519, spec. 512-514 נ
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 Het verbum ענה lijkt bewaard te zijn voor 1 Kon. 18,21.24(2x), 26.29.37. 
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ofwel door te spreken van שׁמע + בְּקֹול (‘horen naar de stem’), zoals in 17,22a, te onderscheiden 

van שׁמע + קֹול (‘horen van de stem’).
79

 Het verbum שׁמע + prepositie ְב + nomen קֹול (‘horen naar 

de stem’) heeft de betekenis van ‘gehoor geven aan de stem’.
80

 

 
A  En hij riep tot JHWH en zei: 

  B   ‘JHWH, mijn God, laat toch het leven van dit kind tot zijn binnenste terugkeren!’ 

A’ En JHWH hoorde naar de stem van Elia. 

  B’    En het leven van het kind keerde terug tot zijn binnenste. 

 

‘Het horen van JHWH naar de stem van Elia’ (a’) moet gezien worden in relatie tot het roepen tot 

JHWH door Elia (a). Op de vraag van Elia: ‘JHWH, mijn God, laat toch het leven van dit kind tot zijn 

binnenste terugkeren!’ (b) komt antwoord: het leven keert in hem terug (b’). Opvallend aan vers 

22b is dat niet JHWH subject is van de zin (met שׁוב hif.); er staat dan ook niet: ‘En Hij deed het 

leven van dit kind tot zijn binnenste terugkeren’. De lezer krijgt geen helderheid over de wijze 

waarop God aan de vraag van Elia gehoor heeft gegeven, alleen dat het gebeurde, dat het leven tot 

zijn binnenste terugkeerde. Een lezer mag hier wellicht terugdenken aan het element van het zich 

uitstrekken van Elia over het kind. Door dit contact/deze eenwording/vereenzelviging kan de 

levenskracht van de man Gods tot het binnenste van het dode kind terugkeren.
81

 Elia zou dan als 

‘mediator’ functioneren.
82

 

 

 

7.3  DE REACTIE OP HET WONDER (17,24) 

 

De scène eindigt zoals die begon: met een reactie van de vrouw op het voorafgaande gebeuren. In 

vers 18 betrof dat haar reactie op de dood van haar zoon (v. 17), in vers 24 reageert de vrouw, direct 

na de terugggave door Elia van haar weer levende zoon (v. 23c-e). Ze richt zich beide keren tot 

Elia:
83

 ‘Bent u naar mij gekomen …’ en ‘Juist nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord 

van JHWH in uw mond betrouwbaar is’. Beide keren spreekt ze niet als moeder tot Elia, maar als 

vrouw (v. 18a – ‘zij’ verwijst naar ָה ָה in v.17b -  en הִָאשּׁ  .Gods (אִישׁ ) in v. 24a) tot de man הָאִשּׁ

Het zal een lezer verrassen dat zij zich niet uit als moeder uit, maar als vrouw tegenover de man 

Gods. Was het eerste gebeurd, dan hadden we ongetwijfeld gehoord van blijdschap, dank en 

vreugde over het gebeurde.
84

 Dat alles ontbreekt hier.
85
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 Uit de vertaling (‘écouter la voix’) blijkt dat P. HUGO, Les deux visages d’Élie. Texte massorétique et Septante dans 

l’histoire la plus ancienne du texte de 1 Rois 17-18 (OBO 217), Göttingen 2006, 143, hier שׁמע + קֹול leest, en niet 
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82

 Ook FRITZ, 1 & 2 Kings, 184, gebruikt het woord ‘mediator’. Tot een andere opvatting van ‘mediation’ komt PARK, 
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Testament, 253, is niet erg duidelijk. Hij spreekt enerzijds van een ‘ritualsymbolische Handlung’, noemt Elia daarnaast 
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 De verteller noemt ook beide keren expliciet zijn naam: ‘En zij zei tot Elia’ (v. 18a) en ‘De vrouw zei tot Elia’ (v. 
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84

 WALSH, 1 Kings, 232: ‘We would expect expressions of gratitude.’ 
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 BRONGERS, 1 Koningen, 173, noemt de reactie van de vrouw ‘ietwat teleurstellend. We zouden hier een rechtstreekse 

lofprijzing aan de God van Israël verwacht hebben’. 
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Zij begint bij zichzelf: ֶּה יַָדְעתִּי ֶּה De vraag is waar .עַתָּה ז  Als ?עַתָּה of bij יַָדעְתִּי bij hoort? Bij ז

het bij יַָדעְתִּי hoort, dan was de weergave zoals in Psalm 56,10 logisch geweest: ֶּה־יַָדעְתִּי 86.ז
 Met 

andere exegeten lezen we ֶּה .עַּתָה als behorend bij ז
87

 Het aanwijzend voornaamwoord ֶּה  in 17,24b ז

preciseert עַּתָה (‘nu’): ‘just now’.
88

 Daarmee geeft zij het grote belang aan van het gebeuren (17,17-

24) voor haar verstaan van Elia.
89

 

Haar kennis betreft de man die van de scène het hoofdpersonage vormt: in 17,19-23 is hij, Elia, 

ten slotte dertien maal het subject van de verba finita. Ze komt tot twee inzichten: 

- dat hij een man Gods is (v. 24c) en 

- dat het woord van JHWH in zijn (d.i. Elia’s) mond betrouwbaar is (v. 24d) is (vgl. 17,1 ‘het 

woord van zijn mond’). 

We beginnen bij het tweede inzicht: וְּדבַר־יְהוָה בְּפִיךָ אֱמֶּת. In het kader van onze scène doet 

dit inzicht vreemd aan. Ten slotte is in 17,17-24 nergens sprake van ְדַבר־יְהוָה (‘het woord van 

JHWH’). Dat is echter wel het geval in 17,7-16. In dit verband gaat het niet zozeer om ְדבַר־יְהוָה 

aan het begin van de vorige scène (17,8), daar gaat het namelijk om een woord van JHWH, waarvan 

de vrouw geen getuige is geweest, maar veel meer om het woord van de HEER, dat hij de vrouw 

heeft toegesproken (‘want zo zegt JHWH, de God van Israël: “Het meel in de pot zal niet op raken en 

de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag, waarop JHWH regen zal geven op de aarde”’) 

(17,14). We constateerden eerder dat het aan een reactie van de vrouw op het wonder van de 

onophoudelijkheid geheel ontbroken had. Tot een reactie daarop komt ze nu! 

Eén kwestie vraagt nog om bespreking. Dat betreft de vraag waarbij ֱאמֶּת hoort. Sommige 

uitleggers menen dat אֱמֶּת bij ְדַבר־יְהוָה hoort; zij vertalen het nomen (!) met het bijvoeglijk 

naamwoord ‘waar’: ‘dat het woord van JHWH in uw mond waar is’. Andere exegeten rekenen אֱמֶּת 

bij  ָבְּפִיך, en komen tot deze vertaling: ‘dat het woord van JHWH werkelijk in uw mond is’.
90

 De 

context in aanmerking nemend zijn wij geneigd om voor de eerste opvatting te kiezen.
91

 Wat in de 

vorige scène op het spel stond, is ten slotte de אֱמֶּת (‘betrouwbaarheid’) van ְדַבר־יְהוָה (‘het woord 

van JHWH’). Als het woord ook doet wat het zegt, als het woord uitkomt, als het in vervulling gaat, 

als het gestand wordt gedaan, dan is het betrouwbaar te noemen.
92

 

Uit het feit dat ze nu zegt dat het woord van JHWH in zijn mond betrouwbaar is, zal de lezer 

opmaken dat ze dan eerder geloof en gehoor gegeven mocht hebben aan Elia’s oproepen (in v. 13), 

maar dat ze dat nog niet uit de volle overtuiging had gedaan. Dat het woord van JHWH in zijn mond 

betrouwbaar was, weet ze nu zeker. 

Nu dan het eerste inzicht: כִּי אִישׁ אֱלֹהִים ָאתָּה, waarbij we erop dienen te letten dat  אִישׁ ֱאלֹהִים 

voorop staat, en dus alle nadruk krijgt (let. ‘dat een man Gods u bent’).
93

 Diverse geleerden vinden 
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1 Kings, 430: ‘now indeed’. 
89

 Voor de formulering עַתָּה יַָדעְתִּי zonder ֶּה  zie Gen. 22,12; Ex. 18,11; Recht. 17,13: Ps. 20,7). JENNI, Zur ,ז

Verwendung, 9, merkt op dat met עַתָּה vaak een logisch gevolg tot uitdrukking wordt gebracht. Onzes inziens is dat in 

1 Kon. 17,24 het geval. 
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 Zie b.v. SOARDS, Elijah and the Lord’s Word, 48.49; GRAY, I & II Kings, 383. 
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 Vgl. STIPP, Vier Gestalten, 65-66. 
92

 Zie ook J.C.C. VAN DORSSEN, De derivata van de stam  ,in het Hebreeuwsch van het Oude Testament (diss.)  אמן

Amsterdam 1951, 68. Wij gebruiken in het kader van ‘spreken’ en/of ‘woord(en)’ liever het woord ‘betrouwbaar’ dan 

‘waar’ (vgl. A. JEPSEN, אָמָן ’āman, in: TDOT. Vol. I, 292-323, spec. 313-314). In de vertaling met ‘waar’ ontbreekt het 

tijd-element dat met אֱמֶּת is gegeven. 
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 SCHMITT, Die Totenerweckung, 458. 
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deze uitspraak niet erg logisch, omdat ze Elia ten slotte eerder met deze titel zo had aangesproken, 

dus ze had hem als zodanig gezien.
94

 Het is echter een schijnbare paradox.
95

 De vrouw mag hem als 

zodanig – op goede gronden, getuige het gebeuren in 17,7-16
96

  – hebben aangesproken, maar zeker 

weten is nog wat anders.
97

 Na dit gebeuren (17,17-24) is ze tot het inzicht gekomen dat hij ook echt 

een man Gods is. Daarmee wordt deze heidense weduwe tot een voorbeeldige belijdster van het 

geloof in JHWH tegenover degene die daarin in Israël een voorbeeld zou moeten zijn: koning 

Achab.
98

 

 

We kunnen een eerste conclusie trekken: 1 Koningen 17,24 vormt niet alleen de afsluiting van 

17,17-24, maar ook van 17,7-16, kortom van heel het tweede deel (17,7-24), dat we eerder ‘een 

tweeluik’ noemden. Het eerste inzicht correspondeert met 17,17-24, het tweede met 17,7-16, zodat 

de volgende chiastische structuur zichtbaar wordt: 

 

‘Want JHWH zegt: 

“Het meel in de pot zal niet ontbreken 

A  17,7-16     en de olie in de kruik niet opraken.”’ 

  B      17,17-24  ‘Wat is er tussen u en mij, man Gods?’ 

  B’      17,24c   ‘Dat u een man Gods bent.’ 

A’  17,24d   ‘Dat het woord van JHWH in uw mond betrouwbaar is.’ 

 

We spraken eerder over 17,22c als ‘eindsituatie’. Dat heeft een zeker recht, gezien de situatie van 

de jongen aan het begin. Het eigenlijke einde van de scène is evenwel 17,24, waarin we horen van 

de kennis die de vrouw heeft opgedaan na twee ervaringen met Elia.
99

 Kortom, de scène kent twee 

belangrijke transformaties.
100

 De eerste met betrekking tot de zoon, de tweede met betrekking tot de 

vrouw; zij begint met een verwijt aan Elia, die zij ‘man Gods’ noemt, naar aanleiding van de dood 

van haar zoon, om na zijn opwekking tot de kennis te komen dat hij ook echt een man Gods is, niet 

een God die haar zoon doodmaakt, maar van een God die mensen tot leven brengt.
101

 Dat het woord 

‘leven’ een kernwoord is in hoofdstuk 17 (zie 7.7.2, n.38), past daar zeer wel bij. 

 

 

7.4  BIJEENGELEZEN 

 

In deze paragraaf schenken we aandacht aan een aantal aspecten van 1 Koningen 17,17-24. We 

beginnen met het schetsen van de setting (7.4.1). Daarna kijken we naar de veranderingen van 

plaats (7.4.2) en vervolgens naar de diverse verhaalpersonages: de rol die elk personage in het 
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 STIPP, Vier Gestalten, 65. 
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 LEVIN, Erkenntnis Gottes, 331: ‘Dass die Frau schon in V.18 Elija als Gottesmann anredet, ist nur scheinbar paradox; 
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 J.W. OLLEY, YHWH and His Zealous Prophet: The Presentation of Elijah in 1 and 2 Kings, JSOT 80 (1998), 25-51, 
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100
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accusation and grateful confession.’ SEMANET, De zoon van de weduwe. Twee opwekkingsverhalen, in: W.M. 
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120, spec. 111-112, spreekt van een recategorisatie of redefinitie van de inhoud van het begrip ‘man Gods’. 
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verhaal speelt en de wijze waarop het verhaalpersonage aan de lezer wordt gepresenteerd (7.4.3). 

Ten slotte hebben we oog voor twee hoofdlijnen: het spreken (en reageren) (7.4.4) en dood en leven 

(7.4.5). We eindigen met een mogelijk passende titel boven 17,17-24 (7.4.6). 

 

 

7.4.1  Setting 

 

Het verhaal speelt zich in Sarefat ‘dat aan Sidon behoort’,
102

 in het huis van een weduwe die één 

zoon lijkt te hebben (17,12.13). Elia heeft van JHWH de opdracht gekregen, nadat de beek waaraan 

hij eerder verbleef opgedroogd was, om op te staan en naar Sarefat te gaan en daar verblijf te 

houden. De mogelijkheid daartoe wordt hem geboden, omdat JHWH de weduwe heeft opgedragen 

om hem te onderhouden. Dit onderhoud blijkt echter problematisch te zijn, als blijkt dat de weduwe 

veel te weinig heeft om daarmee een maaltijd voor hen allen (weduwe, zoon, Elia) te bereiden. De 

situatie is zelfs zodanig ernstig dat zij Elia meldt dat het om haar laatste restje eten gaat. Elia roept 

de vrouw op om toch te doen wat hij vraagt, ja hij vraagt zelfs om hem voorrang te verlenen, want 

‘zo zegt JHWH, de God van Israël: “Het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal 

niet leegraken.”’ De vrouw laat zien dat zij het Godswoord van Elia vertrouwt, want zij doet wat hij 

vraagt, waarna het Godswoord in vervulling gaat: ‘Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de 

kruik ontbrak niet, naar het woord van JHWH dat Hij door middel van Elia had gesproken.’ De lezer 

verneemt geen reactie van de vrouw op het wonder. De problematische situatie met betrekking tot 

het voedsel is nog niet opgelost, of de volgende trieste situatie dient zich aan: de zoon van de vrouw 

wordt ziek, zijn ziekte wordt zelfs nog heviger en hij sterft. Deze situatie vormt het uitgangspunt 

van het verhaal. 

 

 

7.4.2  Veranderingen van plaats 

 

Alvorens aandacht te schenken aan de plaatsveranderingen moeten we eerst de plaats bespreken 

vanwaaruit de bewegingen uitgaan. Aan het begin van de scène maakte de verteller namelijk geen 

melding van een plaats, noch van verandering van plaats door de hoofdpersonages (vrouw, zoon en 

Elia). In 17,7-16 wordt aan het begin verteld van de ontmoeting van Elia met de vrouw bij de poort 

van de stad; we krijgen daarna niet expliciet te horen dat de vrouw en Elia het huis binnengaan. 

Tegenover Elia spreekt de vrouw over het bereiden van een maaltijd, hetgeen een thuissituatie 

veronderstelt. Dat gebeurt vervolgens ook, op grond waarvan de lezer de conclusie kan trekken dat 

17,15-16 zich bij haar ‘thuis’ afspeelt. Omdat er aan het begin van 17,17-24 geen sprake is van 

plaatsverandering van één van de hoofdpersonages, kan de conclusie getrokken worden dat zij nog 

steeds in het huis van de vrouw zijn.
103

 In het vervolg zal blijken dat het huis ook een bovenvertrek 

 .heeft (v.19d.23b). Het is de ruimte waar Elia als gast verblijft (v. 19d-e) (הֲָעלִיָּה)

Van de vrouw wordt geen beweging gemeld, althans niet waar het om verandering van plaats 

gaat. Dat is anders bij de twee andere verhaalpersonages (Elia en de zoon). Tussen hen beiden 

bestaat een groot verschil. Elia speelt een actieve rol in tegenstelling tot de jongen; deze is steeds 

object van Elia’s handelen. Elia’s beweging bestaat daaruit dat hij de zoon van de schoot van de 

vrouw pakt, hem naar boven brengt naar het bovenvertrek waar hij verbleef en hem op zijn bed legt, 

op zijn plaats dus! De feitelijke plaatsverandering bestaat dus uit zijn gang naar het bovenvertrek. In 
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 Vaker in het OT komen dergelijke bepalingen bij een plaatsnaam voor: Joz. 13,4 (‘Meara, dat aan Sidon behoort’); 1 

Sam. 17,1 (‘Socho, dat aan Juda behoort’); 1 Kon. 19,3 (‘Berseba dat tot Juda behoort’); 2 Kron. 13,6 (‘K irjath-Jearim, 

dat tot Juda behoort’). 
103

 SEMANET, De zoon van de weduwe, 109, spreekt dan ook ten onrechte van ‘de komst van de man Gods in de 

nabijheid van de vrouw’. Deze komst heeft in de vorige scène plaatsgevonden. In 17,18c (‘Bent u naar mij gekomen ...’) 

verwijst de vrouw naar die komst (17,10). 
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dit bovenvertrek vindt de opwekking van de jongen plaats, waarna het opnieuw tot een verandering 

van plaats komt, door de verteller in exact de omgekeerde beweging beschreven (v. 23a-c): 

 
A En hij nam hem van haar schoot,  

   B   voerde hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hij verblijf hield,  

     C    en legde hem op zijn bed.  

 

    C’  En Elia nam het kind  

   B’   voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis  

 A’ en gaf het aan zijn moeder. 

 

Daarmee keren we weer terug naar de beginsituatie: de moeder. De verteller geeft geen verklaring 

waarom Elia het kind meeneemt naar zijn bovenvertrek. Wat uit het geheel wel duidelijk wordt, is 

dat de twee hoofdrolspelers ieder een eigen plaats hebben: het huis als het territoir van de vrouw en 

het bovenvertrek als de gastenruimte van de man Gods (= Elia). Het gesprek van de vrouw met Elia 

vindt op haar territoir plaats, het huis, waar zij de baas is. Het gesprek van Elia met JHWH vindt 

plaats in het bovenvertrek waar hij als gast verblijft.
104

 De transformatie met betrekking tot de zoon 

vindt plaats in het bovenvertrek, de verandering van houding van de vrouw ten opzichte van Elia als 

‘man Gods’ gebeurt in het huis waarvan ze zelf ‘meesteres’ is.
105

 

Op een beweging van een verhaalpersonage moeten we nog wijzen, en wel op Elia: driemaal 

strekt hij zich uit over het kind. In de analyse van de structuur zagen we dat we hier precies in het 

midden van het verhaal zitten, ook aan te duiden als het omslagpunt van het verhaal. 

In het bovenvertrek vindt ten slotte nog een beweging plaats: de terugkeer van het leven tot het 

binnenste van het kind, een gebeuren dat is te duiden als de verhoring van het gebed van Elia 

(‘JHWH, mijn God, laat toch het leven van dit kind tot zijn binnenste terugkeren!’). Het is de enige 

keer in de scène dat een beweging door JHWH veroorzaakt is. 

 

 

7.4.3  Verhaalpersonages 

 

Het verhaal kent buiten JHWH drie verhaalpersonages, in deze volgorde in het verhaal opkomend: de 

zoon,
106

 de vrouw en Elia. 

 

Zoon 

Vijf keer in 17,17-24 wordt de jongen aangeduid met ‘zoon’ (vv. 17b.18e.19b.20e.23e). Daarmee 

wordt hij benoemd vanuit de relatie tot zijn moeder (‘de vrouw’). Dat doet eerst de verteller (v. 

17b). De tweede keer spreekt de vrouw tegenover Elia over ‘mijn zoon’ (v. 18e), de derde keer en 

vijfde keer heeft Elia het tegenover de vrouw over ‘uw zoon’ (vv. 19b.23e), de vierde maal spreekt 

Elia tegenover JHWH over ‘haar zoon’ (v. 20e). In de tweede helft van het verhaal heet hij ‘kind’ 

(vv. 21a.21e.22b.23a), waarmee duidelijk wordt dat het om een jong iemand gaat; tevens wordt 

daardoor zijn zelfstandigheid benadrukt. Deze benaming klinkt twee keer in relatie met Elia (vv. 

21a.23a); daartussenin in relatie met JHWH (vv. 21e.22b). Kortom, wordt over de jongen gesproken 

in relatie tot zijn moeder, dan klinkt steeds het woord ‘zoon’, in relatie tot Elia en JHWH klinkt 

steeds het woord ‘kind’.
107

 Op grond van de genoemde gegevens kan niet geconcludeerd worden 
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 Vgl. SEMANET, De zoon van de weduwe, 109-110, spreekt over het huis als ‘het domein van de vrouw’ en het 

bovenvertrek als de plaats ‘waar de profeet zijn gang gaat’. 
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 Vgl. SEMANET, De zoon van de weduwe, 110. 
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 SCHMITT, Die Totenerweckung, 461, ziet Elia en de weduwe in de hoofdrollen en de zoon in een bijrol. 
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 COGAN, 1 Kings, 429: ‘.. this interchange of appellations stems from the sensitivity of a single narrator, who 

expressed in the subtle nuances the particular relationship between the lad and the woman as “mother” and “son”; with 

reference to Elijah, he is “child” (tegen de literaire kritiek die in de alternering van ‘zoon’ en ‘kind’ een teken ziet dat 

het oorspronkelijk verhaal bewerkt is.). 
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dat over de jongen in totaal negen keer wordt gesproken (5x ‘zoon, 4x ‘kind’); de verteller en 

verhaalpersonages spreken ook over hem in de 3
e
 persoon enkelvoud (‘hij’ ‘het’ of ‘hem’) (v. 

17d.19c.19d.19f.22c.23b.23c) of als bezittelijk voornaamwoord (‘zijn’) (v. 17c.21e.22b). Het maakt 

duidelijk dat de zoon/het kind een zeer voorname rol in deze scène speelt.
108

 Toch is hij meer object 

dan subject. Slechts twee keer is hij subject van de zin: in vers 17b (‘de zoon’) en in vers 22c (‘het’, 

sc. kind). Van de verteller krijgt hij geen naam mee, waardoor de nadruk meer komt te liggen op het 

meer generieke, emblematische aspect (‘zoon’ en ‘kind’). 

 

Vrouw 

In deze scène wordt het naamloze,
109

 vrouwelijke verhaalpersonage op vier verschillende manieren 

aangeduid: 

(1) aan het begin en het einde als ‘de vrouw’ (vv. 17b.24a);  

(2) in vers 17b krijgt ‘de vrouw’ als nadere bepaling mee: ‘de meesteres van het huis’;
110

 

(3) in het eerste gebed van Elia spreekt hij over de vrouw als ‘de weduwe’ (v. 20d), de term die 

twee keer in de voorafgaande scène was gebruikt (17,9.10). Elia gebruikt tegenover JHWH hetzelfde 

woord ‘weduwe’ als Hij tegenover Elia had gebruikt, de weduwe over wie JHWH gezegd had: ‘Zie, 

Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen’; 

(4) helemaal aan het slot, bij het geven van het kind, wordt zij door de verteller getypeerd in 

haar relatie tot haar zoon: als moeder (v. 23c). 

Op deze wijze heeft de verteller aan tal van aspecten van de vrouw recht gedaan: gender, 

economisch, maatschappelijk, sociaal (familie). Een verdere typering vindt plaats in Elia’s gebed, 

en wel als ‘de weduwe bij wie ik als gast verblijf’. Daarmee wordt zij zowel aan JHWH als ook aan 

de lezer in haar gastvrijheid getoond. Uit het feit dat ze in Sarefat ‘dat bij Sidon hoort’ haar huis 

heeft, zou de lezer kunnen denken dat zij een Fenicische/Sidonische is zoals ook Izebel. Eerder in 

het Koningenboek zijn Sidonische vrouwen negatief beoordeeld (1 Kon. 11,1v., vgl. Recht. 3,3v.; 

10,6), en wel als mensen van wie JHWH gezegd had dat je je met hen niet mocht inlaten (Ex. 34,16; 

Deut. 7,1-4).’
111

 Het mag dan ook opvallend heten dat JHWH Elia naar een Sidonische vrouw 

stuurt.
112

 

 
Diverse exegeten wijzen erop dat de weduwe van Sarefat ‘dat tot Sidon behoort’ (1 Kon. 17,9) in 

scherp contrast staat met koningsdochter Izebel,
113

 ‘de dochter van Etbaäl, de koning van de Sidoniërs’ 

(1 Kon. 16,31, vgl. 2 Kon. 9,34).
114

 Beide vrouwen zijn uit Sidonisch gebied afkomstig, de één, Izebel, 
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behorend tot de hoogste politieke klasse, de ander, de weduwe, in een kwetsbare maatschappelijke 

positie verkerend.
115

 De weduwe heeft vertrouwen in het woord van JHWH (17,15-16), terwijl Izebel 

Baäl dient. De weduwe onderhoudt en erkent de man Gods (17,24), terwijl Izebel de profeten van 

JHWH uitroeit (18,4). De zoon van de weduwe wordt naar het bed in het bovenvertrek gebracht, waar 

hij herleeft (17,19-23). De zoon van Izebel valt uit het bovenvertrek, komt op bed te liggen en zal er 

niet meer levend vanaf komen (2 Kon. 1,1-18). 

Dat maakt ook duidelijk, zo zeggen deze geleerden, waarom 17,17-24 wordt verteld: de scène dient 

als opmaat voor het verhaal van Izebel en als maatstok om Izebel aan te meten. We voegen daaraan 

toe, dat het verhaal van de weduwe vooropstaat om van den beginne aan te geven dat een Sidonische 

de mogelijkheid heeft om tot erkenning van de man Gods te komen. Deze weduwe is daarvan het 

bewijs. Izebel zal straks dan ook niet ‘op natuurlijke gronden’ te verontschuldigen zijn, als zij Elia niet 

als ‘man Gods’ erkent, zoals direct na het Karmelverhaal duidelijk wordt. Waar het na het 

Karmelgebeuren gepast was geweest, als ook Izebel JHWH als haar God en Elia als diens knecht zou 

erkennen, weet ze niet anders dan een bode naar Elia te sturen met de boodschap dat zij Elia’s ziel 

gelijk zal maken aan de ziel van één van de profeten die Elia gedood heeft (19,1-2). 

 

Aan het begin en aan het slot van de scène is de vrouw subject van de zin (v. 18a en v. 24a), 

tweemaal van וַתֹּאמֶּר (‘en zij zei’). Aan het begin spreekt zij direct na de dood van haar zoon, aan 

het slot doet zij dat onmiddellijk nadat Elia haar heeft laten zien dat haar zoon leeft. Na de dood van 

haar zoon neemt de vrouw direct het initiatief door Elia tot de orde te roepen over de dood van haar 

zoon. Na de opwekking van haar zoon reageert zij niet met blijdschap of dank ten opzichte van Elia, 

maar doet zij een uitspraak die in dit verband vreemd aandoet. 

Van een handeling van de vrouw maakt de verteller geen melding, ook niet waar een lezer dat 

wel zou mogen verwachten, na de vraag van Elia om hem haar zoon te geven (v. 19a-b). De vrouw 

is nog wel een keer object van Elia’s handelen; dat is het geval, als hij de zoon van haar schoot 

neemt. Tweemaal is de vrouw het adres van Elia’s spreken; in vers 19a-b in reactie op wat de vrouw 

daarvoor zei, in vers 23d-e meldt Elia de vrouw dat haar zoon leeft, nadat hij hem vlak daarvoor aan 

haar heeft overhandigd. 

 

Elia 

Als enige draagt het verhaalpersonage dat als derde in deze scène optreedt, een naam: Elia (‘Mijn 

god is JHWH’). De verteller noemt zijn naam vijf keer: twee keer als het adres van het spreken van 

de vrouw (v. 18a ‘En zij zei tot Elia’ en v. 24a ‘De vrouw zei tot Elia’). Daartussenin klinkt zijn 

naam nog drie keer (v. 22a.23a.23d), steeds in de tweede helft van het verhaal. In het eerste deel 

van de scène is Elia dikwijls het subject van de verba (v. 19a.19c.19d.19f.20a.20b.21a,21b.21c); dat 

gebeurt zonder dat zijn naam expliciet wordt genoemd; deze ‘hij’ verwijst terug naar ‘Elia’ in v. 

18a. In 17,22 sluit ‘Elia’ weer aan op de ‘hij’ van 17,21b.c. De derde aanduiding (naast ‘Elia’ en 

‘hij’) geschiedt alleen door de vrouw: zij noemt hem ‘man Gods’;
116

 dat gebeurt aan het begin en 

                                                                                                                                                                                
DIJKSTRA (ed.), On Reading Prophetic Texts. Gender-Specific and Related Studies in Memory of Fokkelien van Dijk-

Hemmes (BibInt 18), Leiden e.a. 1996, 231-250, spec. 238; KEVERS, Elia en Baälreligie, 45-46; S. WYATT, Jezebel, 

Elijah, and the Widow of Zarephath: A Ménage a Trois that Estranges the Holy and Makes the Holy the Strange, JSOT 

36,4 (2012), 435-458, spec. 450-451; H. AUSLOOS, Exegetische Commentaar bij 1 Kon 17,10-16, Sacerdos 64/6 (1997), 

567-574, spec. 573; E. BLUM, Der Prophet und das Verderben Israels: Eine Ganzheitliche, Historisch-Kritische Lektüre 

von 1 Regum XVII-XIX, VT 47 (1997), 277-292, spec. 283, meent dat zoals de weduwe met Izebel contrasteert, Obadja 

de positieve contrastfiguur is van Achab (zie voor dit laatste ook W. THIEL, Zur Komposition von 1 Könige 18. Versuch 

einer kontextuellen Auslegung, in: E. BLUM e.a. (Hg.), Die Hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte. FS. 

R. Rendtorff, Neukirchen-Vluyn 1990, 215-223, spec. 218); Ph. TRIBLE, The Odd Couple: Elijah and Jezebel, in: C. 

BÜCHMANN & C. SPIEGEL (ed.), Out of the Garden. Women Writers on the Bible, New York 1994, 166-179, ziet het 

contrast vooral tussen Izebel en Elia. 
115

 Vgl. FUNK, Elia und die Frauen, 250. 
116

 Het is de eerste keer in het Elia-verhaal dat Elia als zodanig (‘man Gods’) wordt aangeduid. Ook het woord ‘profeet’ 

heeft voordien niet geklonken (voor het eerst pas in 18,4). Een buitenlandse vrouw heeft als eerste in de gaten dat hij 

een man Gods is. 
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aan het slot van het verhaal.
117

 De aanduiding (‘man Gods’) plaatst Elia aan de kant van God.
118

 In 

relatie tot de weduwe duidt Elia zichzelf aan als gast (v. 20d). 

Dat Elia onbetwist het hoofdpersonage in de scène is, blijkt wel uit het feit dat hij met 

uitzondering van vers 17 (en 22b-c) van alle verba in de narratieve gedeelten ofwel het subjekt is 

dan wel het adres. Elia spreekt (ofwel met de vrouw ofwel met JHWH) en handelt (met de zoon) 

afwisselend. Zijn activiteiten (vv. 19c-23b) onttrekken zich geheel aan het zicht van de vrouw. Op 

grond van het feit dat de vrouw – aan het begin – is aangeduid als ‘de meesteres van het huis’ zal 

een lezer verwachten dat het initiatief in de hele scène bij haar zal liggen,
119

 dat zal niet het geval 

blijken te zijn, het is de gast die – in het midden van het verhaal (vv. 19-23) – het initiatief heeft. 

 

JHWH 

De Godsnaam komt zes keer in 17,17-24 voor: drie maal in de directe rede, twee maal door Elia (v. 

20c.21d) en één keer door de vrouw (v. 24d) en drie maal door de verteller (v. 20a.21b.22a). In het 

gebed van Elia krijgt de Godsnaam twee keer als bijstelling ‘mijn God’ (v. 20c.21d). Door de 

verteller wordt JHWH getekend als degene die hoort naar de stem van Elia (v. 22a).
120

 Het is de 

enige keer in 17,17-24 dat JHWH handelend optreedt. De twee andere keren in de vertellerstekst 

vormt hij het adres van Elia’s roepen. 

 

 

7.4.4  HOOFDLIJNEN 

 

Spreken (en reageren)  

De scène kent opvallend veel ‘directe rede’-momenten, zes in totaal: 17,18a-e.19a-b.20a-e.21b-

e.23d-e.24a-d.
121

 In de analyse van de structuur was het patroon al zichtbaar: 

 
A Spreken van de vrouw tot Elia: verwijt aan man Gods dat hij haar zoon gedood heeft (v. 18) 

 B   Spreken van Elia tot de vrouw: ‘Geef uw zoon aan mij’ (v. 19a-b) 

  C     Roepen door Elia tot JHWH: verwijtende vraag dat Hij de zoon heeft gedood (v. 20) 

  C’     Roepen door Elia tot JHWH: oproep tot terugkeer van het leven (v. 21b-e) 

 B’   Spreken van Elia: ‘Zie, uw zoon leeft’ (v. 23d-e) 

A’ Spreken van de vrouw tot Elia: positieve erkenning van Elia als man Gods (v. 24) 

 

De vrouw is de eerste (A) en de laatste (A’) in de scène die het woord voert. Zij doet dat beide 

keren in reactie op een situatie en tegen Elia. De eerste keer in reactie op de dood van haar zoon, de 

tweede keer, nadat Elia aan haar haar levende zoon heeft getoond. Zo verwijtend als ze naar Elia in 

haar eerste reactie is, zo positief is zij ten opzichte van hem in haar tweede en laatste reactie. Op 

haar twee vragen aan het begin (v. 18b-e) krijgt zij geen antwoord van Elia, wat niet wil zeggen dat 

hij niet op haar reageert. 

Twee keer spreekt Elia tot de weduwe (v. 19a-b en 23d-e). De eerste keer verwacht een lezer 

een antwoord van Elia op de verwijtende vragen van de vrouw. Maar dat doet hij niet.
122

 Hij 

                                                      
117

 Ook later wordt Elia aangesproken als ‘man Gods’; dat gebeurt – drie maal – door Achazja (2 Kon. 1,9.11.13). Elia 

herneemt die titel – twee keer – tegenover Achazja: ‘Indien ik een man Gods ben ...’ (2 Kon. 1,10.12). Kortom, deze 

titel ‘man Gods’ klinkt met betrekking tot Elia alleen uit de mond van verhaalpersonages. 
118

 J.A. HOLSTEIN, The Case of “’īš hā’ĕlōhīm” Reconsidered: Philological Analysis versus Historical Reconstruction, 

HUCA 48 (1977), 69-81, meent dat er een specifiek ‘honoric quality’ zit in de titel. De term nāvī kan slaan op profeet 

zonder dat duidelijk is dat het om een ware profeet gaat. Dat is niet het geval, zo Holstein, met betrekking tot de titel 

‘man Gods’: ‘… every prophet upon whom the titel “man of God” is bestowed is unambiguously a true prophet of 

YHWH’. Dan lijkt 1 Kon. 17,18b ons de uitzondering te zijn op deze ‘regel’. 
119

 Vgl. M.L. FABRE & A. GUEURET, Elie et la veuve de Sarepta. Analyse sémiotique de I. Rois 17, SémB 14 (1979), 2-

14, spec. 7, over ‘maîtresse de la maison’: ‘C’est elle qui prend l’initiative.’ 
120

 BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie, 240. 
121

 SCHMITT, Die Totenerweckung, 461: ‘Das Hauptgewicht ruht auf den Reden. Die Handlungen haben eine 

untergeordnete Funktion’ (zie ook p. 471-472). 
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reageert wel, doet dat in de vorm van een oproep aan de vrouw om hem haar zoon te geven (B). 

Aan die oproep geeft de vrouw overigens geen gehoor! De tweede keer gaat zijn spreken tot haar 

aan haar spreken vooraf.
123

 Het vormt de aanvulling op het geven van het kind aan zijn moeder, 

anders gezegd, hij laat het niet bij het geven alleen. Elia wijst er ook op dat de zoon die hij aan haar 

heeft gegeven (v. 23c), leeft (B’). In beide gevallen zijn het korte statements van Elia zonder nadere 

uitleg of verklaring van wat hij zegt. De vrouw krijgt niet horen waarom zij haar zoon aan hem 

moet geven, evenmin krijgt ze later een toelichting hoe het komt dat hij leeft. En zelf vraagt zij er 

niet om. Het gevolg daarvan is dat zij het gebeuren in het bovenvertrek geheel aan de man Gods 

laat. Uit haar reactie aan het slot laat ze indirect weten dat ze begrijpt dat hij werkelijk in relatie met 

God staat, dezelfde God die hun ook het leven bezorgde, toen bij gebrek aan voedsel het einde voor 

hen nabij leek. 

In het hart van het verhaal horen we Elia twee keer (tot JHWH) spreken (וַיֹּאמַר); door de 

verteller daaraan voorafgaand getypeerd als ‘roepen tot JHWH’ (וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה). We consta-

teerden bij de bespreking van het gesprek tussen de vrouw en Elia dat Elia geen antwoord gaf op de 

vragen van de vrouw, maar op een andere manier wel degelijk op haar reageerde. In het eerste 

gebed laat Elia echter zien dat hij haar reactie wel degelijk gehoord heeft. Waar de vrouw hem 

verantwoordelijk houdt voor de dood van haar zoon, daar verwijst Elia het gebeuren door naar 

JHWH. En dat niet alleen, hij bekritiseert het handelen van JHWH ook in relatie tot zijn verblijf als 

gast bij deze weduwe. Het is kwaad van Gods kant tegenover de weduwe, terwijl zij goed doet aan 

Elia. Op dit gebed reageert de aangesprokene niet.
124

 

Na zich driemaal over de jongen te hebben uitgestrekt, richt hij zich opnieuw tot God, nu niet 

met een verwijt, maar met een verzoek: ‘Laat toch het leven van dit kind tot zijn binnenste 

terugkeren.’ Mocht JHWH op het eerste gebed niet reageren, nu doet hij dat wel. 1 Koningen 17,22a 

( ּ וַתָּשָׁב zoals ,וַיִּקְָרא אֶּל־יְהוָה is te beschouwen als een reactie op (וַיִּשְׁמַע יְהוָה בְּקֹול אֵּלִיָּהו
ֶּּלֶּד ַעל־ִקְרבֹּו ֶּפֶּשׁ־הַי ֶּּה  is te beschouwen als het antwoord op Elia’s vraag נ ֶּּלֶּד הַז ֶּפֶּשׁ־הַי ּתָשָׁב נָא נ
ֶּּחִי :Ten overvloede vermeldt de verteller er direct achteraan .עַל־ִקְרבֹּו  Het is ’.(En het leefde‘) וַי

de enige keer dat het spreken van een verhaalpersonage een bijpassend antwoord krijgt! 

 

Dood en leven 

Aan het begin van het verhaal wordt in drie stappen verteld dat de zoon van de weduwe ziek wordt 

(1), zelfs zo ernstig (2) dat hij ten slotte sterft (3). De verteller gebruikt hier evenwel niet het 

verbum מות (‘sterven’), maar hanteert een veel meer omschrijvende formulering  לֹא־נֹותְָרה־בֹּו
 :geen adem in hem was overgebleven’, zie voor een vergelijkbare zegswijze Dan. 10,17‘) נְשָׁמָה

 ּ נְשָׁמָה לֹא נִשְֲׁאָרה־בִיו ). Het beeld dat daardoor ontstaat is dat de ziekte hem zijn adem afsnijdt. 

Van deze נְשָׁמָה wordt in de Tenach gezegd dat deze door JHWH is gegeven/ingeblazen (Gen. 2,7; 

Job 32,8; Jes. 42,5).
125

 

Daarna komen dezelfde woorden uit hetzelfde semantische veld steeds in tweetallen voor: 

‘doden’ (v. 18e.23e), ‘terugkeren van de ziel tot zijn binnenste’ (v. 21e.22b) en ‘leven’ (v. 22c.23e). 

De lezer wordt niet geconfronteerd met een moeder die verdriet heeft om het verlies van haar 

zoon, maar met een vrouw die zich afvraagt of Elia voor de dood van haar zoon verantwoordelijk is 

te houden ter gedachtenis van haar schuld (v. 18c-e). Ze gebruikt hier het agressieve verbum 

‘doden’ (מות hif.), waar de verteller het overlijden van de jongen tamelijk plastisch had beschreven. 

Die agressieve term van de vrouw hanteert ook Elia in zijn gebed tot JHWH (v. 20e). De vrouw 

mocht hem eerder verantwoordelijk houden, Elia schuift het hier door naar JHWH, op dezelfde 

                                                                                                                                                                                
122

 BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie, 241, drukt het sterker uit: ‘Elia zwijgt na het verwijt van de weduwe.’ 
123

 Een expliciet adres (b.v. ‘tot haar’), zoals in 17,19a, ontbreekt in 17,23d. 
124

 BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie, 241: ‘God zwijgt na dit verwijt’, waarna hij eraan toevoegt: ‘Hij geeft 

Elia geen gelijk en Hij geeft Elia geen ongelijk.’ 
125

 In Job 34,14 wordt verondersteld dat JHWH de gever is van de נְשָׁמָה. Het woord נְשָׁמָה staat dikwijls in parallellie 

met ַרוּח (Job 4,9; 27,3; 32,8; 33,4; 34,14; Jes. 42,5; 57,16). 
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manier als de vrouw: in de vorm van een vraag. Maar waar de vrouw tegenover Elia een koppeling 

legt met haar schuld, daar brengt Elia ten opzichte van JHWH haar verdienste: zijn gastverblijf bij 

haar, naar voren. 

In het tweede gebed gebruikt Elia niet het woord נְשָׁמָה (‘adem’) van het begin, maar  ֶּׁפֶּש  נ
(‘leven’, ‘levenskracht’).

126
 Elia vraagt om terugkeer van de  ֶּׁפֶּש  van het kind tot zijn binnenste. De נ

suggestie achter Elia’s vraag aan JHWH is dat bij de dood de  ֶּׁפֶּש .het lichaam heeft verlaten נ
127

 Na 

Elia’s oproep om het terugbrengen door JHWH van het leven, hoort de lezer eerst dat Hij gehoor 

geeft aan Elia’s vraag, om direct de feitelijke terugkeer van het leven in het binnenste van de jongen 

te vernemen. De wijze waarop de terugkeer tot stand komt, verneemt de lezer niet. Dat blijft een 

geheim. De verteller meldt daarna – eigenlijk overbodig – ‘het leefde’, zoals ook Elia eigenlijk ook 

overbodig tegen de vrouw zegt, nadat hij het kind aan haar gegeven heeft: ‘Kijk, uw zoon leeft.’
128

 

 

 

7.5  TITEL 

 

Slechts in een enkele vertaling krijgt deze scène een eigen titel. In de BGT wordt in de titel alleen 

aangegeven wie de verhaalpersonages zijn, waarbij opvalt dat de aandacht toch vooral uitgaat naar 

‘Elia en de zoon van de weduwe’. Als de volgorde van het verhaal was aangehouden, dan had er in 

elk geval moeten staan: ‘De zoon van de vrouw en Elia’. Ten slotte trekt de situatie van de zoon het 

verhaal op gang. De titel in de BGT schenkt geen aandacht aan de gebeurtenissen/transformaties. 

GNB heeft net als NBG’51 boven 17,17-24 staan: ‘Elia en de weduwe van Sarefat’. Daarmee is er 

vooral oog voor het begin (v. 18a-19b) en het einde (v. 23c-24d) van het verhaal. Mag het 

opmerkelijk heten dat de zoon om wie het verhaal draait, helemaal ongenoemd blijft? In het kopje 

boven 17,8-24 in de WV staat: ‘Elia in Sarefat’. Hier is de weduwe zelfs helemaal verdwenen. In de 

kopjes in hoofdstuk 17 krijgen we in WV alleen de plaatsen te zien waar Elia verblijft: ‘aan de 

Kerit’ (boven 17,1-6) en ‘in Sarefat’ (boven 17,7-24). 

Om iets van de essentie van het verhaal aan te duiden, zouden we in een kopje boven het 

verhaal zetten: Hoe een vrouw weer moeder van een levende zoon wordt en Elia erkent als ‘man 

Gods’.
129

 De zin zou recht doen aan de twee belangrijkste transformaties van 1 Koningen 17,17-

24.
130

 

 

 

7.6  DE GRIEKSE TEKST VAN 1 KONINGEN 17,17-24 

 

17a  Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα 
    b  καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴκου, 
    c  καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα, 
    d  ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα. 
18a  καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου:  
    b   Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ; 

                                                      
126

 In de Koningenboeken komt het woord נְשָׁמָה alleen nog voor in 1 Kon. 15,29. Daar functioneert het woord in een 

uitdrukking, dat een herhaling vormt van de zin die daaraan voorafgaat; eerst zegt de verteller: ‘…., sloeg hij (d.i. Basa) 

het hele huis van Jerobeam dood’, onmiddellijk gevolgd door ‘hij liet van Jerobeam niets over wat adem had, …’. 
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 R. MARTIN-ACHARD, From Death to Life. A Study of the Development of the Doctrine of the Resurrection in the Old 

Testament, Edinburgh & London 1960, 59: ‘For a space of time the soul would be in some way within the reach of the 

hand of a being able to hold it and bring it back into the corpse.’ 
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 F.C. FENSHAM, A Few Observations on the Polarisation Between Jahweh and Baal in 1 Kings 17-19, ZAW 92 

(1980), 227-236, spec. 234, legt een relatie met de situatie, waarin Baäl uit zijn doodsslaap ontwaakt is, waarna 

geroepen wordt: ‘Lo, Puissant Baal is alive’ (Ugaritic Tekst 49: III-IV.3)’. 
129

 BECKING, Tussen Unificatie en Diversificatie, 239. 
130

 SEMANET, De zoon van de weduwe, 108, spreekt van een pragmatische en een cognitieve performantie. 
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    c   εἰσῆλθες πρός με  
    d   τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου 
    e   καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου. 
19a  καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα: 
    b   Δός μοι τὸν υἱόν σου.  
    c  καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς 
    d  καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον, 
    e  ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, 
    f  καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ 
20a  καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου 
    b  καὶ εἶπεν:   
    c   Οἴμμοι, κύριε ὁ μάρτυς τῆς χήρας, 
    d   μεθ’ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ’ αὐτῆς, 
    e   σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς. 
21a  καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρὶς 
    b  καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον 
    c  καὶ εἶπεν: 
    d   Κύριε ὁ θεός μου,  
    e   ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν. 
22a  καὶ ἐγένετο οὕτως, 
    b  καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον. 
23a  καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον 
    b  καὶ ἔδωκεν αὐτὸν131 τῇ μητρὶ αὐτοῦ 
    c  καὶ εἶπεν Ηλιου 
    d   Βλέπε, ζῇ ὁ υἱός σου. 
24a  καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ηλιου 

    b   Ἰδοὺ ἔγνωκα 
    c   ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ 
    d   καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί σου ἀληθινόν.132 
 

 

7.6.1  Vertaling  

 

17a  En het gebeurde daarna 

    b  dat de zoon van de vrouw, de meesteres van het huis, ziek werd. 

    c  En zijn ziekte was zeer sterk, 

    d  totdat er geen adem in hem was overgebleven. 

18a  En zij zei tot Elia: 

    b    ‘Wat is er tussen mij en u, man Gods? 

    c   Bent u naar mij gekomen 

    d   om mijn schulden in gedachtenis te brengen 

    e   en mijn zoon te doden?’ 

                                                      
131

 In vv. 21e.23a.23b was αὐτό grammaticaal juist geweest (in plaats van αὐτόν), omdat het verwijst naar τὸ 
παιδάριον. De reden voor de weergave met αὐτόν zal te maken hebben met het feit dat het om een mannelijk kind 

gaat. 
132

 Grammaticaal gesproken had vers 24d – na het werkwoord in de 2
e
 pers. enk. (εἶ) in vers 24c – een verbum in de 3

e
 

pers. enkelvoud (ἐστιν) moeten hebben. 
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19a  En Elia zei tot de vrouw: 

    b   ‘Geef uw zoon aan mij.’ 

    c  En hij nam hem van haar schoot  

    d  en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek,  

    e  waarin hij daar zelf verbleef 

    f  en legde hem op zijn bed. 

20a  En Elia riep luidkeels: 

    b  en zei: 

    c   ‘Ach, HEER, de getuige van de weduwe 

    d   bij wie ik woon,  

    e   u hebt kwaad gedaan door haar zoon te doden.’ 

21a  En hij blies drie keer in het kind 

    b  en riep de HEER aan 

    c  en zei: 

    d   ‘HEER, mijn God, 

    e   laat toch het leven van dit kind naar hem terugkeren!’ 

22a  En het gebeurde alzo. 

    b  En het kind riep luidkeels. 

23a  En hij voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis 

    b  en gaf hem aan zijn moeder. 

    c  En Elia zei: 

    d   ‘Kijk, uw zoon leeft!’ 

24a   En de vrouw zei tot Elia: 

    b   ‘Zie, ik weet 

    c   dat u een man Gods bent 

    d   en het woord van de HEER in uw mond betrouwbaar.’ 

 

 

7.6.2  Varianten ten opzichte van de Hebreeuwse tekst 

 

De grootste veranderingen van de LXX (Rahlfs/Hanhart) ten opzichte van de MT (BHS) (6.2.2) 

doen zich in het midden van het verhaal voor, in het gedeelte, waarin Elia alleen met de jongen in 

het bovenvertrek is (vv. 20-22) en direct daarna (v. 23). Kleine wijzigingen zijn in het begindeel (v. 

17a.17c.18d.19a.19d) en aan het slot (v. 24b) te vinden.
133

 

 

Vers 17a 

MT: ‘en het gebeurde na deze gebeurtenissen’; 

LXX: ‘en het gebeurde daarna’. 

De LXX verkort בִָרים ָהאֵּלֶּּה  .tot μετὰ ταῦτα אַחַר ַהדְּ

 

Vers 17c 

MT: ‘en zijn ziekte werd zeer sterk’; 

LXX: ‘en zijn ziekte was zeer sterk’. 

De LXX heeft וַיְהִי minder dynamisch verstaan, het verbum niet opgevat als ‘worden’, maar als 

‘zijn’. In de BHS vormt vers 17c een tweede fase in een serie van drie: ziek, zeer ziek, dood. In de 

LXX functioneert vers 17c meer als een nadere bepaling – met iets van correctie – bij de vers 17b: 

de jongen is ziek, je mag wel zeggen: erg ziek. 

                                                      
133

 Wanneer HUGO, Les deux visages d’Élie, 127-135, MT en LXX met elkaar vergelijkt, dan noteert hij niet alle 

verschillen (verzen 17c.18d.19a.19d). Hugo bespreekt alleen de verschillen in vers 20 (het eerste gebed van Elia), vers 

21 (het profetische gebaar) en de verzen 22-23a (de realisatie van het wonder). Een aantal kleinere varianten (in de 

verzen 17c.18d.19a.19d.21b.21e.23a.24b) worden door Hugo niet besproken. 
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Vers 18d 

MT: ‘om mijn schuld in gedachtenis te brengen’;  

LXX: ‘om mijn schulden in gedachtenis te brengen’. 

In de LXX wordt een meervoudsvorm: τὰς ἀδικίας gebruikt, terwijl in de BHS ֲֹונִיאֶּת־ע  een 

enkelvoud is. Verandert de LXX het enkelvoud in een meervoud, omdat men schuld (enkelvoud) te 

weinig acht voor de dood van de zoon? 

 

Vers 19a 

MT: ‘en hij zei tot haar’; 

LXX: ‘en Elia zei tot de vrouw’. 

De LXX vult het subject en het adres in. De onbepaaldheid van ‘hij’ en ‘haar’ is zo opgeheven, 

waardoor de lezer niet kan aarzelen of ‘hij’ hier spreekt als Elia of als ‘man Gods’. Dat geldt ook 

voor ‘haar’, waardoor de lezer niet kan aarzelen of hij tot ‘haar’ spreekt als ‘moeder’ (van ‘haar 

zoon’) of als ‘vrouw’. 

 

Vers 20a 

MT: ‘En hij riep tot JHWH’; 

LXX: ‘En Elia riep luidkeels’. 

De LXX brengt drie wijzigingen aan: (1) Hij expliciteert het subject van het werkwoord: ‘Elia’. (2) 

Door וַיִּקְָרא weer te geven met ἀνεβόησεν laat hij Elia heftiger klinken in zijn uitspraak over wat 

JHWH met de weduwe heeft gedaan. De parallellie met vers 21b verdwijnt op deze manier. (3) De 

LXX laat het adres: אֶּל יְהוָה weg, lijkt dat als overbodig te beschouwen, omdat Elia in vers 20c de 

HEER expliciet aanspreekt. 

 

Vers 20c 

MT: ‘JHWH, mijn God, zelfs tegen de weduwe bij wie ik als gast verblijf, doet u kwaad door haar 

zoon te doden’; 

LXX: ‘Ach, HEER, de getuige van de weduwe, bij wie ik woon, u hebt kwaad gedaan door haar 

zoon te doden’. 

JHWH krijgt in de LXX een andere bijstelling:  ὁ μάρτυς τῆς χήρας dan in de BHS: אֱלֹהָי. In de 

BHS vormt Elia het referentiepunt: ‘mijn God’, in de LXX is dat de weduwe: ‘de getuige van de 

weduwe’. De LXX lijkt עד (‘getuige’) voor על gelezen te hebben.
134

 Wordt dat ‘getuige’ hier 

gebruikt vanwege de manier waarop het in 1 Samuël 12,5 functioneert: ‘JHWH als getuige dat hij 

niets [kwaads] bij Samuël gevonden heeft? Functioneert deze titel hier, omdat God de garant en 

verdediger is van gerechtigheid en waarheid?
135

 Door de uitdrukking ‘de getuige van de weduwe’ 

drukt vers 20 een paradox uit, omdat Elia aan de ene kant JHWH als een verdediger kwalificeert, en 

hem tegelijkertijd beschuldigt van het doen van kwaad en het doden van haar zoon.
136

 De LXX 

voegt er aan het begin van de aanroeping van Elia een uitroep van onbegrip (οἴμμοι)137
 aan toe (vgl. 

Ez. 9,8;11,13).
138

 

 

Vers 21a 

MT: ‘En hij strekte zich drie keer over het kind uit’; 

LXX: ‘En hij blies drie keer in het kind’. 

De lezing van LXX: ἐνεφύσησεν is niet meer te beschouwen als vertaling van ֶּּלֶּד ד ַעל־הַי  ,וַיִּתְמֹדֵּ
maar als een concrete invulling van het zich uitstrekken over het kind. Het lijkt er alleszins op dat 
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 KITTEL, Die Bücher der Könige, 141. 
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 Zo HUGO, Les deux visages d’Élie, 149. 
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 HUGO, Les deux visages d’Élie, 151. 
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 Opvallend is de dubbele μ (zie ook LXX Recht. 11,35; LXX Jer. 22,18), waar οἴμοι gebruikelijker is. 
138

 HUGO, Les deux visages d’Élie, 149. 
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de LXX wil aansluiten op de situatie van vers 17d: er was geen adem meer in hem overgebleven. 

Het inblazen (van adem) in het kind moet die beginsituatie opheffen. Dit handelen van Elia aan het 

kind doet denken aan het handelen van JHWH, als Hij bij zijn schepping (van de mens) de adem 

inblaast in de mens (Gen. 2,7).
139

 

 

Vers 21e 

MT: ‘tot zijn binnenste’; 

LXX: ‘naar hem’. 

Het lijkt erop dat men deze formulering voor omslachtig heeft gehouden, en gekozen heeft voor de 

veel simpeler formulering ‘naar hem’. 

 

Vers 22a-b 

MT: ‘En JHWH hoorde naar de stem van Elia. En het leven van het kind keerde terug tot zijn 

binnenste’; 

LXX: ‘En het gebeurde alzo’. 

De LXX comprimeert vv. 22a-b tot één zin, het uiterste korte καὶ ἐγένετο οὕτως, dat aan de 

schepping  door God doet denken (Gen. 1,6.9.11.15.20.24.30). Hij spreekt en alzo gebeurt het. 

 

Vers 22b 

MT: ‘En het leefde’; 

LXX: ‘En het kind riep luidkeels’.
140

 

De LXX maakt het subject van het verbum hier expliciet. Dat het kind leeft, krijgt in de LXX een 

concrete verbeelding, doordat hij luidkeels roept. Daarmee komt hij tot eenzelfde acte: ἀνεβόησεν 

als eerder Elia (v. 20a). Het luidkeels roepen van Elia aan het begin en het luidkeels roepen van het 

kind aan het slot van het middendeel omramen het gebeuren in het bovenvertrek. 

 

Vers 23a 

MT: ‘En Elia nam het kind en voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis’; 

LXX: ‘En hij voerde het naar beneden van het bovenvertrek naar het huis’ 

De LXX heeft het ‘nemen van het kind door Elia’ weggelaten. Omdat men dit overbodig vond? 

Daarmee is de correspondentie met 17,17f doorbroken. 

Er mag dan sprake zijn van een ander subject in vers 23a ten opzichte van vers 22b, de LXX heeft 

het niet nodig gevonden om het subject van het verbum (κατήγαγεν) met ‘Elia’ te expliciteren. 

 

Vers 24b 

MT: ‘Juist nu weet ik …’; 

LXX: ‘Zie, ik weet …’. 

De weergave met de ‘Aufmerksamkeitserreger’ Ἰδού is nauwelijks nog een vertaling van ֶּה  עַתָּה ז

te noemen. De tijdsbepaling עַּתָה heeft in de vertaling geen plek gekregen. Heeft de LXX moeite 

gehad met de combinatie ֶּה  dat men tot het komt tot het weinig zeggende ‘zie’? De ,עַתָּה ז

koppeling tussen de dodenopwekking, die net heeft plaatsgevonden (‘juist nu’) en het inzicht van de 

vrouw komt in de vertaling van de LXX nauwelijks nog tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

De conclusie die getrokken kan worden, is dat de LXX meer gedaan heeft dan vertalen; de vertaler 

heeft het wonder nog passender op de noodsituatie en kernachtiger neergezet, d.i. al het schijnbare 
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 HUGO, Les deux visages d’Élie, 151. 
140

 THIEL, Könige (1 Kon 17,1-24), 65, verstaat ἀνεβόησεν als ‘innergriechische Verderbnis’ voor ἀνεβίωσεν (‘en hij 

herleefde’). 
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dubbele weggelaten, de symmetrie op sommige plaatsen losgelaten, maar elders weer andere 

symmetrieën/correspondenties aangebracht (v. 17d – v. 21a; v. 20a – v. 22b). 

 

 

7.6.3  Gevolgen voor de visie op het wonder  

 

We zeiden aan het begin van de vorige paragraaf al dat de belangrijkste varianten zich voordeden 

rond het gebeuren in het bovenvertrek. De varianten, in het bijzonder in het centrum van het 

verhaal, hebben invloed op de structuur van het midden van de vertelling (17,20-24):
141

 

 
A  Elia riep luidkeels (v. 20) 

  B     En hij blies drie keer in het kind 

    en zei: ‘HEER, mijn God, laat toch het leven van dit kind naar hem terugkeren’ (v. 21) 

  B’     En het gebeurde alzo (v. 22a) 

A’ En het kind riep luidkeels (v. 22b) 

  

De vertaler heeft de strikte parallellie tussen vers 20a (‘en hij riep tot JHWH’) en vers 21b (‘en hij 

riep tot JHWH’) losgelaten – daardoor meer verschil aanbrengend tussen beide gebeden: een uiting 

van pijn en een verzoek – , maar daar een andere parallellie voor in de plaats gebracht, en wel die 

tussen Elia in vers 20a en het kind in vers 22b. Van beiden wordt nu gezegd dat zij luidkeels riepen 

(ἀνεβόησεν). Terwijl in vers 20 de inhoud van het geroep van Elia meegedeeld wordt, gebeurt dat 

niet in vers 22b. We suggereerden dat hij luidkeels om zijn moeder riep gezien het vervolg, maar 

het is ook zeer wel mogelijk dat ook bij hem de HEER het adres van zijn roepen vormt. De tweede 

essentiële wijziging betreft het gebaar van Elia. Dit gebaar van het inblazen (van adem) doet denken 

aan het inblazen van God bij de schepping van de mens. Het probleem van het begin dat er geen 

adem in de jongen was overgebleven, is zo weer opgeheven.
142

 Daarmee is een bijzondere relatie 

(symmetrie?) tussen vers 17d en vers 21a ontstaan. We zagen daarnaast dat de zin ‘En het gebeurde 

alzo’ Genesis 1 bij de lezer oproept, waar deze zin diverse malen te horen is. Dat brengt ons bij de 

volgende twee punten: 

(1) Het handelen en spreken van Elia lijken op die van God, zowel het inblazen in het kind 

(Gen. 2,7) als het spreken dat onmiddellijk gevolg kent (Gen. 1,6.9.11.15.20.24.30). Elia, man 

Gods, lijkt op God. 

(2) De dodenopwekking door Elia wordt in de LXX als een scheppingsdaad getekend. 

 

 

7.7  CONCLUSIES 

 

Wij noteren de belangrijkste conclusies van het zevende hoofdstuk: 

1) We hebben in 1 Koningen 17,17-24 met de allereerste dodenopwekking in de Bijbel van 

doen. Het mag opvallend heten dat het niet om een kind uit Israël gaat, maar om een kind uit ‘het 

land van Baäl’, van een Sidonische vrouw, van wie JHWH zelf notabene had gezegd dat een Israëliet 

zich met zo’n vrouw niet mag inlaten. 
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 Zie voor een wat andere structuur van deze verzen R.K. MORIARTY, The treatment of the Lord’s prophet: A matter of 

life and death (3 Kgdms 17:17-24) as hermeneutic key to 3 Kgdms 17-18) (Ph.D. thesis), Milwaukee 1991, 86-87: A
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andere structuur HUGO, Les deux visages d’Élie, 146: A (v. 20a) – B (v. 20b-e) – C (v. 21a-) – B’ (v. 21d-e) – D (v. 

22a) – A’ (v. 22b). 
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 HUGO, Les deux visages d’Élie, 153, suggereert een verschil tussen LXX en MT: het handelen van Elia zou in de MT 

geen direct effect tot gevolg hebben, terwijl dat wel het geval zou zijn in de LXX. Hugo ziet evenwel niet dat zowel in 

MT als in LXX het gebaar/handelen van Elia en het handelen van JHWH gezamenlijk bijdragen, ook al is dat op 

verschillende wijze, aan de opwekking van de jongen. 
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2) De scène begint direct met het schetsen van een noodsituatie, die verergert: van ziekte naar 

heftiger ziekte tot de dood van de zoon van de weduwe. Toch is het niet Elia die rond de ziekte en 

dood van de zoon van de weduwe de zaak op gang brengt; de wijze waarop de vrouw de dood van 

haar zoon interpreteert, heeft de actie van Elia tot gevolg. De vrouw houdt het overlijden van haar 

zoon niet voor een natuurlijk gebeuren, maar voor een gerichte actie van de man Gods als een 

manier om haar schuld in gedachtenis te brengen. Elia neemt haar visie in zijn gebed mee om daar 

haar verdienste tegenover te zetten, en niet haar schuld. De herleving van de jongen komt tot stand 

door een gebaar en door gebed, waarbij de meeste nadruk ligt op de verhoring van het gebed als 

bijdrage aan de herleving. Het gebaar: de vereniging van de profeet met de jongen speelt hierin een 

meer bemiddelende rol. Dit alles speelt zich af in het private bovenvertrek van Elia buiten het zicht 

van de vrouw (7.2). 

3) We mogen in 17,22c met de herleving/dodenopwekking dan met een eindsituatie met 

betrekking tot de jongen te maken hebben, het verhaal is nog niet ten einde. Dat is pas het geval, als 

ook de vrouw tot verandering is gekomen, en aan het slot laat horen dat Elia nu echt – wegens deze 

dodenopwekking – voor haar een man Gods is en dat het woord van JHWH in zijn mond 

betrouwbaar is. Het is dan ook goed te begrijpen, wanneer 1 Koningen 17,24 de scopus van het 

verhaal genoemd wordt (7.3).
143

 

4) De zoon van de weduwe mag dikwijls in het verhaal voorkomen, twee keer is hij subject van 

de zin, op twee cruciale momenten: aan het begin en in wat voor hem de eindsituatie was, de 

hoofdrol wordt ingenomen door Elia die de meeste keren het subject van de verba finita is. Hij is 

met de vrouw in gesprek alsook met JHWH. Daarnaast is hij de handelende figuur met betrekking tot 

de jongen. De vrouw is steeds het reagerende verhaalpersonage, eerst op de dood van haar zoon en 

aan het slot op de presentatie van haar levende zoon door Elia. Degene echter die de transformatie 

voltrekt met betrekking tot de herleving van de jongen is JHWH, met bemiddeling van Elia 

(7.4.3).
144

 

5) Het verhaal speelt zich op twee plekken af: in het huis, waarvan de vrouw de meesteres is, en 

in het bovenvertrek waar Elia als gast verblijft. De opwekking van het kind voltrekt zich op de plek 

waar de vrouw geen meesteres is, maar waar Elia verblijf houdt. Een dodenopwekking heeft 

blijkbaar intimiteit nodig. Dat is ook aan het gebaar en het gebed af te lezen (7.4.2). 

6) De scène wordt gedomineerd door ‘directe rede’-momenten, zes in totaal. De buitenste 

momenten worden gekenmerkt door het gesprek tussen de vrouw en Elia, de binnenste door de 

gebeden van Elia met JHWH, zijn God. In alle gespreksmomenten staat de zoon/het kind centraal. 

Een keer slechts krijgt het spreken van een verhaalpersonage een passend antwoord, en wel Elia van 

de kant van JHWH, als hij JHWH oproept om het leven van het kind tot zijn binnenste te laten 

terugkeren (7.4.4). 

7) In zijn gebed tot JHWH vraagt Elia om de terugkeer van het leven tot het binnenste van de 

jongen. We horen vervolgens dat JHWH naar de stem van Elia hoort en daarna doet de verteller de 

constatering dat de ziel terugkeert. We horen net niet wie dat doet. Dat blijft in het bovenvertrek 

verborgen (7.4.3). 

8) De essentie van het verhaal is als volgt aan te duiden: Hoe een vrouw weer moeder van een 

levende zoon wordt en Elia erkent als ‘man Gods’. Deze samenvattende zin doet recht aan de twee 

belangrijkste transformaties van 1 Koningen 17,17-24 (7.5). 

9) Een vergelijking van de Griekse met de Hebreeuwse tekst van 1 Koningen 17,17-24 laat zien 

dat de belangrijkste wijzigingen zich voordoen in het midden van het verhaal. De LXX heeft het 

wonder nog passender op de noodsituatie en kernachtiger neergezet door alle verdubbelingen weg 

te laten (7.6.2). 
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 Vgl. SCHMIDT, Zentrale Randfiguren, 217: ‘Trotz der underschiedlichen Darstellung auf der Ebene der Fabel 
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lebendig wird.’ 



180 

 

10) In de LXX wordt de dodenopwekking getekend als een scheppingsdaad van Elia. Elia 

blaast leven in de jongen, zoals God dat bij de schepping heeft gedaan. En hij spreekt op dezelfde 

manier, dat het direct effect heeft, zoals dat bij Gods spreken in den beginne gebeurt (7.6.3). 

 

Aanvullend 

11) In het onderzoek is men diep verdeeld over de waarde van 17,17-24 voor het droogte-

verhaal. De ene exegeet zegt dat verhaal van de dodenopwekking een centrale plaats, een 

sleutelpositie inneemt,
145

 terwijl de andere beweert dat het geen integraal deel vormt van het 

verhaal: ‘its absence would detract nothing from the general meaning.’
 146

 

12) Dat 1 Koningen 17,17-24 als zelfstandige vertelling bestaan heeft, los van 1 Koningen 17,7-

16, houden wij voor weinig waarschijnlijk. 1 Koningen 17,17-24 ontbeert een echte expositie, 

waarin de verhaalpersonages worden geïntroduceerd en het verhaal van een plaats wordt voorzien. 1 

Koningen 17,17-24 veronderstelt 17,7-16. Daardoor heeft de lezer de benodigde gegevens 

verkregen. Ook het slot veronderstelt 17,7-16. De slotuitspraak van de vrouw ‘dat het woord van de 

Heer in uw mond betrouwbaar is’, is alleen te verstaan in het licht en dus bij aanwezigheid van 

17,7-16. Ook de aanduiding door de vrouw van Elia met ‘man Gods’ veronderstelt 17,7-16. De 

vrouw spreekt Elia zo aan, kan Elia alleen maar zo aanduiden op grond van een eerdere gebeurtenis, 

te weten het wonder van de onophoudelijkheid in 17,7-16. Wanneer 1 Koningen 17,7-24 bijeen 

hoort, vervalt ook het argument dat in deze passage niet over de droogte gesproken zou worden (zie 

17,14 ‘tot op de dag dat JHWH regen zal geven op de aarde’). Kortom, 1 Koningen 17,7-24 past 

uitstekend binnen het droogte-verhaal. Ze laat zien dat JHWH gedurende deze droogteperiode niet 

alleen voor Elia zorgt, maar ook voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de weduwe en haar 

zoon. 

13) In de analyse van 1 Koningen 17,17-24 hebben wij geen aandacht geschonken aan de 

literaire, overleveringshistorische en redactionele kritiek. De literatuur hierover is overvloedig,
147

 de 

stemmen zeer gevarieerd; eensluidende antwoorden zijn moeilijk te geven, gezien de speculatieve 

aard van veel van deze beschouwingen. Wellicht kan tot meer aannemelijke antwoorden gekomen 

worden, wanneer een andere benadering wordt gevolgd: eerst een synchronische, gevolgd door een 

diachronische. 

14) We gaan voorbij aan de relatie tussen het dodenopwekkingsverhaal van Elia (1 Kon. 17,17-

24) en het dodenopwekkingsverhaal van Elisa (2 Kon. 4,8-37), en dan ook aan de vraag of het Elia-

verhaal afhankelijk is van het Elisa-verhaal, zoals veelvuldig wordt beweerd.
148

 Mocht dat het geval 
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zijn, dan hebben we in elk geval met een verteller van 1 Koningen 17,17-24 van doen die – gelet op 

de volstrekte symmetrische structuur – wel een zeer knappe hervertelling heeft geschreven. 

15) Voor uitgebreid eigen onderzoek van de relatie tussen 1 Koningen 17,17-24 en 2 Koningen 

1,1-18 was in dit boek geen plaats. Onderzoek van Y. Steenkamp laat opmerkelijk veel overeen-

komsten zien tussen beide verhalen.
149

 Wat daardoor duidelijk wordt, is het contrast tussen twee 

uitersten: een vrouw, een weduwe, een heidense, die Elia erkent als man Gods en op het woord van 

JHWH vertrouwt tegenover een man, een koning, een jood, die zijn heil zoekt bij Baäl-Zebub, en 

voorbijgaat aan het woord van JHWH.
150
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HOOFDSTUK VIII 

 

1 KONINGEN 17,7-24 ALS PRETEKST VAN LUCAS 7,11-17 
 

 

8.1  INLEIDING 

 

Er is bijna geen exegeet die bij zijn bespreking van Lucas 7,11-17 niet verwijst naar de 

dodenopwekking door Elia in Sarefat (1 Kon. 17,17-24).
1
 R.J. Miller spreekt zelfs van een ‘“Elijah-

style” miracle’.
2
 Lucas zelf overigens brengt 1 Koningen 17 niet expliciet onder de aandacht van de 

lezer.
3
 Deze dient dan ook het verhaal uit 1 Koningen te kennen om een relatie te kunnen leggen. 

De eerste vraag die we in dit hoofdstuk bespreken, is of er sprake is van literaire afhankelijkheid 

van 1 Koningen 17,17-24 of anders gezegd, kan 1 Koningen 17,17-24 als pretekst beschouwd 

worden van Lucas 7,11-17 (8.2). In het onderzoek wordt daar verschillend over gedacht. We kijken 

naar de verschillende antwoorden die op deze vraag zijn gegeven (8.2.1), waarna we ze evalueren 

(8.2.2) om daarna ons eigen standpunt in dezen te bepalen (8.2.3). De kern van dit hoofdstuk wordt 

gevormd door een vergelijking van Lucas 7,11-17 met 1 Koningen 17,7-24 om zodoende het 

bijzondere van Jezus ten opzichte van Elia op het spoor te komen (8.3). De vergelijking betreft in 

het bijzonder het wonder, en wat daarbij hoort. Vervolgens staat in 8.4 de vraag centraal wat Lucas 

met de pretekst heeft gedaan, hoe hij 1 Koningen 17,17-24 in zijn verhaal heeft verwerkt. De 

kwestie van de uitkomst van de vergelijking bekijken we in het licht van de vraag naar de 

verhouding tussen Jezus en Elia (8.5). We eindigen met conclusies (8.6). 

 

 

8.2  DE VRAAG VAN DE LITERAIRE AFHANKELIJKHEID VAN 1 KONINGEN 17,17-24 

 

8.2.1  Zeven visies 

 

In de inleiding constateerden we dat Lucas 7,11-17 geen expliciete verwijzingen naar 1 Koningen 

17,17-24 bevat. De lezer die het Koningenverhaal kent, ziet dat dit verhaal een aantal 

overeenkomsten kent met de dodenopwekking in Lucas 7. Dat roept de vraag op of het uitsluitend 

de lezer is die hier een verband ziet of dat we van doen hebben met een auteur die bewust zinspeelt 

op 1 Koningen 17,17-24. Anders gezegd, is Lucas 7,11-17 literair afhankelijk van 1 Koningen 

17,17-24? Op deze vraag worden in het onderzoek de volgende antwoorden gegeven: 

 

(I)  Situatie  

H. van der Loos meent dat een meer gedetailleerde vergelijking van Lucas 7,11-17 met 1 Koningen 

17,17-24 zoveel opvallende verschillen tussen beide verhalen laat zien dat het unieke karakter van 

de dodenopwekking in Naïn nauwelijks ontkend kan worden. Van der Loos voert de vragende 
                                                      
1
 Diverse uitleggers verwijzen daarnaast naar de dodenopwekking door Elisa in Sunem (2 Kon. 4,18-37): E. 

KLOSTERMANN, Das Lukasevangelium (HNT 5), Tübingen 1929
2
, 450; H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium. Erster 

Teil: Kommentar zu Kapitel 1,1-9,50 (HTKNT 3,1), Freiburg e.a. 1969, 400; O. BETZ & W. GRIMM, Wesen und 

Wirklichkeit der Wunder Jesu. Heilungen, Rettungen, Zeichen, Aufleuchtungen (ANTI 2), Frankfurt am Main e.a. 1977, 

40; F.B. CRADDOCK, Luke (Interpretation), Louisville 1990, 95-96; R.A . CULPEPPER, The Gospel of Luke. Introduction, 

Commentary and Reflections (NIB IX), Nashville 1995, 157; U. METTERNICH, Auferstanden in Naïn (Auferweckung 

des Sohnes einer Witwe aus Naïn). Lk 7,11-17, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium der frühchristlichen 

Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 571-582, spec. 578; P.P. PARACKAL, Jesus’ Saving 

Visit to Nain (Intertextual Study of Lk. 7,11-17), BiBh 40/1 (2014), 3-24; G. ROCHAIS, Les récits de résurrection des 

morts dans le Nouveau Testament (SNTSMS 40), Cambridge (1981) 2005, 31, ontkent ‘elke literaire relatie’ tussen 

Luc. 7,11-17 en 2 Kon. 4,18-37. 
2
 R.J. MILLER, Elijah, John and Jesus in the Gospel of Luke, NTS 34 (1988), 611-622, spec. 615. 

3
 Zo ook CRADDOCK, Luke, 96. 
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opmerking van D.F. Strauss aan: wat konden Elia en Jezus anders doen dan de betrokkene 

opwekken? Zijn conclusie: de overeenstemming is het resultaat van de situatie, ze heeft niets van 

doen met ontlening.
4
 Het eerste en het tweede deel van de conclusie horen niet vanzelfsprekend bij 

elkaar. Iets van ontlening lijkt aannemelijk te zijn voor wie oog heeft voor het feit dat Lucas 7,11-

17 exact dezelfde zin bevat als 1 Koningen 17,17-24: ‘en hij gaf hem aan zijn moeder’. Deze zin 

komt in de Tenach alleen hier voor. Dat deze overeenstemming het resultaat is van de situatie, 

houden wij voor weinig aannemelijk. Aannemelijker lijkt ons te zijn dat Lucas deze zin aan 1 

Koningen 17 ontleent. 

 

(II)  Prikkel vanuit 1 Koningen 17,17-24 

Het geringe aantal woordelijke overeenkomsten duidt er volgens S.M. Fischbach op dat er geen 

literaire afhankelijkheid is tussen 1 Koningen 17,17-24 en de oudere versie van Lucas 7,11-17. 

Toch kan wel vastgehouden worden, zo Fischbach, aan de gedachte van een prikkel die uitgegaan is 

van 1 Koningen 17,17-24 op de vorming van een oudere versie van het lucaanse 

dodenopwekkingsverhaal.
5
 Haar eerste opmerking doet merkwaardig en niet erg logisch aan: 

literaire afhankelijkheid is niet afhankelijk van het aantal woordelijke overeenkomsten. Ook een 

gering aantal kan zeer wel op literaire afhankelijkheid duiden. Van belang is het opvallende 

karakter van de overeenkomst. Denk aan een zin als ‘En hij gaf hem aan zijn moeder’. Fischbach’s 

argumentatie mag dan niet logisch zijn, dat wil echter nog niet zeggen dat de afhankelijkheid van 1 

Koningen 17,17-24 niet al in een eerdere fase plaats had kunnen hebben. In onze bespreking van de 

voorgeschiedenis van de tekst kwamen we echter – mede op basis van het taalgebruik – tot de 

opvatting dat het verhaal van de dodenopwekking een literaire creatie van Lucas is. 

 

(III)  Christelijke bewerking van een eerdere bron 

G. Rochais spreekt van ‘een christelijke bewerking’ van 1 Koningen 17,17-24.
6
 Deze bewerking 

lijkt hij echter niet zozeer aan de evangelist toe te kennen als wel aan de bron die aan Lucas 7,11-17 

ten grondslag ligt. Zo rekent hij de verzen 11-12, die hij een nabootsing (‘pastiche’) noemt van 1 

Koningen 17,10, toe aan de oorspronkelijke overlevering.
7
 

 

(IV)  Genre 

W. Weren spreekt met betrekking tot de verhouding van Lucas 7,11-17 tot 1 Koningen van ‘een 

bijzondere vorm van intertekstualiteit’: de twee verhalen behoren tot hetzelfde genre (= 

dodenopwekking).
8
 Dat verklaart zijns inziens ook waarom ze ‘hetzelfde stramien’ hebben als ook 

waarom ze ‘een paar details’ gemeen hebben. Weren doet voorkomen dat alle dodenopwekkingen 

hetzelfde stramien vertonen.
9
 Dat is niet het geval, zoals een vergelijking van Lucas 7,11-17 met 

Lucas 8,40-56 onmiddellijk laat zien. Daarbij, de dodenopwekking (als onderdeel van de 

                                                      
4
 H. VAN DER LOOS, The Miracles of Jesus (NovTSup 9), Leiden 1968

2
, 576; M.-J. LAGRANGE, Évangile selon Saint 

Luc, Paris 1927
4
, 211; A.K. MUGHANDA, Résurrection du jeune homme de Naïn et/ou consolation d’une veuve mère 

affligée. Etude d’exégèses moderne (historico-critique) et patristique orientale (II
e
-IV

e
s) de Lc 7,11-17 (Excerpta ex 

Dissertatione ad Doctoratum), Romae 2007, 38.42. 
5
 S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), Würzburg 1992, 230-231. Later (p. 233) 

spreekt ze over ‘een inhoudelijke aanzet’ die aan het Oude Testament ontleend is: ‘Jesus wird in eine Linie gestellt mit 

Elia.’ 
6
 ROCHAIS, Les récits de résurrection, 30.31. Daartussenin (op p. 31) zal hij het woord ‘imitation’ gebruiken. 

MUGHANDA, Résurrection du jeune homme de Naïn, 21-48, gaat niet mee in de gedachte dat we met een herbewerking 

van 1 Koningen 17,10.17-24 te maken hebben; zijn opvatting ligt dicht tegen H. Schürmann aan, die spreekt van 

‘zinspelingen’ (zie VII). 
7
 ROCHAIS, Les récits de résurrection, 24. 

8
 W. WEREN, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer 1998, 157. Cf. BRODIE, Towards 

Unravelling, 262: ‘It might be objected that we are dealing with … the reproduction of a general pattern for the 

recounting of resuscitation-stories.’ 
9
 Vgl. T.L. BRODIE, Towards Unravelling Luke’s Use of the Old Testament: Luke 7.11-17 as an Imitatio of 1 Kings 

17.17-24, NTS 32 (1986), 247-267, spec. 262, die eveneens ontkent dat een dergelijk algemeen patroon zou bestaan. 
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levensherstelwonderen) kent zelf drie typen: (1) de dodenopwekking thuis, (2) de dodenopwekking 

onderweg (naar het graf) en (3) de dodenopwekking vanuit het graf.
10

 Alle drie typen hebben een 

eigen ‘stramien’. Dat 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17 een aantal details met elkaar delen, 

waaronder de zin ‘en hij gaf hem aan zijn moeder’, door Weren aangeduid als een ‘citaat’, laat zich 

ook anders verklaren, en wel dat ‘het verhaal uit Lucas geschapen is naar het beeld en de gelijkenis 

van het verhaal over Elia’, zoals Weren zelf opmerkt.
11

 

 

(V)  Imitatio 

T.L. Brodie typeert de verhouding tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,17-24 als een literaire 

relatie, die in het licht van de hellenistische literaire praktijk als imitatio begrepen moet worden.
12

 

Onder deze praktijk wordt verstaan: het nabootsen van literatuur/bronnen die men bij het schrijven 

van een eigen werk bewondert.
13

 In de antieke wereld stond imitatio hoog genoteerd (in 

tegenstelling tot onze tijd). Het vormde ‘the guiding principle of literary art’.
14

 Niet onbegrijpelijk 

gezien de gezaghebbende status die oude teksten in die tijd hadden. Een begrip dat vaak met 

imitatio wordt verbonden is emulatio. Het woord drukt de wedijver met de gebruikte bron uit; de 

auteur wil deze bron nog overtreffen. Wat Lucas volgens Brodie heeft gedaan, is elk 

oudtestamentisch element uit 1 Koningen 17,17-24 in zijn nieuwe werk een plek geven. Brodie 

houdt het alleen voor mogelijk dat een dergelijk ingewikkeld proces plaatsgevonden heeft met een 

kopie van de brontekst op Lucas’ schrijftafel. 

F. Bovon meent dat het Elia-verhaal (1 Koningen 17,17-24) aan Lucas het model heeft 

geleverd, maar dat Lucas 7,11-17 toch ‘keine bleiche Nachahmung’ van 1 Koningen 17 is.
15

 Dat 

blijkt wel uit ‘die diskrete Überbietung’: (1) de tijdruimte tussen de dood van de jongen en het 

ingrijpen van de wonderdoener is groter; (2) in Naïn neemt Jezus het initiatief, terwijl in Sarefat de 

                                                      
10

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 28-29, spreekt van twee typen: (1) ‘Herholungstyp’: ‘der Wundertäter wird zu der 

verstorbenen Person geholt’ (2) ‘Begegnungstyp’: der Wundertäter begegnet dem Leichenzug des/der Verstorbenen’ 

(zie ook – zonder de naam van S.M. Fischbach te noemen – M. LEINEWEBER, Lukas und die Witwen. Eine Botschaft an 

die Gemeinden der hellenistisch-römischen Gesellschaft (EH 23/915), Frankfurt 2011, 121). 
11

 WEREN, Vensters op Jezus, 157; SEMANET, De zoon van de weduwe. Twee opwekkingsverhalen, in: W.M. SPEELMAN 

(red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (Semiotische Analysen 1), Tilburg 1994, 108-120, spec. 

119, spreekt m.b.t. Luc. 7,15 van ‘een rechtstreekse verwijzing naar 1 Kon. 17,23’; D. RUSAM, Das Alte Testament bei 

Lukas (BZNW 112), Berlin & New York 2003, 217, duidt het aan als ‘verbale Allusion’; M.C. PARSONS, Luke (PCNT), 

Grand Rapids 2015, 122, noemt het ‘a verbatim parallel’. 
12

 BRODIE, Towards Unravelling, 247 [Strikt genomen had de titel van het artikel moeten luiden: ‘Luke 7:1-17 as an 

imitatio of 1 Kings 17:7-24’, omdat Brodie niet alleen Luc. 7,11-17 behandelt als ook Luc. 7,1-10 erbij betrekt, en hij 

zich daarnaast niet beperkt tot 1 Kon. 17,17-24, maar ook het linkerpaneel van het tweeluik (17,7-16) erbij neemt. Er is 

overigens meer reden om Luc. 7,18-50, het vervolg van Luc. 7,11-17, in de intertekstuele analyse erbij te betrekken dan 

het verhaal dat eraan voorafgaat (Luc. 7,1-10). Zowel Luc. 7,11-50 als 1 Kon. 17,7-24 kennen eenheid van plaats: 

Sarefat, respectievelijk Naïn; ze kennen dezelfde twee thema’s: een dodenopwekking en een maaltijd]; T.L. BRODIE, 

Luke the Literary Interpreter. Luke-Acts as a Systematic Rewriting and Updating of the Elijah-Elisha Narrative in 1 

and 2 Kings (dissertatio), Romae 1987, 152, overweegt de mogelijkheid dat de relatie op de mondelinge overlevering is 

terug te voeren, maar wijst deze mogelijkheid af, en wel omdat ‘the relationship of the texts is too complex and 

coherent to be explained by a vague appeal to some undefined form of oral tradition’. Cf. P. TERNANT, La résurrection 

du fils de la veuve de Naïn (Lc 7,11-16), AsSeign 69 (1964), 29-40, 33, spreekt over nabootsing door Lucas van 1 

Koningen 17,17-24; P. FARLA, Meer dan Elia, Schrift 88 (aug. 1983), 139-147, spec. 139: ‘nabootsing van het Elia-

verhaal’; S. DEMEL, Jesu Umgang mit Frauen nach den Lukasevangelium, BN NF 57 (1991), 41-95, spec. 53 typeert 

Luc. 7,11-17 als ‘überbietende Nachahmung von 1 Kön 17,11-24’. 
13

 Voor een klassieke inleiding op imitatio zie Quintilianus, De opleiding tot redenaar [Institutio oratoria], Groningen 

2011, 536-540; zie voor een moderne introductie o.a. G.C. FISKE, Lucilius and Horace. A Study in the Classical Theory 

of Imitation, (Madison 1920) Olms 1966; T.L. BRODIE, Greco-Roman Imitation of Texts as a Partial Guide to Luke’s 

Use of Sources, in: C.H. TALBERT (ed.), Luke-Acts: New Perspectives from the Society of Biblical Literature Seminar, 

New York 1984, 17-46. 
14

 FISKE, Lucilius and Horace, 38. 
15

 F. BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50) (EKKNT 3/1), Zürich & Neukirchen-Vluyn 1989, 358, noemt 

het artikel van T.L. Brodie over Luc. 7,11-17 wel in de bibliografie, maar verwijst er verder niet naar. 
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weduwe zich tot Elia wendt; (3) de opwekking gebeurt spontaner; (4) Lucas kent een bijkomend 

koorslot door de menigte.
16

 

 

(VI)  Midrasj 

H. Hendrickx meent dat het gebruik van het Oude Testament in Lucas 7,11-17 beter beschreven kan 

worden met de term ‘midrasj’, aangezien dezelfde technieken, door R. Laurentin aangeduid als 

midrasj, gebruikt worden in de twee beginhoofdstukken (Luc. 1-2).
17

 Wat hij daaronder precies 

verstaat in onderscheid van ‘imitatio’, maakt Hendrickx niet helder.
18

 Ook P. van ’t Riet gebruikt 

het woord ‘midrasj’. Zo spreekt hij van ‘de Elia-midrasj bij Lucas’.
19

 ‘Midrasj’ heeft bij hem de 

betekenis ‘interpretatie of uitleg van de Schrift’.
20

 

 

(VII)  Zinspeling 

H. Schürmann beschouwt Lucas 7,11-17 niet als een ‘Nachbildung’ van de dodenopwekking van 1 

Koningen 17,17-24 (en 2 Kon. 4). ‘Die hier erzählte ganz andersartige Begebenheit’ verzet zich 

tegen deze oplossing; dan zouden er volgens hem meer parallellen moeten zijn.
21

 Er zijn nu teveel 

verhaaltrekken die geen voorbeeld hebben in 1 Koningen 17.
22

 Dat er overeenkomsten zijn, zal 

Schürmann niet ontkennen, hij wijst er zelfs op dat de opwekking van een enige zoon van een 

weduwe door Jezus duidelijk maakt dat Jezus deed wat Elia deed, dat hij daarmee de verwachte 

grote profeet is, maar het leidt er bij hem niet toe om aan te geven hoe hij de relatie tussen beide 

verhalen dan wel ziet. Het door hem gebruikte woord ‘Anspielungen’ aan het slot lijkt erop te 

wijzen hoe hij deze relatie ziet?
23

 

Ook J. van Bruggen gaat niet met de gedachte (van T.L. Brodie) mee dat Lucas 7,11-17 een 

literaire imitatio is. Als reden noemt hij: de vergelijkingspunten zijn geringer dan de verschillen, en 

die verschillen zijn juist meer specifiek.
24

 Hoe de overeenkomsten dan wel te duiden en te verklaren 

zijn, geeft Van Bruggen niet aan. 

 

 

8.2.2  Evaluatie 

 

Verschillende debatten 

In het onderzoek komen verschillende debatten tevoorschijn. Het eerste debat gaat over de vraag of 

Lucas 7,11-17 afhankelijk is van 1 Koningen 17,17-24. Er is een geringe minderheid (o.a. Van der 

Loos) die meent dat Lucas 7 in geen enkel opzicht afhankelijk is van 1 Koningen 17. Een tweede 

debat heeft als uitgangspunt dat er sprake is van afhankelijkheid, de vraag is of deze afhankelijkheid 

speelt op redactioneel niveau of in een eerdere fase (o.a. Fischbach). Een derde debat heeft literaire 

afhankelijkheid als uitgangspunt, de vraag is evenwel hoe die afhankelijkheid getypeerd moet 

worden: doet Lucas niet meer dan zinspelen op 1 Koningen 17,17-24 (Schürmann), of hebben we te 

maken met imitatio – met bewuste nabootsing – van 1 Koningen 17,17-24 (Brodie)? 

 

 
                                                      
16

 Zo ook C. BACK, Die Witwen in der frühen Kirche, Frankfurt am Main 2015, 127: ‘… keinesfalls eine 

Nacherzählung, sondern vielmehr .. eine Überbietung …’ 
17

 H. HENDRICKX, The Raising of a Widow and Her Son (Lk 7:11-17), MST Review 2/1 (1998), 36-52, spec. 40. 
18

 Zie voor een nadere beschouwing G.G. PORTON, Midrash, in: ABD. Vol. IV, 818-822. 
19

 P. VAN ‘T RIET, Lukas versus Matteüs. De terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën, Kampen 2005, 

101-142. 
20

 VAN ‘T RIET, Lukas versus Matteüs, 543-64, spec. 52. 
21

 Zo ook B. KOLLMANN, Neutestamentliche Wundergeschichten. Biblisch-theologische Zugänge und Impulse für die 

Praxis, Stuttgart 2002, 92. 
22

 SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium I, 405. 
23

 WOLTER, Das Lukasevangelium, 274, duidt deze episode als ‘typologische Entsprechung zur Wiederbelebung des 

Sohnes der Witwe von Sarepta’. 
24

 J. VAN BRUGGEN,  Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (ComNT), Kampen 1996
2
, 170-171. 
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Meer tekstversies 

Eén debat, een vierde, ontbreekt. Dat betreft de vraag van welke tekst Lucas afhankelijk is. In het 

onderzoek wordt Lucas 7,11-17 meestal vergeleken met de LXX-versie van 1 Koningen 17,17-24 

als de (enige?) bron die Lucas gebruikt zou hebben. Dat is niet geheel onbegrijpelijk, omdat nu twee 

Griekse teksten met elkaar vergeleken kunnen worden. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat 

Lucas ook (een versie van) de Hebreeuwse tekst als bron heeft gekend en gebruikt. In Lucas 7,11-

17 is sprake van ‘een enige zoon’ als zijnde het enige kind. In de Hebreeuwse tekst wordt niet 

expliciet gezegd, zoals in Lucas 7, dat het om een enige zoon (en kind) gaat, maar de lezer maakt 

dat wel op uit een formulering als ‘de zoon van de weduwe’. In de LXX is evenwel sprake van meer 

‘kinderen’ (1 Koningen 17,12.13.15) als vertaling van ‘huis’. Lucas lijkt in dit opzicht dus meer aan 

te sluiten bij de Hebreeuwse dan bij de Griekse tekst.
25

 

Dat Lucas mogelijk nog een derde bron heeft gebruikt en/of gekend, suggereert C. Pichon.
26

 Hij 

houdt de invoering van het motief van de compassie van de Heer in Lucas 7 voor veelbetekenend. 

Dit motief zou Lucas ontleend kunnen hebben aan de versie die Flavius Josephus in Antiquitates 

Judaicae VIII,325-327 tekent van de dodenopwekking door Elia. Na Elia’s verzoek om het kind 

weer te doen ademen en het weer tot leven te wekken (slot van VIII,326), vervolgt Josephus met: 

‘God kreeg medelijden met de moeder, en hij wilde bovendien de profeet terwille zijn door hem 

niet de indruk te laten wekken dat hij met kwade bedoelingen bij de vrouw gekomen was, en tegen 

alle verwachting in bracht hij het kind weer tot leven’ (VIII,327). Bovendien, zo merkt Pichon op, 

beschrijft Josephus op gedetailleerde wijze de gevoelens van de vrouw: ‘Ze barstte in tranen uit, 

krabde zich met haar handen het gezicht stuk, en gaf uiting aan de klachten die haar verdriet haar 

ingaf’ (VIII,325).
27

 Ook Lucas schenkt aandacht aan de emoties van de vrouw. Waar Josephus dat 

expliciet doet, gebeurt dat bij Lucas veel implicieter. Uit Jezus’ oproep aan de vrouw om niet te 

wenen, maakt de lezer de tranen van de vrouw op. Het element van de emotie van de vrouw zou 

Lucas wel eens ontleend kunnen hebben aan Antiquitates Judaicae VIII,325. Dit alles brengt ons tot 

de conclusie dat Lucas voor 7,11-17 wel eens meer bronnen/tekstversies van het Elia-verhaal (1 

Koningen 17,7-24) gebruikt kan hebben. 

 

Overeenkomsten en verschillen 

Voor de beantwoording van de vraag naar de literaire afhankelijkheid laat men zich in belangrijke 

mate leiden door de overeenkomsten en verschillen tussen beide teksten als ook door het aantal 

overeenkomsten in relatie tot de verschillen. Zo concludeert een aantal exegeten op grond van het 

feit dat de overeenkomsten geringer zijn dan de verschillen (Van der Loos en Van Bruggen) en op 

basis van het feit dat de verschillen specifieker zijn (Van Bruggen) dat literaire afhankelijkheid 

weinig aannemelijk is. Men lijkt als uitgangspunt te hanteren dat van literaire afhankelijkheid alleen 

sprake kan zijn op basis van overeenkomsten. Men houdt er geen rekening mee dat verschillen ook 

onderdeel kunnen zijn van kritische verwerking van de pretekst met de bedoeling om een verschil, 

zoals bijvoorbeeld een contrast, aan te brengen. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat een tekst 

afhankelijk is van de pretekst, maar desondanks sterk van de pretekst verschilt, omdat een verteller 

in de nieuwe tekst andere zaken wil benadrukken. 

 

1 Koningen 17,7-24 

In het onderzoek wordt steeds 1 Koningen 17,17-24 genoemd als de pretekst van Lucas 7,11-17. 

Het lijkt logisch om de pretekst te beperken tot de verzen 17-24, aangezien in deze verzen de 

opwekking van de dode zoon van de weduwe wordt verteld. Niet alle onderzoekers beperken hun 

intertekstueel onderzoek tot 17,17-24. Dikwijls wordt ook vers 10 van 1 Koningen 17 daarbij 

betrokken, vanwege vijf overeenkomsten met Lucas 7,11: καὶ ἐγένετο (1), ἐπορεύθη εἰς (2), εἰς 

                                                      
25

 C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-

17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de Doctorat), Strasbourg 2007, 276. 
26

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 279-280.436. 
27

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 279-280.436.462. 
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τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως (3), καὶ ἰδού (4) en χήρα (5).
28

 Het verdient dan ook aanbeveling om 1 

Koningen 17,7-24 – Elia bij de weduwe van Sarefat – als pretekst te beschouwen.
29

 In hoofdstuk VI 

zagen we dat 1 Koningen 17,7-24 zozeer bijeen horen dat we van één verteleenheid moeten 

spreken, die we typeerden als ‘een tweeluik’. Uit het feit dat Lucas in 7,11-17 zowel put uit 1 

Koningen 17,10 als uit 17,17-24 zou opgemaakt kunnen worden dat ook Lucas 1 Koningen 17,7-24 

als een eenheid heeft beschouwd. 

 

 

8.2.3  Standpuntbepaling  

 

Met de meerderheid van de uitleggers zijn wij van mening dat de tekst van Lucas 7,11-17 literair 

afhankelijk is van het verhaal van de dodenopwekking door Elia (in 1 Koningen 17,17-24 als 

onderdeel van 1 Koningen 17,7-24).
30

 Het verhaal kent strikt genomen slechts een aantal 

woordelijke overeenkomsten: ‘en het geschiedde’, ‘ging naar’, ‘de stadspoort’, ‘en zie’, ‘zoon’, 

‘weduwe’.
31

 Een aantal daarvan, in het bijzonder ‘en het geschiedde’ en ‘en zie’ is niet specifiek te 

noemen. Ze mogen kenmerkend voor de Bijbels-Hebreeuwse stijl zijn, Lucas gebruikt deze 

karakteristieke taal ook elders in zijn evangelie, zoals we reeds eerder constateerden.
32

 Meer 

specifiek mogen de woorden ‘weduwe’ en ‘zoon’ genoemd worden, zeker ook als bedacht wordt 

dat het in beide gevallen gaat om ‘de enige zoon van een weduwe’. Dikwijls wordt als 

woordovereenkomst ook ‘de stadspoort’ genoemd. Als de Septuaginta-versie als uitgangspunt dient, 

dient er aandacht voor te zijn dat de LXX spreekt van πυλών, terwijl in Lucas 7 het woord πύλη 
gebruikt wordt.

33
 Het meest opvallend is dat de zin van 1 Koningen 17,23c letterlijk terugkeert in 

Lucas 7,15c. Eerder al merkten we op dat deze zin karakteristiek genoemd mag worden, omdat ze 

in de Tenach alleen in 1 Koningen 17 voorkomt. W. Weren zegt terecht dat de overeenkomsten 

zodanig zijn dat we hier van een citaat mogen spreken.
34

 Het betreft hier een impliciet citaat.
35

 Dit 

                                                      
28

 G.J. STEYN, Intertextual Similarities between Septuagint Pretexts and Luke’s Gospel, Neot 24 (1990), 229-246, spec. 

240. 
29

 Er zou in de lijn van Weren’s methodische uiteenzetting over een intertekstuele aanpak (in: Intertextualiteit en bijbel, 

Kampen 1993, 9-33) ook een ander spoor gevolgd kunnen worden. Weren wijst erop om breder te kijken dan alleen 

naar wat op eerste gezicht als ‘tekst’ en als ‘pretekst’ kan gelden. Aandacht voor de context is gepast. Elementen uit de 

pretekst hoeven niet uitsluitend in de tekst zelf terug te komen; ze kunnen ook een plek daaromheen krijgen. Dat zou 

om een bespreking vragen breder dan alleen van 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17. Aandacht voor 1 Koningen 

17,7-16 kan dan gezien te worden als aandacht voor de context. 
30

 Zie o.a. M. SAILLARD, Miracles de résurrection dans les évangiles synoptiques. Histoire de la tradition et de la 

rédaction (Thèse de doctorat présentée à la Faculté de Théologie de Lyon), Lyon, 166.169. 
31

 J.-D. DUBOIS, La figure d’Élie dans la perspective lucanienne, RHPR 53 (1973), 155-176, spec. 168; 1973; 

SAILLARD, Miracles de résurrection, 166-167; M. KARIMATTAM, Jesus the Prophet. A Study of the Prophet Motif in the 

Christology of Luke-Acts (PIB diss.), Roma 1978, 208-209; ROCHAIS, Les récits de résurrection, 24; W. VOGELS, A 

Semiotic Study of Luke 7:11-17, EgT 14 (1983), 273-292, spec. 276, spreekt van ‘factual contacts’; BRODIE, Luke the 

Literary Interpreter, 148-149.151-152; S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), 

Würzburg 1992, 230; U. KELLERMANN, Elia redivivus und die heilszeitliche Auferweckung der Toten, in: K. 

GRÜNWALDT & H. SCHROETER (Hg.), Was suchst du hier Elia? Rheinbach-Merzbach 1995, 72-84, spec. 77-78; 

HENDRICKX, The Raising of a Widow and Her Son, 39-40; PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 276; PARACKAL, 

Jesus’ Saving Visit to Nain, 4-6. 
32

 Cf. BRODIE, Towards Unravelling, 249.259. 
33

 Lucas gebruikt πύλη ook in Hand. 3,10; 9,24; 12,10 en 16,13. 
34

 WEREN, Vensters op Jezus, 157; WOLTER, Das Lukasevangelium, 274.275, spreekt van ‘ein wörtliches Zitat’. Het 

overnemen van tekst van een ander zonder aan te duiden dat het om de tekst van een ander gaat, en daardoor deze laten 

doorgaan voor eigen werk, wordt in onze tijd ‘plagiaat’ genoemd. Voor het verschil tussen een impliciet citaat en 

plagiaat zie C. PICHON, Un parallèle entre Jésus, Jean-Baptiste et Élie. Présupposés méthodologiques, RSR 82/4 (2008), 

497-516, spec. 501-502. 
35

 Dat het hier om een citaat zou gaan, wordt niet door elke exegeet erkend, zie M.-J. LAGRANGE, Évangile selon Saint 

Luc, Paris 1927
4
, 211, die daarvoor verwijst naar Luc. 9,42, waar de lezer een (bijna) identieke uitspraak tegenkomt. 
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laatste gegeven houden wij voor een belangrijke indicatie om literaire afhankelijkheid van 1 

Koningen 17,7-24 te veronderstellen.
36

 

 

 

 MT 1 Koningen 17,7-24 

 

 

   LXX 1 Koningen 17,7-24 

 

 

             Lucas 7,11-17 

 

 

v. 7  

 וַיְהִי מִקֵּּץ יָמִים 
 

 

v. 10  

καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας 
 

 

v. 11  

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς  
 

 

v. 10 

ֵּּלֶּךְ ָצְרפַָתה  וַי
 
 וַיָּבֹא אֶּל־ּפֶַּתח ָהעִיר
 
ֵּּה  וְהִנ
 שָׁם ִאשָּׁה אְַלמָנָה

 
v. 10 
καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα 
 
εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως  
 
καὶ ἰδοὺ  
ἐκεῖ γυνὴ χήρα 

 
v. 11 
ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην 
Ναΐν 
ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς 
πόλεως 
καὶ ἰδοὺ 
καὶ αὐτὴ ἦν χήρα 
 

 

v. 17 

בִָרים   וַיְהִי אַחַר הַּדְ
 

 

 

Zie bij v. 10 

 

 

Zie bij v. 11 

 

v. 18 

 וּלְהָמִית אֶּת־בְּנִי

 

v. 18   

καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν 
μου  

 

v. 12  

ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς 
μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ 
 

 

v. 23 

ֵּהוּ לְִאמֹּו  וַיִּתְּנ

 

v. 23   

καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ 

 

 

v. 15  

καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ 

 

Naast woordelijke overeenkomsten zijn er ook thematische overeenkomsten te noemen. Zo hebben 

we zowel in het oudtestamentische als in het nieuwtestamentische verhaal te maken met een 

opwekking/herleving van een dode (zoon van een weduwe). We merken daarbij op dat met 

betrekking tot de begin- (de dood) als tot de eindsituatie (de opwekking/herleving) beide verhalen 

hun eigen terminologie bezitten. Dat geldt ook en in het bijzonder voor de wijze waarop de 

transformatie plaats heeft. Thematisch gesproken is er één punt van overeenkomst: in beide 

gevallen begint de zoon zich te uiten: καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον in LXX 1 Koningen 17,22 en 

καὶ ἤρξατο λαλεῖν in Lucas 7,15.
37

 

                                                      
36

 Mede gedachtig de uitspraak van M. PFISTER, Konzepte der Intertextualität, in: U. BROICH & M. PFISTER (Hgg.), 

Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen 1985, 1-30, spec. 29: ‘.. mit dem knappen Zitat 

wird der ganze Prätext in den neue Sinnkonstitution einbezogen’; H. GIESEN, Gottes Zuwendung zu seinem Volk. Die 

Auferweckung eines jungen Mannes aus Naïn, SNTSU 35 (2010), 11-33, spec. 24.25, houdt de woordelijke 

overeenkomst tussen Luc. 7,15 en 1 Kon. 17,23 niet voor een dwingend argument om literaire afhankelijkheid te 

veronderstellen: hoe zou de evangelist de teruggave van de zoon aan de moeder anders moeten formuleren? 
37

 BRODIE, Luke the Literary Interpreter, 149. 
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Beide verhalen eindigen op vergelijkbare wijze: met een evaluatie die uit een dubbele uitspraak 

bestaat. In 1 Koningen 17 bestaat de evaluatie uit een erkenning door de weduwe van Elia als ‘man 

Gods’ en in Lucas 7 beperkt de evaluatie zich niet tot de weduwe, de moeder van de zoon, maar zijn 

het alle aanwezigen, die in de Heer God herkennen. In 8.3 zullen we uitgebreid op deze verschillen 

ingaan. 

 

 

MT 1 Koningen 17,17-24 

 

 

LXX 1 Koningen 17,17-24 

 

 

Lucas 7,11-17 

 

 

v. 17 

בִָּרים  וַיְהִי אַחַר הַד ְ
ָּה הָּאֵל ֶּה  חָּלָּה ב ֶּן־הָּאִש  

ב ַעֲַלת ַהב ָּיִת וַיְהִי חָּלְֹיו 
ָּק מְֹאד ַעד אֲש ֶּר  חָּז

ה־ב ֹו נְש ָּמָּה  לֹא־נֹותְרָּ
 

 

 

v. 18 

 וּלְהָמִית אֶּת־בְּנִי
 

 

v. 17 

καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα  
καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς 
γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ 
οἴκου,  
καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ 
κραταιὰ σφόδρα ἕως οὗ οὐχ 
ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα 

 

v. 18 

καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου 

 

v. 12 

καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο 
τεθνηκὼς,  
μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ 
 

 

v. 21 

ֶּּלֶּד שָׁלֹשׁ  ד עַל־הַי וַיִּתְמֹדֵּ
ּפְעָמִים וַיִּקְָרא אֶּל־
 יְהוָה

וַיֹּאמַר יְהוָה אֱלָֹהי 
ֶּּלֶּד תָּ ֶּפֶּשׁ־הַי שָׁב נָא נ

ֶּּה ַעל־ִקְרבֹּו  הַז
 

 

v. 21 

καὶ ἐνεφύσησεν τῷ 
παιδαρίῳ τρὶς καὶ 
ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον  
καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεός μου 
ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ 
παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν 

 

v. 14 

καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς 
σοροῦ 
οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν 
καὶ εἶπεν 
 νεανίσκε  σοὶ λέγω  ἐγέρθητι. 
 

 

v. 22 

וַיִּשְׁמַע יְהוָה בְּקֹול 
 ּ  אֵּלִיָּהו

ֶּּלֶּד ַעל־ ֶּפֶּשׁ־הַי וַתָּשָׁב נ
 קְִרבֹּו

ֶּּחִי  וַי
 

 

v. 22 

καὶ ἐγένετο οὕτως 
καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον 
 

 

v. 15 

καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς  
καὶ ἤρξατο λαλεῖν 

 

 

v. 24 

ָה אֶּל־ תֹּאמֶּר ָהאִשּׁ
ֶּה יַָדעְתִּי   אֵּלִיָּהוּ ַעתָּה ז

כִּי אִישׁ ֱאלֹהִים אָּתָה 
 וְּדבַר־יְהוָה ּבְפִיךָ אֱמֶּת

 

v. 24 

καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς 
Ηλιου 
ἰδοὺ ἔγνωκα  
ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ  
καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί 
σου ἀληθινόν 
 

 

v. 16 

καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν 
λέγοντες  
ὅτι προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν 
ἡμῖν  
καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν 
λαὸν αὐτοῦ 
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Als belangrijkste indicatoren om te veronderstellen dat Lucas 7,11-17 literair afhankelijk is van 1 

Koningen 17,17-24 beschouwen wij het (impliciete) citaat als ook de dubbele evaluatie aan het slot 

van het verhaal, in het bijzonder de (h)erkenning van de wonderdoener als ‘man Gods’, 

respectievelijk de verbinding van Jezus met God. Twee waarnemingen mogen deze visie van 

literaire afhankelijkheid onderstrepen. 

 

Elia in het Lucasevangelie 

De eerste waarneming betreft het feit dat de naam Elia in het Lucasevangelie dikwijls voorkomt.
38

 

Dat maakt onmiddellijk duidelijk dat tussen het Lucasevangelie en het eerste Koningenboek meer 

relaties te noteren zijn dan alleen die tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,17-24. In een eerdere 

publicatie besprak ik alle plaatsen waar Elia’s naam valt dan wel op hem gezinspeeld wordt.
39

 We 

constateerden vier dingen: 

(1) de naam Elia komt uitsluitend komt voor in de ouverture (1,5-2,52) en in het eerste 

hoofddeel (3,1-9,50), in totaal zeven maal. Dat de naam Elia niet in het tweede hoofddeel (9,51-

24,53) voorkomt, kan zeer wel te maken hebben met de andere weg die Jezus hier gaat: de weg van 

de vernedering; 

(2) de naam Elia komt slechts één keer voor in de vertellerstekst (9,30), alle andere keren klinkt 

de naam Elia uit de mond van verhaalpersonages (1,17; 4,25.26; 9,8; 9,19.33); 

(3) de naam van Elia hoeft niet altijd expliciet voor te komen, diverse malen zinspeelt Lucas op 

Elia. Dat doet hij door een scène zo vorm te geven dat deze doet denken aan een scène uit de Elia-

verhalen (1 Kon. 16,29-2 Kon. 2,18) dan wel door een zinsnede op te nemen die – sterk of minder 

sterk – aan de Elia uit de Koningenboeken of uit Maleachi doet denken; 

(4) de naam Elia is zowel met Johannes als met Jezus verbonden. Als Lucas Johannes in 

verbinding brengt met Elia, dan verbindt hij hem met de Elia uit het profetenboek Maleachi. Treedt 

de naam Elia evenwel op in verband met Jezus, dan gaat het steeds om de Elia uit de 

Koningenboeken. 

Het mag duidelijk zijn dat Elia een ‘significant model’ is zowel ‘for the ministry of John the 

Baptist’ als ‘for the ministry of Jesus’.
40

 Dit gegeven draagt er in belangrijke mate aan bij om met 

                                                      
38

 Cf. BRODIE, Towards Unravelling, 249. Over Elia in het Lucasevangelie zijn tal van studies verschenen: P. DABECK, 

«Siehe, es erschienen Moses und Elias» (Mt 17,3), Bib 23 (1942), 175-189; J.A.T. ROBINSON, Elijah, John and Jesus: an 

Essay in Detection, NTS 4 (1957-1958), 263-281; R. SWAELES, Jésus, nouvel Élie, dans saint Luc, AsSeign 69 (1964), 

41-66; L.C. CROCKETT, The Old Testament in the Gospel of Luke (doctoral dissertation), Ann Arbor 1966; P. 

HINNEBUSCH, Jesus, the New Elijah in Saint Luke, TBT 31 (1967), 2175-2182, TBT 32 (1968), 2237-2244; J.-D. 

DUBOIS, La figure d’Élie dans la perspective lucanienne, RHPR 53 (1973), 155-176; R.A. HAUSMAN, The Function of 

Elijah as a Model in Luke-Acts (Ph.D. dissertation), Chicago 1975; F. GILS, Jésus prophète d’après les évangiles 

synoptiques, Leuven 1977, 26-27; D.R. JAMES, The Elijah/Elisha Motif in Luke (Ph.D. dissertation), Louisville 1984; 

J.G. KELLY, Lucan Christology and the Jewish-Christian Dialogue, JES 21/4 (1984), 688-708; C.A. EVANS, Luke’s Use 

of the Elijah/Elisha Narratives and the Ethic of Election, JBL 106/1 (1987), 75-83; T.L. BRODIE, Luke the Literary 

Interpreter. Luke-Acts as a Systematic Rewriting and Updating of the Elijah-Elisha Narrative in 1 and 2 Kings 

(dissertatio), Romae 1987; R.J. MILLER, Elijah, John and Jesus in the Gospel of Luke, NTS 34 (1988), 611-622; T.L. 

BRODIE, Luke-Acts as an Imitation and Emulation of the Elijah-Elisha Narrative, in: E. RICHARD (ed.), New Views on 

Luke and Acts, Collegeville 1990, 78-85; M. ÖHLER, Elia im Neuen Testament. Untersuchungen zur Bedeutung des 

alttestamentlichen Propheten im Neuen Testament (BZNW 88), Berlin & New York 1997, 77-89.175-244; J.S. 

CROATTO, Jesus, Prophet like Elijah, and Prophet-Teacher like Moses in Luke-Acts, JBL 124/3 (2005), 451-465; C. 

PICHON, Un parallèle entre Jésus, Jean-Baptiste et Élie. Présupposés méthodologiques, RSR 82/4 (2008), 497-516; J. 

HUDDLESTON, What Would Elijah and Elisha Do? Internarrativity in Luke’s Study of Jesus, JTI 5/2 (2011), 265-281; 

J.S. KLOPPENBORG & J. VERHEYDEN (ed.), The Elijah-Elisha Narrative in the Composition of Luke (LNTS 493), 

London e.a. 2013; N.A. RIEMERSMA, Elia, Johannes en Jezus in lucaans perspectief, in: N.A. RIEMERSMA (red.), Lucas 

& Handelingen (ACEBT 29), Bergambacht 2014, 77-88; PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 3-24, spec. 12-18. 
39

 RIEMERSMA, Elia, Johannes en Jezus in lucaans perspectief, 77-88; zie ook de andere studies over Elia in het 

Lucasevangelie (n.38). 
40

 In variatie op de uitspraak van BRODIE, Towards Unravelling, 249, die Elia en Elisa ‘significant models for the 

ministry of Jesus’ noemt. Zie ook R.C. TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation. 

Volume One: The Gospel of Luke, Philadelphia 1991, 72: ‘Elijah and Elisha are scriptural models for Jesus’ healing 

ministry.’ 
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betrekking tot Lucas 7,11-17 literaire afhankelijkheid van 1 Koningen 17,7-24 te veronderstellen. 

Moeilijker te duiden is de vraag naar de aard van de intertekstuele relatie: hebben we met imitatio 

(Brodie) van doen, met allusio (Schürmann) of met ‘récriture’ (‘herschrijving’) (Pichon)?
41

 Of 

misschien moet de relatie nog wel anders aangeduid worden. Daarvoor is nader onderzoek vereist. 

 

Elia bij de weduwe van Sarefat (Lucas 4,25-26) 

De tweede waarneming betreft het feit dat het Lucasevangelie een eerdere verwijzing kent naar het 

verhaal van het bezoek van Elia aan de weduwe van Sarefat.
42

 Dat is het geval in het verhaal van 

Jezus’ optreden – na zijn doop – in de synagoge van Nazaret (4,16-30). Na zijn voorlezing van een 

passage uit Jesaja komt het tot een gesprek met de aanwezigen waarin Jezus ingaat op de suggestie 

dat het heil waarover het in de voorlezing ging, allereerst ten goede van hen, zijn stadsgenoten, zou 

komen. Daarop reageert hij tweeledig (v. 23 en vv. 24-27). In de tweede reactie verwijst Jezus 

zowel naar Elia als naar Elisa (Lucas 4,24-27).
43

 Het gaat ons hier om zijn verwijzing naar Elia’s 

zending naar de weduwe van Sarefat in 1 Koningen 17,7-24. De verwijzing betreft uitsluitend het 

begin van Elia’s bezoek aan de weduwe: 

 
‘Maar waarheidsgetrouw zeg ik u, 

vele weduwen waren er in de dagen van Elia in Israël 

toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef 

toen er grote hongersnood was over heel de aarde, 

en tot geen van haar werd Elia gezonden, 

maar wel naar Sarepta bij Sidon, naar een weduwvrouw.’ 

(Lucas 4,25-26)
44

 

 

Een uitgebreid intertekstueel onderzoek zullen we niet verrichten, een paar opmerkingen zijn hier 

wel op hun plaats:
45

 

- De verwijzing naar 1 Koningen 17 betreft niet hetgeen een lezer als de kern van dat verhaal 

zal ervaren: het wonder van de niet ophoudende kruik meel en de niet verminderende fles olie, ook 

al zal een lezer dat gebeuren zelf wel impliceren.
46

 De aandacht gaat uitsluitend uit naar het begin 

van het verhaal: de zending van Elia naar de weduwe in Sarepta (d.i. Sarefat in 1 Kon. 17,8). Het 

Koningenverhaal krijgt in Lucas 4,25-26 een wat andere scopus; alle aandacht komt te liggen op het 

feit dat het heil niet eerst ten goede komt aan ‘het eigen volk’, maar aan een buitenstaander/een 

vreemdeling. Dat element speelt minder in 1 Koningen 17. 

- Een vergelijking tussen beide teksten maakt duidelijk dat in Lucas 4,25-26 diverse elementen 

voorkomen die niet of anders in 1 Koningen 17-18 vermeld worden: 

   (a) In Lucas 4 is sprake van ‘drie jaar en zes maanden’ droogte, waar in 1 Koningen 18,1 wel 

gesproken wordt over ‘(in) het derde jaar’, maar dat betreft het moment waarop het woord van 

JHWH tot Elia komt. Nergens wordt expliciet gezegd wordt wanneer JHWH regen op de akker geeft. 

   (b) Er wordt in 1 Koningen 17 geen melding gemaakt van ‘vele weduwen ….. in Israël’. 

                                                      
41

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 280. 
42

 Cf. HAUSMAN, The Function of Elijah, 50: ‘Having introduced Elijah in the sermon at Nazareth, Luke may have 

expected his readers to be conscious of the Elijah parallels as they are encountered in the following narrative.’ 
43

 De literaire opbouw van de verwijzingen naar de twee profeten, Elia en Elisa, is identiek. Eerst volgt een vermelding 

van vele kwetsbare mensen in Israël (weduwen en melaatsen), dan de constatering dat hun zending niet naar deze 

mensen uitging, en ten slotte de vermelding van de actie ten behoeve van de heidense figuur (zie H. WELZEN, Lucas 

(Belichting van het bijbelboek), ’s-Hertogenbosch & Leuven 2011, 79). 
44

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 434, noemt Luc. 4,25-26 de basis voor het verband met Luc. 7,11-17. 
45

 Zie verder L.C. CROCKETT, Luke 4,25-27 and Jewish-Gentile Relations in Luke-Acts, JBL 88 (1969), 177-183, een 

artikel dat als doel heeft: ‘the show that the reference tot the OT prophets Elijah and Elisha in vss. 25-27 share in the 

proleptic function of the pericope as a whole’; R.I. DENOVA, The Things Accomplished Among Us. Prophetic Tradition 

in the Structural Pattern of Luke-Acts (JSNTSup 141), Sheffield 1997, 138-146; RUSAM, Das Alte Testament bei Lukas, 

209-218; J.C. POIRIER, Jesus as an Elijianic Figure in Luke 4:16-30, CBQ 71 (2009), 349-363, spec. 360-363. 
46

 Cf. ÖHLER, Elia im Neuen Testament, 177. 
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   (c) In 1 Koningen 17,1 wordt alleen van het uitblijven van dauw en regen gesproken, waarvan het 

einde afhankelijk is van een woord van Elia, terwijl Jezus in Lucas 4,25 spreekt over een gesloten 

blijven van de hemel, waarvan God de oorzaak lijkt te zijn, zoals uit het passivum divinum 

afgelezen kan worden.
47

 

   (d) Een vierde verschil dat zich voordoet, betreft de hongersnood. In Lucas 4,25 wordt gezegd dat 

hij groot was ‘over heel de aarde’ (vgl. Hand. 11,28), in 1 Koningen 18,2 is alleen sprake van 

honger die ‘sterk was in Samaria’. 

Jezus’ spreken mag een hoorder aan 1 Koningen 17,7-24 doen herinneren, de andere 

formuleringen zouden naar andere teksttradities of bronnen kunnen wijzen dan de MT. Een aantal 

opmerkelijke formuleringen uit Lucas 4,25-26 komen we ook elders tegen. Zo treffen we in Jacobus 

5,17v. de formulering van ‘drie jaar en zes maanden’ aan
48

, in Openbaring 11,6
49

 wordt gesproken 

over ‘macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun 

profeteren’.
50

 

 

We zagen eerder dat 1 Koningen 17,7-24 een tweeluik vormt: de zending naar en het verblijf bij de 

weduwe, waar Elia haar en haar zoon op wonderlijke wijze langdurig weet te voeden (vv. 7-16) en 

de opwekking van haar dode zoon (vv. 17-24). We kunnen nu constateren dat er niet alleen relaties 

zijn met het tweede deel van het tweeluik, maar ook met het eerste deel; het eerste deel van 1 

Koningen 17 komt expliciet terug in Lucas 4,25-26, het tweede deel van het verhaal komt 

(onderhuids) ter sprake in Lucas 7,11-17.
51

 Wat in 1 Koningen 17,7-24 bijeen staat: de aankomst bij 

de weduwe (met de wonderbare spijziging) en de dodenopwekking, staat in het Lucasevangelie van 

elkaar gescheiden. 

 
     vv. 7-16   (Elia naar Sarefat)  > Lucas 4,25-26 (Jezus: Elia naar Sarepta) 

    1 Koningen 17  + 

     vv. 17-24 (Elia: dodenopwekking)  > Lucas 7,11-17 (Jezus: dodenopwekking) 

 

Daarnaast dienen we oog te hebben voor het feit dat Jezus zijn optreden zelf verbindt met Elia’s 

zending naar de weduwe van Sarefat. De verteller sluit zich daar letterlijk en figuurlijk bij aan door 

een dodenopwekking van Jezus te vertellen die de lezer herinnert aan de dodenopwekking door 

Elia. Jezus’ woord is dan ook in overeenstemming met diens handelen, zo wil Lucas ons laten zien. 

Er doet zich overigens nog wel een significant verschil voor tussen Elia en Jezus. Dat betreft het feit 

dat Elia naar een heidense weduwe gezonden wordt, terwijl Jezus zich bekommert om een joodse 

(Galilese) weduwe, waar de lezer, omdat Jezus zich in 4,25-26 identificeert met Elia, verwacht dat 

de dodenopwekking ten goede zal komen aan een heidense weduwe. 

 Dat Lucas 4,25-26 en 7,11-17 met elkaar in relatie staan, moge ook blijken uit het grotere 

verband, waarvan deze teksten deel uitmaken:
52
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 ÖHLER, Elia im Neuen Testament, 179. 
48

 Zie B.E. THIERING, The Three and a Half Years of Elijah (Lk IV 25; Jac V 17), NovT 23 (1981), 41-55. G. FOHRER, 

Elia (ATANT 53), Zürich 1968
2
, 11, n.9, verwijst naar de joodse (apocalyptische) traditie, waarin 3½ jaar verwijzen 

naar de helft van een sabbatsperiode, zijnde een periode van onheil. ÖHLER Elia im Neuen Testament, 179, ziet geen 

apocalyptische context, hoewel hij het wel als een apocalyptisch getal schijnt te willen rekenen. Problematisch wordt 

het opnieuw als hij het niet als een ongeluksgetal ziet. Zie voor de rol van Elia in Jac. 5,12-16 R.J. FOSTER, The 

Significance of Exemplars for the Interpretation of the Letter of James (WUNT II/376), Tübingen 2014, 166-191. 
49

 We merken daarbij op dat in Op. 11,2 gesproken wordt van tweeënveertig maanden (d. i. drie jaar en zes maanden). 
50

 Dit suggereert, zo CROCKETT, Luke 4,25-27, 178, dat Luc. 4,25-26 deel is van een groter complex van tradities over 

Elia. 
51

 Vgl. D.A.S. RAVENS, The Setting of Luke’s Account of the Anointing: Luke 7.2-8.3, NTS 34 (1988), 282-292, spec. 

287; ÖHLER Elia im Neuen Testament, geeft er geen blijk van de combinatie gezien te hebben. 
52

 Cf. PICHON, Un parallèle entre Jésus, Jean-Baptiste et Élie, 514. 
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A  3,1-4,15    in de woestijn (vv. 2.4) – doop door Johannes (vv. 7.12.16) 

  B   4,16-30      programma van Jezus (v. 18) + verwijzing naar Elia (en Elisa) 

    C     4,31-37       synagoge (v. 33) + Kafarnaum + woord (v. 36) 

 

    C’     7,1-10        Kafarnaum + synagoge (v. 5) + woord (v. 7) 

  B’   7,11-17+18-23    verwijzing naar Elia + programma van Jezus (v. 22) 

A’ 7,24-35    in de woestijn (v. 24) – doop door Johannes (vv. 29-30)
53

 

 

 

8.3  VERGELIJKING VAN 1 KONINGEN 17,7-24 MET LUCAS 7,11-17 

 

8.3.1  Thuis en onderweg 

 

Beide wonderverhalen zijn te rekenen tot de dodenopwekkingen, samen met de genezingsverhalen 

en de exorcismen aan te duiden als het genre van de levensherstelwonderen. Binnen de 

dodenopwekkingen zijn drie typen te onderscheiden. 1 Koningen 17,17-24 is te rekenen tot de 

dodenopwekkingen in de thuissituatie, ter onderscheiding van de dodenopwekking onderweg naar 

de graflegging waartoe Lucas 7,11-17 behoort. 

 

 

8.3.2  Van het heidense Sarefat naar het Galilese Naïn 

 

Van een stad in Sidon, Sarefat, verhuist het tafereel in Lucas naar een stad in Galilea, Naïn.
54

 Dat 

mag opmerkelijk genoemd worden, omdat het in het geval van Sarefat gaat om een heidense stad, 

terwijl Lucas 7,11-17 op joods gebied is gelokaliseerd, in Naïn, om niet te zeggen dat de ene situatie 

niet erg in overeenstemming lijkt met de andere. Ter verklaring hiervan is het goed om Jezus’ 

uitspraak in 4,25-26, gedaan in het licht van zijn optreden in de synagoge van Nazaret, nader te 

bestuderen. Jezus gebruikt het voorbeeld van Elia ter vergelijking met Nazaret. Nazaret wordt 

vergeleken met de steden in Israël die te lijden hebben van de hongersnood, maar die desalniettemin 

geen bezoek krijgen van de profeet Elia; terwijl de steden die Jezus zullen ontvangen, zullen lijken 

op Sarefat. Naïn heeft, naar het voorbeeld van Sarefat, de profeet wel erkend die de stad had 

bezocht, waar Nazaret dat niet heeft gedaan.
55

 In een schema tot uitdrukking gebracht: 

 
Elia wordt niet gezonden       Jezus wordt als profeet 

naar de vele weduwen in Israël,      niet erkend in Nazaret, 

maar wel naar de weduwe in Sidon.    maar wel – als groot profeet – in Naïn. 

 

 

8.3.3  Van stadspoort als ontmoetingsplek naar ‘voorbeeld voor ogen van allen’
56

 

 

Beide verhalen plaatsen de aankomst van de profeet/wonderdoener bij de stadspoort. In 1 Koningen 

17,7 vormt de stadspoort uitsluitend de ontmoetingsplek van Elia met de weduwe, in Lucas 7,11 

vormt de poort van de stad de ontmoetingsplaats van twee stoeten, de één rond Jezus die de stad 
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 Cf. WELZEN, Lucas, 104.107.112. Welzen wijst op verschillende plaatsen in zijn commentaar op overeenkomsten 

tussen 3,1-4,37 en 7,1-35: (1) allebei hebben ze een Kafarnaüm-verhaal (4,31-41 en 7,1-10) (pag. 104), (2) Jezus treedt 

op in de synagoge van Nazaret, waarin hij zichzelf als profeet presenteert en naar Elia verwijst (4,16-30) en de 

dodenopwekking door Jezus – die aan de dodenopwekking door Elia doet denken – waarin hij ‘een groot profeet’ wordt 

genoemd (7,11-17) (pag. 107) en (3) in Luc. 3 en in Luc. 7 is sprake van Johannes in de woestijn en er wordt gesproken 

over de doop van Johannes van volk en tollenaars (pag. 112). 
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 Cf. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 282. 
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 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 282. 
56

 Zie het kopje van PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 281, boven zijn alinea over de rol van de stadspoort in 

beide verhalen: ‘La porte: un exemple aux yeux de tous.’ 
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binnengaat, de ander rond de weduwe met haar dode zoon die de stad uitgaat. De dodenopwekking 

vindt plaats op deze grensplek van binnen en buiten, voor iedereen te zien. In 1 Koningen 17 is de 

situatie heel anders. Daar vindt de dodenopwekking plaats in een intieme ruimte, de slaapkamer van 

Elia, zonder dat iemand daarbij is. Er vindt zelfs geen communicatie plaats over de opwekking. Het 

enige dat Elia doet is aan de moeder laten zien dat haar zoon leeft: ‘Kijk, uw zoon leeft!’ Beide 

opwekkingen contrasteren sterk van elkaar; het besloten karakter van de herlevingsscène in Sarefat 

tegenover de opwekking in Naïn in alle openbaarheid.
57

 

 

 

8.3.4  Verhaalverloop 

 

De scène met Elia in Sarefat vormt een tweeluik: de redding van een dreigende hongerdood (vv. 7-

16) en de opwekking van de dode zoon van de weduwe (vv. 17-24). In de Naïn-scène is de situatie 

heel anders. Lucas herneemt wel het begin van het Koningenverhaal: de reis naar (ἐπορεύθη εἰς) en 

aankomst bij de stadspoort (εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως), het verhaal van de redding van de 

dreigende hongersnood laat hij evenwel liggen. Dat heeft gevolgen voor de verhouding tussen de 

weduwe en Jezus, zo merkt C. Pichon terecht op.
58

 In zijn aanroep van JHWH herneemt Elia de 

aanklacht van de weduwe, zijn verblijf bij haar als vreemdeling vermeldend als daarbij niet erg 

passend (1 Kon. 17,20). In Naïn evenwel ontmoet Jezus een vrouw, die hij niet kent, met wie hij 

dan ook geen geschiedenis heeft.
59

 Wat hij ziet, is dat ze onderweg is om haar enige zoon te 

begraven, en dat ze huilt. Het is compassie met haar die Jezus tot handelen aanzet. In relatie tot het 

Elia-verhaal komt de belangeloosheid van Jezus’ handelen naar voren. Zijn handelen vindt zijn 

grond uitsluitend in zijn mededogen, waar Elia tot handelen komt na de kritische opmerkingen van 

de vrouw aan Elia’s adres. Door de vergelijking komt het bijzondere, het initiatief en de 

belangeloosheid van Jezus, nog sterker naar voren. Pichon merkt dan ook terecht op: ‘La procédure 

de réduction valorise la décision de Jésus.’
60

 

Lucas herneemt niet alleen het begin van het verhaal, maar ook het slot van het wonder: ‘en hij 

gaf hem aan zijn moeder.’ De overeenstemming tussen Elia en Jezus is hier het grootst. Daarbij 

dienen we nog wel op iets anders te wijzen. Het ‘geven’ van de zoon aan de moeder door Elia (1 

Kon. 17,23) staat wel in relatie tot het eerdere ‘nemen’ van haar schoot (1 Kon. 17,19). Een zelfde 

situatie doet zich niet in Naïn voor. Daar ‘neemt’ Jezus niets, maar ‘geeft’ hij alleen (Luc. 7,15) (zie 

verder 8.3.8 onder ‘Wonderdoeners: Elia en Jezus’). 

Wie beweren dat beide verhalen een zelfde patroon bevatten, zeggen dan ook te veel. 

Hierboven zagen we al dat de dodenopwekkingen zich op verschillende momenten/plaatsen 

afspelen, als ook dat Lucas niet op het verhaal van de dreigende hongersnood terugkomt. We 

moeten daar de volgende waarneming aan toevoegen. Elke overeenkomst tussen de 

dodenopwekkingen zelf ontbreekt. De enige overeenkomst die tussen beide verhalen voorkomt, is 

die van de verhaalpersonages: de weduwe en haar zoon. Naar de verschillen tussen de twee 

dodenopwekkingen willen we nu kijken. 

 

 

8.3.5  Het wonder 

 

Het thema van de dodenopwekking in beide verhalen mag dan hetzelfde zijn, in de wijze waarop de 

dodenopwekking plaats vindt, als ook waarop er op gereageerd wordt, verschillen ze sterk van 
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 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 281; H. FISCHER, Die Wunder Jesu, Petersberg 2010, 185. 
58

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 281. In deze paragraaf 8.3.4 baseer ik mij grotendeels op Pichon. 
59

 Cf. J.P. MEIER, A Marginal Jew. Vol. II: Mentor, Message and Miracles (ABRL), New York e.a. 1994, 792: ‘.. the 

prophet has known the woman and her son for some time …… In contrast, Jesus and the beneficiaries of the Nain 

miracle have never met before’. 
60

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 281. 
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elkaar, hetgeen niet wil zeggen dat er geen overeenkomsten zijn. Wij bespreken het wonder op 

dezelfde manier als we steeds gedaan hebben, nu door vergelijking van begin- en eindsituatie als 

ook van de wijze waarop de verandering plaatsvindt. 

 

Beginsituatie 

Waar in 1 Koningen 17,17 beschreven wordt hoe de jongen ziek en zieker wordt om uiteindelijk te 

sterven, daar horen we in Lucas niet hoe het gekomen is dat de jongen sterft. Jezus, en ook de lezer, 

worden er onmiddellijk mee geconfronteerd: ‘en zie, een zojuist gestorvene werd uitgedragen’. 

Lucas laat alles wat eraan vooraf gaat weg, zoals hij ook al eerder deed door alles weg te laten van 

de redding van de dreigende hongersnood. In 1 Koningen 17 ligt alle aandacht direct bij de zoon 

van de weduwe, terwijl we in Lucas 7 vanuit het perspectief van Jezus naar de situatie kijken: de 

begrafenis van een jongeman. Hij wordt door de verteller expliciet aangeduid als ‘de enige zoon’. 

Daarmee expliciteert hij wat in 1 Koningen 17 geïmpliceerd was: dat het om een enige zoon van de 

weduwe ging. Dat de jongen dood is, wordt in 1 Koningen meer omschreven met: ‘totdat er geen 

adem in hem was overgebleven’, in Lucas klinkt dat directer: ‘een (zojuist) gestorvene’.
61

 De vrouw 

zal direct daarna het veel hardere werkwoord ‘doden’ gebruiken! 

In 1 Koningen 17 krijgen we een uitgebreide reactie van de vrouw te horen op de dood van haar 

zoon. Als lezer verwacht je te horen van verdriet en rouwbeklag, maar daarvan vernemen we niets. 

Ze komt met een aanklacht tegen Elia, van wie ze ontdekt heeft dat het om een man Gods gaat. Zij 

houdt dit overlijden niet voor een natuurlijk gebeuren, maar voor een gerichte actie van de man 

Gods als een manier om haar haar schuld in gedachtenis te brengen. Een expliciete reactie horen we 

niet van de weduwe van Naïn. Dat ze weent, maakt de lezer op uit Jezus’ oproep aan haar om niet te 

huilen. Wat Lucas hier doet, is zowel alles weglaten wat aan de dood van de zoon voorafgaat, als 

ook alles wat erop volgt (de felle reactie van de vrouw aan het adres van de man Gods). Alle 

aandacht gaat op deze manier uitsluitend uit naar de treurige en dramatische situatie van de 

begrafenis van een enige zoon van een weduwe. 

 

Eindsituatie 

De eindsituatie mag in beide verhalen hetzelfde zijn: de herleving dan wel opwekking van de zoon 

van de weduwe, de formulering is verschillend. Dat laat zich voor een groot gedeelte verklaren uit 

wat eraan voorafgaat. We concentreren ons nu eerst op de eindsituatie. 

Een kortere formulering van de getransformeerde situatie is in 1 Koningen 17,22 niet mogelijk: 

‘En het leefde’. Strikt genomen, zo constateerden we eerder, is deze zin na ‘en het leven keerde 

weer terug tot zijn binnenste’ overbodig. In Lucas 7 weet de verteller door hier het woord ‘dode’ te 

gebruiken – ‘de  dode ging overeind zitten en begon te spreken’ – het buitengewone van de situatie 

op bijzondere wijze vorm te geven. Hij schenkt aandacht aan beweging en aan het feit dat hij begint 

te spreken. De lezer zal ἀνεκάθισεν καὶ ἤρξατο λαλεῖν verstaan als ultieme uitdrukkingen dat 

iemand leeft. 

 Bij deze vermelding van de herlevingen blijft het niet. De betrokken persoon, de zoon, wordt 

ook weer teruggebracht bij degene met wie hij de sterkste relatie heeft: zijn moeder. Zowel van Elia 

als van Jezus zeggen de vertellers: ‘en hij gaf hem aan zijn moeder’. Jezus lijkt hierin het allermeest 

op Elia. In 1 Koningen gingen daar overigens nog enkele zinnen aan vooraf, hetgeen zijn reden 

vindt in het feit dat Elia hem mee naar zijn kamer had genomen. Waar Elia het niet alleen bij het 

geven van hem aan de moeder laat, hij zegt tot haar, ten overvloede: ‘Kijk, uw zoon leeft’, daar 

geeft Jezus de jongen aan zijn moeder zonder iets te zeggen. De weduwe mocht Elia het verwijt 

maken dat hij gekomen zou zijn om haar zoon te doden, uit het toegevoegde zinnetje kan de moeder 

nu opmaken dat hij niet iemand is die doodt, maar iemand die levend weet te maken. Hoe dat alles 

in zijn werk is gegaan, meldt hij haar niet! 
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 Cf. BRODIE, Towards Unravelling, 255, spreekt met betrekking tot τεθνηκώς (Luc. 7,12) van ‘a fairly straightforward 

abbreviation of the OT account of how the son grew sick so that eventually there was no spirit in him’ (1 Kon. 17,17). 
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Verandering 

Een vergelijking van de wijze waarop de verandering in beide gevallen tot stand komt, laat het 

volgende zien. Terwijl Elia zich van de vrouw verwijdert, hij neemt haar zoon mee naar de 

bovenkamer waar hij verblijft (1 Kon. 17,19) – de lezer krijgt geen uitleg waarom hij hem van haar 

schoot neemt en naar de bovenkamer brengt – gaat Jezus uit bewogenheid nu juist naar de moeder 

toe (Luc. 7,14). Anders gezegd, Elia heeft alleen aandacht voor de jongen, terwijl Jezus’ eerste 

aandacht uitgaat naar de moeder van het kind. 

Wat doen Elia en Jezus nu in relatie tot de jonge(ma)n? Elia keert zich eerst tot God, het verwijt 

van de vrouw in zijn gebed meenemend. Op zijn gebed krijgt hij geen reactie van God, waarna hij 

zich driemaal over de jongen uitstrekt (MT)/drie keer in het kind blaast (LXX) en in een tweede 

gebed aan God vraagt om het leven in het kind terug te laten keren. Ook bij Jezus komt het tot twee 

handelingen. Ook hij maakt contact, niet evenwel door zich over de jongen uit te strekken zoals Elia 

doet, maar door de baar aan te raken. De kracht die van de aanraking uitgaat, wordt zichtbaar in het  

onmiddellijk tot stilstand komen van de dragers. En waar Elia tot God bidt met de vraag om 

terugkeer van de ziel in de jongen, daar spreekt Jezus, zo gezagvol tot de jongeman zelf, dat er een 

onmiddellijke reactie volgt: een begin van leven, zoals duidelijk wordt uit: ‘en hij ging overeind 

zitten en begon te spreken.’ Waar God naar de stem van Elia hoort, en doet wat hij vraagt, zoals uit 

het vervolg blijkt (‘en het leven van het kind keerde in hem terug’), is het in Lucas 7 de dode 

(jongeman) die doet wat Jezus tegen hem zegt. Kortom, bij Elia heeft de dodenopwekking een 

middellijk karakter: JHWH wordt aangesproken, bij Jezus, de HEER (!) een onmiddellijk karakter: de 

dode jongeman wordt zelf aangesproken.
62

 

 

 

8.3.6  De reactie op het wonder 

 

Beide verhalen hebben een zelfde einde met uitspraken waarin het tot tweevoudige erkenning komt. 

In 1 Koningen 17 staat de eerste erkenning in relatie tot de verzen 17-24 en de tweede in relatie tot 

de verzen 7-16. In Lucas 7 staat de eerste in relatie tot de verzen 14-15 en de tweede in relatie tot 

vers 13. In Lucas 7 is het niet de betrokken weduwe die tot de dubbele erkenning komt zoals in het 

geval van de weduwe van Sarefat, maar zijn het alle aanwezigen. Ook verschillen ze in oriëntatie. 

De weduwe van Sarefat spreekt zich uit tegenover Elia, waar in Naïn allen zich naar God toe uiten, 

Hem verheerlijkend.
63

 Er bestaat wel een zekere overeenkomst tussen beide eerste uitspraken. In 

beide gevallen komt het namelijk tot erkenning van de profetische identiteit: ‘Juist nu weet ik dat u 

een man Gods bent’ (1 Kon. 17,24) en ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ (Luc. 7,16). 

In de tweede erkenning door ‘allen’ is de aandacht niet gericht op de betrouwbaarheid van het 

profetisch woord, zoals bij Elia, maar herkent men in Jezus God als de bezoeker van het volk Israël. 

Daarmee wordt de zaak verbreed: waar Jezus naar de weduwe omzag, zien ‘allen’ daarin het bezoek 

van God aan zijn volk. 

 

 

8.3.7  De bekendwording van het wonder 

 

Terwijl we in 1 Koningen 17 niet horen van enige bekendmaking of -wording, noch van de 

dodenopwekking, noch van de uitspraken van de weduwe over Elia, daar wordt in Lucas 7,17 
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 BOVON, Das Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-9,50), 358, duidt het verschil iets anders aan. Hij spreekt van een 

grotere tijdsperiode tussen dood en ingrijpen in 1 Kon. 17; A. HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine 

form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 7,11-17: „Die Erweckung des Jünglings von Nain” (Inaugural-

Dissertation), Freiburg im Breisgau 1977, 196: ‘Diese Macht, lebendig zu machen, schreibt die Nainerzählung Jesu zu, 

wenn er nicht wie Elia (und Elisa) Gott um das Wunder zu bitten bracht, sondern souverän das Trostwort sprechen kan, 

weil sein Erbarmen göttliches wirkmächtiges Erbarmen ist.’ 
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 Cf. BRODIE, Towards Unravelling, 257: ‘and the words of recognition are not those to one human to another, but of 

humans to God.’ 
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verteld over de verspreiding van wat er over hem gezegd wordt. In 1 Koningen blijft de wijze 

waarop de dodenopwekking plaatsvond zelfs binnenskamers in tegenstelling tot het gebeuren in 

Naïn, waar iedereen die aanwezig is, daarvan getuige is. 

 

 

8.3.8  Verhaalpersonages 

 

1 Koningen 17 kent naast JHWH nog drie personages: Elia, de moeder en haar zoon.
64

 In Lucas 7 

mogen Jezus, de moeder en haar zoon de centrale personages zijn, in het bijzonder in het 

middendeel (7,13-15), daaromheen (vv. 11-12 en v. 16) vinden we zowel rondom Jezus nog 

mensen: zijn leerlingen en een talrijke menigte, als ook rondom de vrouw: een aanzienlijke menigte, 

waaronder de dragers van de baar. Aan het slot (v. 16) komen ze allemaal samen (‘allen’).
65

 Ook 

hier zien we Lucas de zaak weer verbreden. 

 

Noodlijdenden: beide zonen   

We constateerden dat één van de overeenkomsten daarin zit dat in beide verhalen van een zoon 

(υἱός) gesproken wordt. Daarmee wordt naar het kind gekeken vanuit het perspectief van de 

moeder. In Lucas 7 expliciteert de verteller wat in 1 Koningen 17 met de formulering ‘de zoon van 

de moeder’ besloten lag, namelijk dat het om een enige zoon gaat.
66

 De verteller van Koningen 

gebruikt een genitief: ‘de zoon van zijn moeder’, terwijl Lucas een datief gebruikt: ‘de enige zoon 

voor zijn moeder’. In Lucas komt hierdoor meer nadruk te liggen op de betekenis van de zoon voor 

zijn moeder, waar in 1 Koningen meer een bezitsverhouding tot uitdrukking gebracht lijkt te 

worden (vgl. ook de manier waarop de weduwe getypeerd wordt als ‘de meesteres van het huis’). 

Doordat de jongeman aan het begin (v. 12: τεθνηκώς) en aan het slot (v. 15: ὁ νεκρός) aangeduid 

wordt als ‘dode’, komt daarop ook alle nadruk te liggen. De passiviteit van ἐξεκομίζετο past 

daarbij in tegenstelling tot de activiteit aan het slot: ἀνεκάθισεν καὶ ἤρξατο λαλεῖν. In 1 

Koningen 17 maken we als lezer het proces tot de dood van de jongen mee, en komt de vraag naar 

de oorzaak van zijn dood aan de orde. In Lucas 7 begint het bij de dood van de jongen – oorzaak 

onbekend – en zijn we van het gebeuren daarna (zijn begrafenis) deelgenoot.
67

 Als Elia de jongen 

van zijn moeder losmaakt, dan klinkt daarna het woord ‘kind’. In Lucas klinkt dat woord nergens. 

Op het beslissende moment spreekt Jezus hem als met ‘jongeman’, waarmee hij hem ook een eigen 

identiteit geeft.
68

 

 

Direct betrokkenen: beide weduwen 

Wat Lucas in elk geval ook overneemt uit 1 Koningen, is de weduwe (χήρα). Ze mogen dan 

verschillen in het feit dat zij in het ene geval een heidense weduwe uit Sidon is, en in het andere 

geval een joodse uit het Galilese Naïn, er is geen verschil in het feit dat zij worden geholpen. Lucas 

laat het aspect van het feit dat de weduwe van Sarafat heidens is liggen. 

In beide gevallen is de weduwe de vrouw met wie het verhaal begint en eindigt (1 Kon. 

17,18.24; Lucas 7,13.15). Het initiatief ligt in 1 Koningen 17 bij haar, zij is subject van de verba, in 
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 WEREN, Vensters op Jezus, 158, vergeet JHWH (zie 1 Kon. 17,20-22) als vierde personage te noemen. 
65

 In beide verhalen buigt het slot terug naar het begin. De ‘vrouw’ keert terug naar haar uitspraak in v. 18. De ‘allen’ 

zijn degenen die in vv. 11-12 genoemd zijn. 
66

 Ten onrechte zegt ÖHLER, Elia im Neuen Testament, 200, dan ook dat de aanduiding ‘enige’ met de Hebreeuwse tekst 

overeenstemt. 
67

 In 1 Kon. 17 gaat het van kwaad tot erger: van ziekte naar dood. Eenzelfde patroon doet zich in Luc. 7 voor, maar dan 

verspreid over twee verhalen. In Luc. 7,1-10 horen we van een slaaf van een honderdman die ernstig ziek is, en dreigt te 

sterven, in 7,11-17 hebben we van doen met een jongen die (zojuist) gestorven is. Veel exegeten wijzen – terecht – in 

de verhouding van beide situaties op de climax. 
68

 Cf. PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 6: ‘At Nain, the dead man is described as ‘young man’ (νεανίσκος) by 

Jesus (7:14); while in I Kgs 17:12, the son is described as a child (παιδάριον).’ 
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Lucas 7 is de weduwe object, het initiatief gaat dan ook niet van haar uit. Noch wanneer Jezus tegen 

haar spreekt (v. 13), noch wanneer hij haar haar zoon geeft (v. 15), krijgen we van haar enige eigen 

reactie te horen of zien. Daarin verschilt ze sterk van de vrouw in 1 Koningen 17; deze vrouw zoekt 

vanaf het begin de confrontatie met Elia (v. 18) om aan het slot positief op hem te reageren (v. 24). 

In Lucas 7 ligt alle nadruk op het verdriet van de weduwe. 

 

Andere aanwezigen 

Aan het begin van de paragraaf constateerden we al dat de dodenopwekking in 1 Koningen zich in 

de beslotenheid van het huis afspeelt. Daarbinnen draait het dan ook om drie mensen: de gestorven 

zoon, de getroffen moeder en Elia als de man Gods, die in het wonder van de dodenopwekking 

bemiddelt. Hoe anders is de situatie in Lucas 7. Bij de openbaarheid, waarin de opwekking 

plaatsvindt, horen, zou men kunnen zeggen, ook anderen dan de direct betrokkenen, de dode 

jongeman, zijn moeder en Jezus. Het gaat in dit geval enerzijds om mensen om Jezus heen: 

leerlingen en een menigte die hem volgt, en anderzijds mensen om de weduwe heen, een 

aanzienlijke menigte die haar bij de begrafenis vergezelt.  Helemaal aan het slot komen zij samen in 

gezamenlijke lofprijzing. 

 

Wonderdoeners: Elia en Jezus 

Tussen beide wonderdoeners, Elia en Jezus, doen zich twee woordelijke overeenkomsten voor. De 

eerste komt aan het begin van beide verhalen voor: ἐπορεύθη εἰς (1 Kon. 17,10/Luc. 7,11) de 

tweede aan het slot: καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ (1 Kon. 17,23/Luc. 7,15). Toch zijn er ook 

in beide gevallen verschillen. 

De gang van Elia naar Sarefat moet verstaan worden tegen de achtergrond van de oproep van 

JHWH aan Elia om naar Sarefat te gaan (1 Kon. 17,9). Een dergelijk expliciete oproep van JHWH aan 

Jezus om naar Naïn te gaan ontbreekt in Lucas 7. Dat betekent evenwel niet dat Jezus niet ook een 

opdracht heeft. Hij verwoordt deze zelf in 4,43: ‘Ook aan andere steden moet ik het evangelie van 

het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik gezonden.’ 

Het geven van de zoon aan zijn moeder door Elia moet begrepen worden tegen de achtergrond 

van het eerdere nemen van haar schoot. Dat gebeurde, omdat de vrouw eerder geen gehoor gaf aan 

de vraag van Elia om hem haar zoon te geven. Dat zij hem niet aan Elia gaf, toonde de enorme 

gehechtheid van de moeder aan haar zoon, een gehechtheid die op deze manier afwezig is in het 

Naïn-verhaal.
69

 In Lucas ligt niet de nadruk op de moeder, en de gehechtheid aan haar zoon, maar 

op de zoon in zijn betekenis voor zijn moeder. De reikwijdte van het geven door Elia en het geven 

door Jezus is verschillend. De vrouw uit Sarefat krijgt nu terug, wat ze bij zich wilde houden. De 

weduwe van Naïn had, zogezegd, al afstand van haar zoon gedaan, getuige haar gang naar het graf. 

Elia herstelt de hoop op een niet-scheiding van de moeder en haar zoon, in Sidon. Jezus brengt in 

Naïn hoop op een toekomst aan een vrouw die geen hoop meer heeft.
70

 

Elia en Jezus hebben gemeen dat ze op een gebiedende wijze tegen de vrouw spreken.
71

 Maar 

waar Elia de vrouw oproept haar zoon te geven (1 Kon. 17,19), daar roept Jezus de vrouw in Naïn 

op om met huilen op te houden (Luc. 7,13). Het gebiedende spreken zet Jezus tegenover de dode, de 

zoon van de weduwe, voort: ‘Jongeman, jou zeg ik: “Ontwaak!”’ Dat ontbreekt in het Sarefat-

verhaal. Daar richt Elia voor de opwekking zich niet tot het kind, maar roept hij JHWH aan met een 

vraag: ‘JHWH, mijn God, laat toch het leven van dit kind tot zijn binnenste terugkeren!’ Elia 

verwacht van JHWH dat hij de zoon het leven zou geven, in Naïn is het de Heer die met gezag de 

(dode) jongeman beveelt om op te staan. Kortom, Elia functioneert als bemiddelende bidder, terwijl 

in Jezus God zelf zichtbaar wordt.
72
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 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 283. 
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 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 283. 
71

 PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 283. 
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 Er zijn meer exegeten die wijzen op het verschil, onder wie FARLA, Meer dan Elia, 139: ‘Elia schenkt niet uit eigen 

kracht het leven terug, maar God op het gebed van Elia, en driemaal moet hij languit op de dode jongen gaan liggen.’ 
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HEER 

Komt de rol van God in beide verhalen ook overeen? In 1 Koningen 17 is Hij één keer het subject 

van de zin (in v. 22); het is reactie op het gebed van Elia tot JHWH om het leven in de jongen terug 

te keren. Voorafgaande aan ‘En het leven van het kind keerde in hem terug’, meldt de verteller: ‘En 

JHWH hoorde naar de stem van Elia’. Daarnaast horen we nog diverse malen van ‘God’, in de 

typering van Elia als ‘man Gods’ (1 Kon. 17,18.24) als ook in het eerste gebed, waarin Elia God ter 

verantwoording roept als zou hij verantwoordelijk zijn voor de dood van de jongen. Op dat gebed 

geeft JHWH – veelbetekenend – geen antwoord! Wordt in het Sarefat-verhaal JHWH in het bijzonder 

verbonden met ‘horen’, in het Naïn-verhaal draait het meer om het ‘zien’ van de Heer. Dat komt tot 

uitdrukking in de verheerlijking door allen: ‘God heeft naar zijn volk omgezien.’ Maar er is ook 

reden om in dit verband vers 13 te noemen, waarvan ὁ κύριος het subject vormt. Dit woord kan 

aanduiding zijn van een menselijke κύριος (heer), in het Lucasevangelie wordt κύριος ook gebruikt 

voor God. Die dubbelheid heeft het hier naar ons idee. De lezer mag κύριος hier lezen als: in Jezus 

wordt God zelf zichtbaar. Beide zinnen (7,13 en 16) mogen in elkaars verlengde gelezen worden, in 

die zin dat ‘allen’ deze κύριος opvatten als de goddelijke κύριος (= θεός).73
 

 

 

8.4  LUCAS’ VERWERKING VAN DE PRETEKST (1 KONINGEN 17,7-24) 

 

Laten we beginnen met de vraag wat Lucas met de pretekst heeft gedaan. Hoe heeft hij het verhaal 

van Elia bij de weduwe van Sarefat in zijn verhaal verwerkt? Als uitgangspunt daarvoor gebruiken 

we de overeenkomsten. Wat Lucas als eerste doet, is de scène de oudtestamentische, verhalende 

stijl meegeven die ook voor 1 Koningen 17 karakteristiek is.
74

 Dat blijkt uit het gebruik van καὶ 
ἐγένετο en καὶ ἰδού. Wat hij vervolgens doet, is alleen de twee centrale figuren uit 1 Koningen 

17,7-24: de weduwe (χήρα) en de zoon (υἱός) naar zijn verhaal meenemen. Wat het 

hoofdpersonage betreft, de wonderdoener, neemt Lucas alleen het begin over: de gang naar (de 

stad) (ἐπορεύθη εἰς) en de aankomst bij de stadspoort (εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως), en het slot: 

‘en hij gaf hem aan zijn moeder’ (καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ).
75

 We constateerden eerder 

dat de overeenkomst zodanig is dat we van een citaat mogen spreken. De overeenkomst van Jezus 

met Elia is hier, in 7,15, op zijn grootst. En ten laatste, Lucas gaat ook met 1 Koningen 17 mee in de 

dubbele evaluatie aan het slot. De evaluaties mogen van elkaar verschillen, ze komen met elkaar 

overeen dat in beide gevallen de wonderdoener in relatie tot God wordt gezien. Lucas doet meer 

dan een aantal woordelijke en thematische overeenkomsten aanbrengen. Daarnaast zijn er nog twee 

tendensen aan te wijzen, die we als de voornaamste beschouwen.
76

 De eerste bestaat uit het 

openbaar en breder maken: 
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 Ook FISCHBACH, Totenerweckungen, 234, wijst erop: ‘Kyrios ist in der LXX der gängige Titel für Jahwe’. ROCHAIS, 

Les récits de résurrection, 25.36, kent aan de titel ‘un sens messianique transcendant’ toe; H. HENDRICKX, The Miracle 

Stories of the Synoptic Gospels, London & San Francisco 1987, 220-221, volgt Rochais hierin. Zie verder voor deze 

titel I. DE LA POTTERIE, Le titre kurios appliqué à Jésus dans l’évangile du Luc, in: A. DESCAMPS & A. DE HALLEUX 

(ed.), Mélanges Bibliques en Hommage au R.P. Béda Rigaux, Gembloux 1970, 117-146; A. GEORGE, Études sur 

l’oeuvre de Luc (Sources Bibliques), Paris 1978, 237-255 (‘Jésus « Seigneur »’); J. PHILIPOSE, Kurios in Luke: A 

Diagnosis, BT 43 (1992), 325-333; R.F. O’TOOLE, Luke’s Presentation of Jesus. A Christology (SubBi 25), Roma 2004, 

181-205; C.K. ROWE, Early Narrative Christology. The Lord in the Gospel of Luke, (Berlin 2006) Grand Rapids 2009, 

spec. 117-122. 
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 Cf. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 276: ‘Mais, la péricope témoigne également d’un effort d’imitation de 

la lexis de la Septante.’ 
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 Cf. MUGHANDA, Résurrection du jeune homme de Naïn, 29: ‘Les contacts manifestes entre le récit lucanien et les 

narrations d’Élie en faveur de la veuve de Sarepta ressortent essentiellement en deux endroits’ (1 Kon. 17,10//Luc. 7,11-

12 en 1 Kon. 17,23//Luc. 7,15). 
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 BRODIE, Towards Unravelling, 257-259 noemt nog andere tendensen: ‘simple rewording’, ‘geographic adaptation’, 

‘compression’, ‘elaboration’, ‘dramatization’, ‘explicitation or clarification’, ‘complementarity’, ‘contrast’. 
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(a) De scène van 1 Koningen 17 speelt zich helemaal in de beslotenheid af, allereerst, de ziekte 

en het overlijden van de zoon, in het huis van de weduwe, en daarna, de dodenopwekking, in het 

bovenvertrek van Elia. In Lucas 7 speelt de hele scène zich af in de openbaarheid: in de stad, en wel 

bij de stadspoort.
77

 

 (b) Die openheid en verbreding krijgt ook vorm wanneer we naar de betrokkenen kijken. In 1 

Koningen 17 speelt het gebeuren zich af rond drie mensen: Elia, de weduwe en haar zoon. Lucas 7 

kent een zelfde figurenconstellatie van drie personen: Jezus, de weduwe en haar zoon, daaromheen 

zijn meer groepen bij het gebeuren aanwezig: mensen rond Jezus en mensen rond de weduwe. 

(c) Van verbreding is nog op een andere manier sprake, zoals uit de slotzin van de Naïn-scène 

blijkt (Luc. 7,17). Het gebeuren krijgt bekendheid in geheel Judea en in de gehele omtrek. 

(d) Ook de explicitering is wellicht onder dit aspect te rekenen. Lucas maakt expliciet dat hij de 

enige zoon van de weduwe is. Is de compassie van Elia met de weduwe nog impliciet, Lucas maakt 

hem expliciet: ‘Toen de Heer haar zag, werd hij met innerlijke ontferming met haar bewogen’ (Luc. 

7,13).
78

  

De tweede tendens bestaat uit het nog korter en directer maken,
79

 waardoor het geheel een 

krachtiger uitstraling krijgt: 

(a) Zo laat Lucas het ziekteproces van het begin van 1 Koningen weg, hij verkort het tot ‘een 

gestorvene’.
80

 

(b) Al eerder constateerden we dat Lucas de scène van de redding van de dreigende hongerdood 

uit het verhaal wegliet. Hij hernam slechts het begin: de gang naar en de aankomst bij de stad. 

(c) De uitgebreide scène van de bovenkamer wordt in Lucas verkort tot een aanraken van de 

baar en de gezagvolle uitspraak tot de jongeman: ‘Jongeman, jou zeg ik: “Ontwaak!”’
81

 

(d) Van een bemiddelende rol zoals Elia in 1 Koningen 17 is in Lucas 7 geen sprake, hier zien 

we dan ook de κύριος aan het werk. 

Het verband met 1 Koningen 17 legt Lucas niet expliciet. Dat mag verrassend heten, en toch 

ook weer niet. Een expliciete koppeling zou Jezus te zeer identificeren met Elia. Vandaar dat op de 

plek, waar de naam Elia had kunnen vallen (aan het slot, in 7,16d), dat niet gebeurt. Dat zou de 

lezer op de (verkeerde) gedachte brengen dat Jezus de teruggekeerde Elia zou zijn. De naam Elia 

wordt niet genoemd. 

 

 

8.5  DE UITKOMST VAN DE VERGELIJKING 

 

Voor de vraag naar de uitkomst van bovenstaande vergelijking concentreren we ons op de 

verhouding van Jezus ten opzichte van Elia, niet in het minst ook vanwege de verschillende visies 

die er zijn op de Elia-typologie in het Lucasevangelie. Onze vraag: gebruikt Lucas nu 1 Koningen 

17,7-24 om Jezus als Elia te tekenen? Deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden, 

zoals in het onderzoek nog wel eens gebeurt.
82

 Door de vergelijking wordt duidelijk waar de 
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 Cf. PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 5. 
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 A. DAMM, A Rhetorical-Critical Assessment of Luke’s Use of the Elijah-Elisha Narrative, in: J.S. KLOPPENBORG & J. 

VERHEYDEN (ed.), The Elijah-Elisha Narrative in the Composition of Luke (LNTS 493), London e.a. 2013, 88-112, 
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 BRODIE, Towards Unravelling, 254: ‘.. Luke’s text has more brevity and immediacy.’ 
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 PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 6; DAMM, A Rhetorical-Critical Assessment, 110. 
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 PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 6: ‘single command’ tegenover ‘a thrice-repeted action (…) and prayer to 

God;’ DAMM, A Rhetorical-Critical Assessment, 110. 
82

 Zo b.v. M.J. HARRIS, ‘The Dead Are Restored to Life’: Miracles of Revivification in the Gospels, in: D. WENHAM & 

C. BLOMBERG (ed.), Gospel Perspectives. Volume VI. The Miracles of Jesus, (Sheffield 1986) Eugene 2003, 295-326, 
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de lezer de aanwezige overeenkomsten die ook Harris signaleert, moet duiden, krijgt van hem geen antwoord; ROCHAIS, 

Les récits de résurrection, 37, houdt Jezus voor de nieuwe Elia die het messiaanse tijdperk inluidt. Het antwoord op de 

vraag is vaak afhankelijk van het feit of men nadruk legt op de overeenkomsten dan wel op de verschillen. Volgens F. 
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overeenkomsten tussen Jezus en Elia liggen, en waarin beide gestalten van elkaar verschillen.
83

 De 

lezer die Lucas 7,11-17 leest in het licht van 1 Koningen 17,7-24 zal allereerst moeten constateren 

dat Jezus en Elia in een aantal opzichten op elkaar lijken. Zo hebben beiden oog en aandacht voor 

een zoon van een weduwe. Ze delen hun gang naar en betrokkenheid op deze mensen. Maar het 

meeste – getuige het citaat – stemmen zij daarin overeen dat zij de zoon (terug)geven aan de 

moeder. De overeenkomsten zorgen er in elk geval voor dat de lezer kan zeggen dat Jezus in de lijn 

van Elia staat, en dan dus ook dat er continuïteit is in de Godsgeschiedenis. Maar Lucas wil dat zijn 

lezer oog heeft voor de verschillen.
84

 Het lijkt ons niet voor niets dat er geen overeenkomsten tussen 

beide verhalen zijn, als het om de dodenopwekking zelf gaat. Ja, er kan gezegd worden dat Jezus 

wat betreft het algemene karakter van de dodenopwekking/herleving in de lijn van Elia staat. Om 

het nauwkeurig te formuleren: van beiden wordt een verhaal van een dodenopwekking van een zoon 

van een weduwe verteld. Maar Lucas wil ook dat de lezer verder kijkt, met de bedoeling dat je 

daarin het grote verschil ziet. In de lucaanse dodenopwekking manifesteert zich namelijk niet een 

‘man Gods’ die zich van God afhankelijk weet, als het gaat om het terugkeren van het leven in het 

dode kind, maar daarin komt iemand naar voren wiens spreken – tot een dode – aan het scheppende 

spreken van God van Genesis 1 doet denken, waarvan karakteristiek is dat het onmiddellijk doet 

wat gesproken wordt!
85

 Dit verschil wordt door commentatoren nog wel eens tot uitdrukking 

gebracht met ‘meer/groter dan Elia’.
86

 De juistheid daarvan kan niet ontkend worden, maar het is in 

relatie tot wie Jezus is, misschien toch iets te minimalistisch geformuleerd. Lucas tekent hem in het 

hart van deze scène namelijk als de HEER.
87

 

Zouden wij het voorafgaande in typologische termen moeten samenvatten, dan is Jezus, als het 

om de gave van de zoon aan zijn moeder gaat, typisch Elia, atypisch als het om de dodenopwekking 

gaat, antitypisch, waar het de plaats betreft waar hij de dode opwekt (joods, openbaar gebied, 

heidens, privéterrein) en prototypisch, omdat zijn handelen en spreken aan God doet denken.
88

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
GILS, Jésus prophète d’après les évangiles synoptiques (OBL 2), Leuven 1957, 26-27, laten de overeenkomsten zien dat 
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 GOPPELT, Typos, 83; HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 211.215; KARIMATTAM, Jesus the Prophet, 213; 

PARACKAL, Jesus’ Saving Visit to Nain, 12; PARSONS, Luke, 122.123. 
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 Cf. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes, 285: ‘Jésus n’est pas seulement un prophète comme Elie, ni même un 

grand prophète, il est Seigneur.’ 
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helpen om alle kanten van de mimesis (waarvan het vaststellen van de gelijkenis de basis is) goed in beeld te krijgen.  
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8.6  CONCLUSIES 

 

Wij noteren de belangrijkste conclusies van het achtste hoofdstuk: 

1) Lucas 7,11-17 mag geen expliciete verwijzingen naar 1 Koningen 17,7-24 kennen, de lezer 

die het verhaal van de dodenopwekking door Elia kent, zal onmiddellijk zien dat dit verhaal een 

aantal overeenkomsten bezit met het verhaal van de dodenopwekking door Jezus (8.2). 

2) Op de vraag naar de relatie tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,7-24 worden 

verschillende antwoorden gegeven. Sommigen menen dat de overeenstemming te maken heeft met 

de situatie. Anderen spreken van een prikkel die van 1 Koningen is uitgegaan op Lucas 7,11-17, in 

het bijzonder op de oudere versie van het verhaal. Weer anderen menen dat het om een christelijke 

bewerking van 1 Koningen 17 gaat. Een vierde opvatting bestaat uit de verklaring dat de 

overeenkomsten te verklaren zijn vanuit het genre, met zijn vaste patroon. Een aantal exegeten is 

van mening dat we met de hellenistische praktijk van de nabootsing van doen hebben, terwijl 

anderen er een joodse praktijk in zien, op basis waarvan zij van midrasj spreken. En er is een groep 

die van zinspeling(en) wil spreken (8.2.1). 

3) De evaluatie laat zien dat zich verschillende debatten voordoen. Er is de vraag naar de 

literaire afhankelijkheid, dan de vraag of deze afhankelijkheid op redactioneel niveau speelt of 

eerder. Een derde debat gaat over de vraag hoe die afhankelijkheid getypeerd moet worden. Het 

vierde debat ontbreekt enigszins; dat is de vraag welke tekst of teksten Lucas voor zich gehad heeft 

bij het schrijven van zijn verhaal. Voor de beantwoording van de vraag naar de literaire 

afhankelijkheid laat men zich grotendeels leiden door de overeenkomsten en verschillen tussen 

beide teksten. Gaat de aandacht met name uit naar de overeenkomsten, dan zal dat sneller leiden tot 

de opvatting van literaire afhankelijkheid, richt men zijn aandacht op de verschillen, dan zal men 

literaire afhankelijkheid minder aannemelijk achten (8.2.2). 

4) Als pretekst wordt dikwijls uitgegaan van 1 Koningen 17,17-24, terwijl men daarnaast ook 

wijst op de overeenkomst tussen 1 Koningen 17,10 en Lucas 7,11-12. Het verdient aanbeveling om 

1 Koningen 17,7-24, dus het complete tweeluik, als uitgangspunt/pretekst te gebruiken (8.2.2). 

5) Wij zijn in dezen van mening dat de tekst van Lucas 7,11-17 literair afhankelijk is van het 

verhaal van de dodenopwekking in 1 Koningen 17,7-24. Het citaat van 1 Koningen 17,23 in Lucas 

7,15 beschouwen wij als een belangrijke indicatie daarvoor, niet in het minst omdat een citaat als 

deel voor een groter geheel functioneert. Een lezer zal daarna de complete brontekst tot zich nemen 

om te zien hoe het citaat daarin functioneert, waarna hij zal terugkeren om te bestuderen hoe het in 

de nieuwe context functioneert. Daarbij zal hij de nodige overeenkomsten en verschillen noteren 

(8.2.3). 

6) Er zijn niet alleen de nodige woordelijke overeenkomsten te noteren, maar ook een aantal 

thematische, waaronder aan het slot van beide verhalen de reactie van de aanwezige(n) op de 

wonderdoener, anders gezegd, de (h)erkenning van de wonderdoener door de aanwezige(n) (8.2.3). 

7) Dat we in Lucas 7,11-17 met literaire afhankelijkheid van het Elia-verhaal te maken zouden 

kunnen hebben, wordt ondersteund door de grote rol die Elia in het Lucasevangelie speelt. Nog 

belangrijker is het feit dat in het Lucasevangelie al eerder op het verhaal van Elia bij de weduwe in 

Sarefat is teruggekomen, en wel door Jezus in de synagoge van Nazaret, bij zijn eerste openbare 

optreden. Lucas 7,11-17 vormt het verlengde daarvan, zo blijkt ook uit de grotere compositie. Was 

Jezus in Nazaret als profeet niet welkom, dat is hij hier in Naïn wel. Dit verhaal is dan ook te lezen 

als een verhaal van vervulling van een eerdere profetie (8.2.3). 

8) De overeenkomsten tussen Lucas 7,11-17 en 1 Koningen 17,7-24 zitten met name aan het 

begin en het slot van het wonder(verhaal), ook al zijn daarbij ook een aantal verschillen te noteren. 

De overeenkomsten laten zien dat Jezus in elk geval in de lijn van Elia staat. De belangrijkste 

verschillen doen zich in het midden voor, in het bijzonder wat betreft de plaats en de wijze waarop 

de dodenopwekking plaatsvindt. Niet in een kamertje achteraf, maar in het openbaar. Niet 

omstandig, maar met een kort en krachtig woord. Niet als een tegenprestatie, maar belangeloos en 

op eigen initiatief (8.3). 
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9) Lucas weet met weinig middelen (= woordovereenkomsten) toch heel het verhaal van Elia en 

de weduwe van Sarefat op te roepen. Dat de overeenkomsten, als het om de dodenopwekking zelf 

gaat, gering zijn, zal door de lezer verstaan worden als dat er nogal belangrijke verschillen te 

noteren zijn tussen Elia en Jezus (8.3.5). 

10) Drie dingen doet Lucas, als hij de pretekst(en) verwerkt: woordovereenkomsten 

aanbrengen, de situatie openbaar en breder maken als ook korter en direct, waardoor het verhaal een 

nog krachtiger uitstraling krijgt. Lucas zoekt zijn brontekst te overtreffen (8.4). 

11) De vraag of Lucas nu 1 Koningen 17,7-24 gebruikt om Jezus als Elia te tekenen, is niet met 

een simpel ja of nee te beantwoorden. Dat heeft te maken met het feit dat er enerzijds sterke 

overeenkomsten zijn tussen Jezus en Elia, zeker aan het begin en het eind, maar ook essentiële 

verschillen, niet in het minst waar het dodenopwekking betreft. Daar manifesteert Jezus zich niet als 

een ‘man van God’, maar als God zelf, zoals blijkt uit zijn spreken, dat aan het scheppende spreken 

van God in Genesis 1 doet denken, een spreken dat onmiddellijk doet wat er gezegd wordt. Dat in 

hem God zichtbaar wordt, hebben de omstanders haarfijn in de gaten, zoals blijkt uit hun lof: ‘God 

heeft naar zijn volk omgezien’ (8.5). 
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HOOFDSTUK IX 

 

DE OPWEKKING VAN EEN (SCHIJN)DODE IN VITA APOLLONII IV,45 
 

 

9.1  INLEIDING 

 

Bij de bespreking van de voorgeschiedenis, in het bijzonder van de vraag of en in welke mate Lucas 

voor het verhaal van de dodenopwekking van de jongen van Naïn (7,11-17) gebruik heeft gemaakt 

van schriftelijke bronnen of mondelinge tradities (3.3.2), bleken verschillende geleerden de 

opvatting te zijn toegedaan dat Lucas kennis moet hebben gehad van het verhaal, beter gezegd van 

de overlevering, die melding maakt van de opwekking door Apollonius van Tyana van een meisje 

dat gestorven lijkt te zijn, (kennis) die hij gebruikt heeft om zijn verhaal over de dodenopwekking 

door Jezus (7,11-17) vorm te geven. Hoe aannemelijk is deze gedachte? Deze vraag bespreken we 

in dit hoofdstuk. We beginnen met een korte voorstelling van de auteur: Lucius Flavius Philostratus 

die in het boek dat hij over het leven van Apollonius van Tyana (Vita Apollonii)
1
 schreef, over deze 

opwekking door Apollonius verhaalt (VA IV,45) (9.2).
2
 Daarna bezien we de Griekse tekst van het 

desbetreffende verhaal, een vertaling volgt daarop (9.3). Vervolgens schenken we aandacht aan de 

context waarin van de opwekking van het meisje sprake is (VA IV) (9.4). Een analyse van de 

structuur van IV,45 vindt de lezer in 9.5. In de vier daarop volgende paragrafen concentreren we 

ons op het wonder (9.6), de reactie daarop (9.7), het commentaar van Philostratus (9.8) en het beeld 

van Apollonius op grond van het wonder (9.9). In 9.10 schetsen we een aantal hoofdlijnen, gevolgd 

door een voorstel voor een titel (9.11). Daarna vergelijken we Vita Apollonii IV,45 met Lucas 7,11-

17 (9.12) om vervolgens bij de vraag van hun onderlinge verhouding te komen (9.13). Aan het slot 

trekken we conclusies (9.14). 

 

 

9.2  FLAVIUS PHILOSTRATUS EN ZIJN VITA APOLLONII 

 

Lucius Flavius Philostratus werd – naar alle waarschijnlijkheid – op het Griekse eiland Lemnos – in 

de Aegeïsche Zee – geboren omstreeks 170 na Christus.
3
 Op jonge leeftijd vertrok hij naar Athene, 

waar hij onder andere onder Proclus van Naucratis retorica studeerde. Daarna volgde in Athene een 

periode als sofist in combinatie met een functie als hoplietengeneraal (στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα). 

Later (rond 203 n.Chr.) ging hij naar Rome, waar hij werkzaam was onder keizer Septimius 

                                                      
1
 In het onderzoek wordt meestal de Latijnse aanduiding (Vita Apollonii) voor dit Griekse werk gebruikt. De Griekse 

titel luidt: Τὰ ἐς τὸν Τυανέα  Ἀπολλώνιον. 
2
 Een aantal geleerden, onder wie G. HERZOG-HAUSER, Die Tendenzen der Apollonius-Biographie, JÖLG 1930, 177-

200; P. DE LABRIOLLE, La Réaction païenne. Étude sur la polémique antichrétienne du I
er

 au VI
e
 siècle, Paris 1942, 

183; G. ANDERSON, Sage, Saint and Sophist. Holy Men and their associates in the Early Roman Empire, London & 

New York 1994, 94; J.-J. FLINTERMAN, Heidense wonderverhalen. Wonderen uit de wereld van het Nieuwe Testament, 

Schrift 45/4 (2013), 137-142, legt een verband met de dodenopwekking van Luc. 8,40-56 (par.), waar tussen VA IV,45 

en Luc. 7,11-17 meer verbanden te noteren zijn. HERZOG-HAUSER, Die Tendenzen, 197, noemt de dodenopwekking 

door Apollonius (IV,45) een ‘plumpes Überbieten-wollen’ van de dodenopwekking door Jezus van de dochter van 

Jaïrus (Luc. 8,40-56). 
3
 Zie voor meer biografische informatie over Philostratus J.-J. FLINTERMAN, Power, Paideia & Pythagoreanism. Greek 

identity, conceptions of the relationship between philosophers and monarchs, and political ideas in Philostratus’ Life of 

Apollonius (DMAHA 13), Amsterdam 1995, 15-28 (‘Biographical information’); E.L. BOWIE, Philostratos, in: H. 

CANCIK & H. SCHNEIDER (Hg.), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Bd. 9, Stuttgart-Weimar 2000, 887-894; 

E.L. BOWIE, Philostratus: the life of a sophist, in: E.L. BOWIE & J. ELSNER (eds.), Philostratus, Cambridge 2009, 19-32. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=telou/shs
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Severus
4
 en aanzien verwierf als sofist.

5
 Eén van zijn leraren, Antipater van Hierapolis, zelf 

opvoeder van de zonen Geta en Caracalla van keizer Septimius Severus, introduceerde hem aan het 

keizerlijke hof, bij de Syrische echtgenote van de keizer, Julia Domna, en in de kring van 

wiskundigen en filosofen die zij, zelf afkomstig uit een geslacht van zonnepriesters uit Emesa 

(Homs), om zich heen had verzameld. Van haar en van andere leden van de Severische familie is 

bekend dat zij grote bewondering hadden voor Apollonius van Tyana. Het is op haar verzoek dat hij 

Vita Apollonii (‘Het leven van Apollonius’) schreef, ruim 100 jaar na de dood van zijn 

hoofdpersoon.
6
 Wanneer hij deze opdracht kreeg, is niet precies bekend, wel dat hij het werk na 

haar dood (in 217 n.Chr.) heeft voltooid, ergens tussen 217 en 238 na Christus.
7
 Een vertaling in het 

Latijn volgt in de vierde eeuw.
8
 

 

Het geschrift, waarin Philostratus het leven van Apollonius
9
 vanaf zijn geboorte tot aan zijn 

‘tenhemelopname’ beschrijft, bestaat uit acht boeken.
10

 De Latijnse aanduiding mag doen denken 

dat we met een biografie van Apollonius van Tyana van doen hebben, een biografie in onze 

betekenis van het woord is het niet. J.-J. Flinterman noemt het ‘een geromantiseerde biografie, 

waarin de auteur bestaande tradities over de hoofdpersoon op kunstige wijze verwerkt tot, en 

verweeft met grotendeels fictieve episoden’.
11

 Apollonius wordt in VA beschreven als een wijze, 

een neo-pythagoreïsche filosoof, iemand met bovennatuurlijke gaven (δαίμων): profetische gaven 

bezittend en tot wonderen in staat, die omringd is door leerlingen. Daarnaast schetst hij hem als 

                                                      
4
 Keizer Septimius Severus (193-211 n.Chr.) duldde aanvankelijk christenen aan zijn hof en onder de senatoren, maar 

deed in 202 n.Chr. een edict uitgaan dat overgang naar het christendom verbood (zo K. HEUSSI, Kompendium der 

Kirchengeschichte, Tübingen 1971
13

, 59). 
5
 Hij behoorde tot de stroming van de zogenaamde ‘tweede sofistiek’ (een term van Philostratus zelf, door hem gebruikt 

in de inleiding van zijn Vitae Sophistarum, 480-484), waarvoor kenmerkend is dat men redevoeringen houdt over 

historische, mythologische of gefingeerde onderwerpen om daarmee een groot publiek te vermaken. Wezenlijk voor de 

sofistische welsprekendheid is het aspect van impersonatie: het zich anders voordoen dan men is, door de identiteit van 

iemand anders aan te nemen. Zo kruipt de sofist in de huid van een historische figuur of van een fictief personage en 

steekt in die rol een redevoering af (zie J.-J. FLINTERMAN, De tweede sofistiek: een portie gebakken lucht? Lampas 29 

(1996), 135-154, spec. 137); voor inleidingen in de tweede sofistiek, zie T. WHITMARSH, The Second Sophistic (GR. 

New Surveys in the Classics 35), Oxford 2005; Th.A. SCHMITZ, The Second Sophistic, in: M. PEACHIN (ed.), The 

Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World, Oxford 2011, 304-316. 
6
 Vita Apollonii maakt deel uit van een omvangrijk en gevarieerd oeuvre van Flavius Philostratus, waartoe naast VA 

Vitae Sophistarum, De Gymnastica, Heroicus, Imagines, Dialexeis, Epistulae en Nero behoren. 
7
 Over de vraag naar de gebruikte bronnen voor deze biografie bestaat veel discussie, in het bijzonder over de vraag of 

het veronderstelde dagboek van Damis, door Philostratus voorgesteld als metgezel en reisgenoot, ook onder deze 

bronnen gerekend kan worden. Een groot aantal onderzoekers, onder wie E.L. Bowie en M. Dzielska, is van mening dat 

Damis en het dagboek door Philostratus verzonnen zijn. Zie voor een uitgebreide bespreking van de bronnen van VA 

FLINTERMAN, Power, Paideia & Pythagoreanism, 67-88. 
8
 De Latijnse vertaling is te verklaren vanuit een teloorgang van kennis van het Grieks in het westelijk deel van het 

Romeinse Rijk én uit een voortdurende interesse in de figuur van Apollonius (zo J.-J. Flinterman in een mail d.d. 20 

aug. 2014). 
9
 Voor de verschillende tradities over Apollonius, en hun authenticiteit verwijzen wij naar E.L. BOWIE, Apollonius of 

Tyana: Tradition and Reality, ANRW II.16.2 (1978), 1652-1699; M. DZIELSKA, Apollonius of Tyana in Legend and 

History (Problemì e Richerche di Storia Antica 10), Roma 1986; FLINTERMAN, Power, Paideia & Pythagoreanism, 52-

88; J.A. FRANCIS, Subversive Virtue. Asceticism and Authority in the Second-Century Pagan World, University Park 

Pennsylvania 1995, 83-129; Th. SCHIRREN, Philosophos Bios. Die antike Philosophosbiographie als symbolische Form. 

Studien zur Vita Apollonii des Philostrat (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften NF 2/115), Heidelberg 

2005, 1-9. 
10

 Voor een overzicht van de inhoud van VA zie D. ESSER, Formgeschichtliche Studien zur hellenistischen und 

frühchristlichen Literatur unter Berücksichtigung der vita Apollonii des Philostrat und der Evangelien (Dissertation), 

Bonn 1969, 65-71; FLINTERMAN, Power, Paideia & Pythagoreanism, 54-59. 
11

 FLINTERMAN, Heidense wonderverhalen, 138 (zie ook Power, Paideia & Pythagoreanism, 1: ‘a romanticised 

biography’; vgl. ESSER, Formgeschichtliche Studien, 98, die spreekt van een ‘romanhafte Biographie’; in het artikel 

“‘The ancestor of my wisdom’: Pythagoras and Pythagoreanism in Life of Apollonius”, in: E. BOWIE & J. ELSNER 

(eds.), Philostratus, Cambridge 2009, 155-175, spec. 155, noemt Flinterman VA een ‘encomiastic and heavily 

fictionalised biography’; J. LENDERING, Apollonius van Tyana, www.livius.org, typeert het geschrift als ‘une vie 

romancée’; L. SABOURIN, The Divine Miracles Discussed and Defended, Roma 1977, 43, noemt VA ‘a hagiography’. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmonos&la=greek&can=dai%2Fmonos0&prior=a)phne/xqh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a2008.01.0596
http://www.livius.org/
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iemand die langdurig op reis is, tot in India toe, zo nodig tot tempelhervorming aanzet, 

verschillende keizers als Vespasianus, Titus en Domitianus ontmoet en in gesprek is met tal van 

andere filosofen. 

Het beeld dat Philostratus vooral tegengaat, direct al vanaf het begin, is dat Apollonius een 

μάγος (‘magiër’) zou zijn (I,2 [4x],18,25,26,29,32,40,41; V,12; VII,38-39; VIII,7[8.9]) 

respectievelijk een γόης (‘tovenaar’) (VIII,1,8), en dat de wonderen die hij verricht
12

 (I,9; III,17 

(vgl. 15); IV,3.10.11.15 (vgl. 13).20.25.44.45; V,24.42; VI,27.39.40.41.43; VII,38; VIII,7.8.26.30) 

door magische technieken dan wel door tovenarij tot stand zijn gekomen.
13

 Aan de magiër/tovenaar 

kleeft – in deze periode – een negatief imago. 

 

Een lezer van VA moet het groot aantal overeenkomsten met het leven van Jezus, ook rondtrekkend 

leraar en wonderdoener, opvallen. In de strijd tegen het christendom in de eerste eeuwen is 

‘Apollonius’ veelvuldig ingezet. Zo betwistte in de tweede helft van de derde eeuw de anti-

christelijke, neo-platoonse filosoof Porphyrius (233-304 n.Chr.), leerling van Plotinus, in zijn Κατὰ 
Χριστιανῶν λόγοι de uniciteit van Christus. In zijn argumentatie verwees hij naar Apollonius en 

zijn werk. Ook de bestuursambtenaar Sossianus Hierocles speelde in deze strijd een belangrijke rol. 

Hij schreef het anti-christelijke – niet bewaard gebleven – traktaat (in twee boeken) Φιλαλήθης 
(‘De waarheidsvriend’), waarin hij Apollonius van Tyana typeert als iemand die Christus te boven 

gaat. Zo werd Apollonius steeds meer symbool en boegbeeld van de tegenstanders van het 

christendom. Dit leidde tot hevige reacties van christelijke kant, onder meer van Eusebius van 

Caesarea, die de christenvervolging van 303 na Christus onder Diocletianus overleefde. Hij schreef 

een brief aan Hierocles ‘tegen het werk van Philostratus over Apollonius, naar aanleiding van de 

door Hierocles getrokken vergelijking tussen hem [Apollonius] en Christus’.
14

 De kerkvader betwist 

niet dat door Apollonius wonderen zijn verricht,
15

 hoewel hij wel bij herhaling zegt dat Hierocles 

geen bewijs aanvoert dat ze ook werkelijk hebben plaatsgevonden (‘Antwoord aan Hierocles’, 2,1; 

                                                      
12

 Voor een overzicht van de wonderen zie G. PETZKE, Die Traditionen über Apollonius von Tyana und das Neue 

Testament (SCHNT 1), Leiden 1970, 125-142; over (de functie van) de wonderen in VA: C. PADILLA, Los milagros de 

la «Vida de Apolonio di Tiana». Morfología del relato de milagro y géneros afines (EFN 4), Cordoba 1991; H. 

PAULSEN, Die Wunderüberlieferung in der Vita Apollonii des Philostrat, in: Zur Literatur und Geschichte des frühen 

Christentums, Tübingen 1997, 220-234; A.M. REIMER, Miracle and Magic. A  Study in the Acts of the Apostles and the 

Life of Apollonius of Tyana (JSNTSup 235), London & New York 2002; E. KOSKENNIEMI, The Function of the 

Miracle Stories in Philostratus’ Vita Apollonii Tyanensis, in: M. LABAHN & B.-J. LIETAERT PEERBOLTE (eds.), Wonders 

Never Cease. The Purpose of Narrating Miracle Stories in the New Testament and its Religious Environment (LNTS 

288), London & New York 2006, 70-83; FLINTERMAN, Heidense wonderverhalen, 137-142. Het doet merkwaardig aan 

FRANCIS, Subversive Virtue, 118v.) te horen beweren dat de wonderen ‘a relatively minor and unspectacular element of 

the work’ vormen (zie ook 120), als ook dat Philostratus ‘has downplayed the miraculous element in Apollonius’ 

career’. Daartegenover staat DZIELSKA, Apollonius of Tyana, 92: ‘.. Philostratus filled the pages of VA with Apollonius’ 

prophecies and vision, with his healing and wonderworking practices.’ 
13

 In diverse bronnen vóór VA wordt Apollonius als magiër/tovenaar geschilderd, zie D.L. TIEDE, The Charismatic 

Figure as Miracle Worker (SBLDS 1), Montana 1972, 24-29. Over de magie van Apollonius, zie ook DZIELSKA, 

Apollonius of Tyana, 85-127; W. GYSELINCK wijst er in zijn proefschrift (Talis oratio, qualis vita. Een tekstpragmatisch 

onderzoek naar de poëtica van Flavius Philostratus’ Vita Apollonii, Gent 2008, 9v.) op dat aanklachten van tovenarij 

tegen filosofen een lange en eerbiedwaardige geschiedenis kennen. De aanklacht van tovenarij richt overigens niet 

alleen tegen filosofen (zie W. BURKERT, ΓΟΣ. Zum griechischen ‘Schamanismus’, RMP NF 105/1 (1962), 36-55, 

spec. 50). Diverse onderzoekers, onder wie Gyselinck, Flinterman en Whitmarsh, zijn van mening dat de 

karakterisering door Philostratus van Apollonius als γόης ambigu is. Aan de ene kant neemt de auteur Apollonius in 

bescherming tegen het verwijt van tovenarij, maar in de beschrijving van diverse wonderen vertelt hij nogal wat 

bijzonderheden die deze verdenking niet wegnemen. 
14

 Zie voor deze brief van Eusebius, PHILOSTRATUS, Apollonius of Tyana. Letters of Apollonius, Ancient Testimonia, 

Eusebius’ Reply to Hierocles (edited and translated by C.P. Jones) (LCL 458), Cambridge MA & London 2006, 147-

153 (‘Introduction’), 154-257. 
15

 Eusebius gebruikt verschillende woorden voor ‘wonder’, maar het grootst aantal keren gebruikt hij het woord dat in 

het Nieuwe Testament slechts een keer wordt gebruikt: παράδοξον (Luc. 5,26), dat zoveel betekent als ‘tegen de 

verwachting ingaand’. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fgois&la=greek&can=ma%2Fgois1&prior=o(milh/santes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgon&la=greek&can=lo%2Fgon0&prior=w)/|onto
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4,3), ze vormen echter geen bewijs dat hij een goddelijk man was; de wonderen moeten 

toegeschreven worden aan de invloed van demonische krachten (‘Antwoord aan Hierocles’, 27,2; 

30,2; 31,2). Eusebius geeft aan dat het opvallend genoemd moet worden dat op ‘magische’ 

momenten Damis steeds afwezig was (‘Antwoord aan Hierocles’, 8,1; 11,1; 25,1; 29,1). Met 

betrekking tot het verhaal van de opwekking van het dood gewaande meisje (30,2, zie VA IV,45) 

suggereert Eusebius het voor weinig waarschijnlijk te houden dat Apollonius iets van deze aard in 

Rome heeft gedaan, het zou niet aan de aandacht van de keizer en die van zijn ambtenaren zijn 

ontsnapt, maar ook niet aan die van de filosoof Euphrates die in dezelfde tijd in Rome was en later 

Apollonius ervan beschuldigde dat hij een tovenaar (γόης) was (‘Antwoord aan Hierocles’, 30,2). 

We merken ten slotte op dat het negatieve beeld van Apollonius tot aan de Verlichting blijft 

bestaan. Wat tot in deze tijd blijft, zijn de vergelijkingen die tussen Apollonius en Jezus worden 

gemaakt. 

 

In hoeverre Philostratus zelf bij het schrijven van VA Jezus en tradities over hem in gedachten heeft 

gehad, is onderwerp van een al lang durend debat. Zo is F.C. Baur van mening dat Philostratus zijn 

Vita Apollonii bewust naar de leraar en wonderdoener Jezus gemodelleerd heeft.
16

 Daartegenover 

staat R. Reitzenstein die de overeenkomsten verklaart uit een bestand van algemeen bekende, 

religieuze voorstellingen.
17

 Wij zijn van mening dat het in elk geval niet helemaal onwaarschijnlijk 

is dat Philostratus kennis heeft gehad van Jezus en bestaande tradities over hem.
18

 

 

 

9.3  BEPALING VAN DE TEKST 

 

9.3.1  Vaststelling van de tekst
19

 

 

Regel 6  

In E en FQ ontbreekt γάρ. Zonder γάρ hangt r. 6 echter in de lucht. 

 

Regel 13  

In E en FQ volgt na καὶ τι nog καί. In een vergelijkbare constructie in VI,27 horen τι en ἀφανῶς 
ook bijeen. De toevoeging laat zich gemakkelijk verklaren, doordat καὶ τι καί een gebruikelijke 

woordcollocatie is. 

 

Regel 21  

De lezing van A en E λελήθει is de grammaticaal correcte versie van het augmentloze 

plusquamperfectum 3
e
 persoon van λανθάνω;

20
 λελήθει lijkt dan ook de oorspronkelijke lezing te 

                                                      
16

 F.C. BAUR, Apollonius von Tyana und Christus. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der ersten Jahrhunderte nach 

Christus, Tübingen 1832 (Eugene 2009); B. BLACKBURN, Theios Anēr and the Markan Miracle Traditions (WUNT 

II/40), Tübingen 1991, 75, meent zelfs ‘that Philostratus may have intended his work, at least to some degree, as anti-

Christian polemic ..’. 
17

 R. REITZENSTEIN, Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906. 
18

 Dat heidense auteurs de evangeliën in de tweede eeuw n.Chr. kenden en gebruikten, is bekend van Celsus en Galenus 

(J.P. MEIER, A Marginal Jew. Vol. II: Mentor, Message and Miracles (ABRL), New York e.a. 1994, 580). 
19

 Met dank aan prof. dr. G.J. Boter die mij van deze tekstvarianten voorzag. De sigla van de manuscripten: A = 

Parisinus gr. 1801; E = Escoralensis gr. 227; F = Florentinus Laurentianus 69,33; Q = Vaticanus Palatinus gr. 329 (zie 

G. BOTER, Towards a New Critical Edition of Philostratus’ Life of Apollonius: The Affiliation of the Manuscripts, in: K. 

DEMOEN & D. PRAET (ed.), Theios Sophistes. Essays on Flavius Philostratus’ Vita Apollonii (MnemosyneSup 35), 

Leiden & Boston 2009, 21-56, spec. 24; G. BOTER, Studies in the Textual Tradition of Philostratus’ Life of Apollonius 

of Tyana, RHT NS 9 (2014), 1-49). 
20

 Augmentloze vormen komen regelmatig voor in Philostratus, zie W. SCHMID, Der Atticismus in seinen 

Hauptvertretern von Dionysius von Halikarnass bis auf den zweiten Philostrat IV, Stuttgart 1896, 591.597. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fanw%3Ds&la=greek&can=a%29fanw%3Ds0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F0&prior=au)th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti1&prior=kai/
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zijn; handschrift F (met ἐλελήθει) heeft ook elders de neiging om allerlei grammaticale correcties 

aan te brengen.
21

 

 

Regel 22  

FQ en Eusebius hebben ψακάζοι in plaats van ψεκάζοι. Als we in ψεκάζοι met een latere vorm 

voor ψακάζοι (LSJ, s.v. ψεκάζω, 2019) van doen hebben, dan lijkt dat evenwel te pleiten voor de 

lezing ψακάζοι. Daar staat tegenover dat FQ binnen de handschriften geen sterke stemmatische 

positie hebben tegenover A en E.
22

 Daarbij, dezelfde vorm van het werkwoord komt ook voor in 

III,15 (ψεκάζονται). 
 

Regel 26  

In plaats van μόνῳ hebben A en E μόνον. Deze lezing past goed binnen de veel voorkomende 

combinatie: οὐ μόνον …, ἀλλὰ καί … (‘niet alleen …., maar ook …’). Vanwege de 

ongebruikelijke volgorde οὐκ ἐμοὶ μόνον, waar οὐ μόνον ἐμοί vanzelfsprekender  is, lijkt de 

gedachte logisch dat F het overgeleverde μόνον heeft aangepast aan ἐμοί (μόνῳ). Dat past, we 

zagen het al eerder, bij de neiging van dit manuscript om grammaticale correcties aan te brengen. 
 

 

9.3.2  De tekst van Vita Apollonii IV,45 

 

1  Κἀκεῖνο Ἀπολλώνιου θαῦμα‧23 
2  κόρη ἐν ὥρᾳ γάμου τεθνάναι ἐδόκει 
3  καὶ ὁ νυμφίος ἠκολούθει τῇ κλίνῃ  
4  βοῶν ὁπόσα ἐπ᾽ ἀτελεῖ γάμῳ, 
5  ξυνωλοφύρετο δὲ καὶ ἡ Ῥώμη, 
6  καὶ γὰρ ἐτύγχανεν οἰκίας ἡ κόρη τελούσης ἐς ὑπάτους 
7  παρατυχὼν οὖν ὁ Ἀπολλώνιος τῷ πάθει 
8    κατάθεσθε, ἔφη, τὴν κλίνην, 
9   ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς τῶν ἐπὶ τῇ κόρῃ δακρύων παύσω. 
10  καὶ ἅμα ἤρετο, ὅ τι ὄνομα αὐτῇ εἴη. 
11  οἱ μὲν δὴ πολλοὶ ᾤοντο λόγον ἀγορεύσειν αὐτόν, 
12  οἷοι τῶν λόγων οἱ ἐπικήδειοί τε καὶ τὰς ὀλοφύρσεις ἐγείροντες, 
13  ὁ δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ προσαψάμενος αὐτῆς καί τι ἀφανῶς ἐπειπὼν  
14  ἀφύπνισε τὴν κόρην τοῦ δοκοῦντος θανάτου, 
15  καὶ φωνήν τε ἡ παῖς ἀφῆκεν 
16  ἐπανῆλθέ τε ἐς τὴν οἰκίαν τοῦ πατρός, 
17  ὥσπερ ἡ Ἄλκηστις ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἀναβιωθεῖσα. 
18  δωρουμένων δὲ αὐτῷ τῶν ξυγγενῶν τῆς κόρης μυριάδας δεκαπέντε, 
19  φερνὴν ἔφη ἐπιδιδόναι αὐτὰς τῇ παιδί. 
20  καὶ εἴτε σπινθῆρα τῆς ψυχῆς εὗρεν ἐν αὐτῇ, 
21  ὃς λελήθει τοὺς θεραπεύοντας 
22  – λέγεται γάρ, ὡς ψεκάζοι μὲν ὁ Ζεύς, 

                                                      

 
 
22

 Zie BOTER, Towards a New Critical Edition, 50. 
23

 Wij volgen de Griekse tekst van de editie van C.L. KAYSER, in: Flavii Philostrati Opera. Vol. I, Leipzig 1870, 163-

164). De kolometrische indeling is van onze hand alsmede de cijferaanduiding van de kola. 
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23  ἡ δὲ ἀτμίζοι ἀπὸ τοῦ προσώπου – 

24  εἴτ᾽ ἀπεσβηκυῖαν τὴν ψυχὴν ἀνέθαλψέ τε καὶ ἀνέλαβεν, 
25  ἄρρητος ἡ κατάληψις τούτου γέγονεν 
26  οὐκ ἐμοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς παρατυχοῦσιν. 
 

 

9.3.3  Vertaling
24

 

 

1  Ook dit (was) een wonder van Apollonius: 

2  Een meisje leek gestorven te zijn op het uur van de bruiloft. 

3  En de bruidegom volgde de baar, 

4  terwijl hij alles uitschreeuwde over de bruiloft die niet zijn verloop kreeg. 

5  Ook Rome weeklaagde mee, 

6  want het meisje behoorde tot een consulair huis. 

7  Apollonius dan, die bij de droevige gebeurtenis aanwezig was, zei: 

8   ‘Zet de baar neer, 

9   want ik zal jullie tranen om dit meisje doen ophouden’ 

10  en tegelijkertijd vroeg hij welke naam zij had. 

11  De meeste mensen dachten dat hij een redevoering zou houden, 

12  van het soort redevoeringen dat bij begrafenissen hoort en de weeklachten opwekt. 

13  Maar hij, niets anders dan haar aanrakend en onzichtbaar in het geheim iets uitsprekend, 

14  maakte het meisje wakker uit haar schijnbare dood. 

15  En het kind liet haar stem horen 

16  en keerde terug naar het huis van haar vader, 

17  tot leven teruggebracht zoals Alcestis door Heracles. 

18  Toen de familie van het meisje hem 150.000 [drachmen] wilde schenken, 

19  zei hij dat die als bruidsschat aan het kind gegeven moesten worden. 

20  En of dat hij een levensvonkje in haar vond 

21  dat voor de behandelaars verborgen was gebleven 

22  – want er wordt gezegd dat Zeus het liet motregenen, 

23  en dat de damp van haar gezicht opsteeg –  

24  of dat hij het uitgedoofde leven weer opwarmde en herstelde, 

25  het begrijpen hiervan is geheim gebleven, 

26  niet alleen voor mij, maar ook voor de aanwezigen. 

 

 

9.4  DE PLAATS VAN IV,45 IN DE CONTEXT 

 

In het vierde boek vertelt Philostratus over de reizen van Apollonius door Asia: Efeze, Smyrna, 

opnieuw Efeze, Ilion (= Troje) en daarna via Lesbos, door Griekenland: Piraeus, Eleusis, Athene, 

Pylaia (= Thermopylae), de heiligdommen in Dodona, Delphi en Abai, Helikon, de landengte 

Isthmus, Korinte, Olympia en Sparta. Na daar de winter te hebben doorgebracht, vatte hij het plan 

op om naar Rome te gaan. In die tijd kreeg hij op kaap Malea een bijzondere droom: over het 

                                                      
24

 Voor andere Nederlandse vertalingen zie PHILOSTRATUS, Het leven van Apollonius van Tyana (vertaald en toegelicht 

door Simone Mooij-Valk), Amsterdam 2013, 171-172; P.W. VAN DER HORST, Bronnen voor de studie van de wereld 

van het vroege christendom. Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn. 

Deel II: Pagane bronnen, Kampen 1997, 135-136; voor vertalingen in het Engels zie C.P. JONES, Philostratus. 

Apollonius of Tyana Books I-IV (LCL 16), Cambridge MA & London 2005, 419; W.J. COTTER, Miracles in Greco-

Roman Antiquity. A Sourcebook for the Study of New Testament Miracle Stories, London 1999, 45; voor een vertaling 

in het Frans (gebaseerd op de Griekse tekst van G. DELLING, Kleine Texte, Berlin 1960, 12, nr. 79) zie G. ROCHAIS, Les 

récits de résurrection des morts dans le Nouveau Testament (SNTSMS 40), Cambridge 1981 (2005), 20. 
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ontstaan van een nieuw eiland in de zeestraat tussen Thera en Kreta ten gevolge van een 

aardbeving. De voorspelling gaat in vervulling tijdens Apollonius’ verblijf op Kreta en wordt 

geconstateerd tijdens zijn oversteek van de zee tussen Kreta en Thera op de terugreis. Dit deel van 

boek IV (1-34) eindigt met de zin ‘Maar laten wij lange verhalen verhinderen en overgaan tot de 

serieuze gesprekken, die hij in Rome had, na zijn verblijf op Kreta’. 

In IV,35-46 vertelt Philostratus over het verblijf van Apollonius in een voor filosofen niet 

ongevaarlijk Rome. De oorzaak daarvan is keizer Nero die de filosoof en het filosoferen niet 

tolereert (IV,35 en 47). Wie erop betrapt wordt, wordt voor het gerecht gedaagd, en mag een lange 

gevangenisstraf verwachten. Kortom, om in het openbaar te filosoferen is moed nodig, een moed 

die niet heel het gezelschap, waarmee Apollonius optrekt, blijkt te bezitten. Van de vierendertig 

durven er maar acht met Apollonius naar Rome te gaan. Als na enige tijd ook Apollonius 

aangeklaagd wordt en voor het gerecht moet verschijnen, en Tigellinus, prefect van de pretoriaanse 

garde (= keizerlijke lijfwacht) in Rome, die hem steeds in het oog had gehouden, het document 

uitrolt waarop de aanklacht beschreven staat, dan blijkt er geen letter op te staan, het is een 

onbeschreven blad. Het brengt Tigellinus tot de gedachte dat hij met een δαίμων (= een goddelijk 

wezen) te maken heeft, waarna hij hem naar een geheim gerechtsgebouw meeneemt om nader te 

onderzoeken met wie hij nu precies te maken heeft. Wat in het gesprek duidelijk wordt, is dat 

Apollonius niet bang is voor Nero, waarom hij dat niet is en hoe hij over deze keizer denkt. Een 

verbijsterde Tigellinus laat hem gaan onder de voorwaarde dat hij eerst mensen benoemt die voor 

hem instaan, waarop Apollonius antwoordt: ‘Wie zal borg staan voor de aanwezigheid van een 

lichaam dat door niemand gebonden kan worden?’ Dat antwoord komt Tigellinus als van een 

‘demon’ en dus bovenmenselijk voor. Zich hoedend voor ‘strijd tegen een godheid’ (θεομάχειν) 

laat hij hem gaan (vgl. Hand. 5,39).
25

 Direct aansluitend volgt ons verhaal van de opwekking van 

een dood(gewaand) meisje (κόρη) door Apollonius (in IV,45).
26

 Boek IV eindigt in hoofdstuk 46 

met het personage, met wie in hoofdstuk 1 van hetzelfde boek begonnen werd: Musonius, ‘de meest 

volmaakte filosoof die ooit heeft geleefd’. 

 

 

9.5  ANALYSE VAN DE STRUCTUUR 

 

VA IV,45 laat zich in drieën verdelen: (I) r. 1, (II) r. 2-19 en (III) r. 20-26.
27

 Het eerste en het derde 

deel bestaan elk uit één zin (een korte zin in r. 1 en een lange in r. 20-26). Het zijn 

commentaarzinnen van de verteller, met als bijzonderheid het expliciet naar voren treden van de 

verteller (‘mij’) aan het slot (r. 26); ze vormen het raamwerk om het wonderverhaal (r. 2-19). Het 

eerste en tweede deel horen nauw bij elkaar; het pronomen demonstrativum ἐκεῖνος (‘dit’) in regel 

1 heeft een vooruitwijzende functie: naar de regels 2-19.
28

 De gebeurtenis in de regels 2-19 wordt 

door de verteller in regel 1 expliciet aangeduid als een (door Apollonius verricht) θαῦμα 

(‘wonder’). Het tweede deel (r. 2-19) vertelt van het wonder dat door Apollonius wordt verricht. 

Het derde deel (r. 20-26) gaat over het begrijpen (κατάληψις) hoe Apollonius dit wonder heeft 

verricht. Over de verhouding van beide delen (r. 2-19 en r. 20-26) tot elkaar, is meer te zeggen dan 

dat het gaat om het wonder in het ene en het niet begrijpen daarvan in het andere deel. De slotzin 

dient naar mijn idee gelezen en begrepen te worden in relatie tot regel 2. De woorden τεθνάναι 
ἐδόκει (‘leek gestorven te zijn’) geven de onzekerheid van de verteller aan met betrekking tot de 

                                                      
25

 Zie voor θεομάχειν in VA IV, Euripides’ Bacchae en Hand. 5,39 J.B. WEAVER, Plots of Epiphany. Prison-Escape in 

Acts of the Apostles (BZNW 131), Berlin & New York 2004, 61 (n.114).132-148. 
26

 PAULSEN, Die Wunderüberlieferung, 230: ‘Die Perikope is jetzt lose in den Gesamtzusammenhang eingefügt, der von 

dem ersten Aufenthalt des Apollonius in Rom berichtet.’ 
27

 ESSER, Formgeschichtliche Studien, 81, komt tot een andere driedeling: r. 1-6, r. 7-14, r. 15-26. 
28

 Voor κἀκεῖνο, vgl. I,12; V,42; VI,40.43. 
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beginsituatie,
29

 of het meisje werkelijk dood is of toch niet.
30

 Deze onzekerheid keert aan het slot 

terug, nu in verband met het handelen van Apollonius. Was ze niet echt dood, dat moet hij een 

levensvonkje in haar gevonden hebben, was ze dat wel, dan moet hij het uitgedoofde leven weer 

hebben opgewarmd en hersteld. 

 

Hoe moet de wonderscène zelf (r. 2-19) ingedeeld worden? S.M. Fischbach komt tot een verdeling 

in vier delen:  

 
(1) de begrafenisstoet met treurende mensen (r. 2-6); 

(2) de ontmoeting met Apollonius (r. 7-10); 

(3) het misverstand van de menigte en de herleving van het meisje (r. 11-17); 

(4) de afwijzing van de beloning (r. 18-19).
31

  

 

Ze maakt geen onderscheid tussen de dood van het meisje (r. 2) en de begrafenis (r. 3-14). Het blijft 

onduidelijk waarom Fischbach het handelen van Apollonius op de begrafenis – ondanks de 

tussenzin – niet bijeenneemt (r. 7-14). De ten opzichte van regel 2 veranderde situatie van de regels 

15-17 vraagt om een eigen deel. 

G. Petzke komt tot vier andere ‘Sinnabschnitte’: 

  
(1) ‘Exposition’ (r. 2-6),  

(2) ‘Wunderhandlung’ (r. 7-14),  

(3) ‘Demonstration des Wunders und Entlassung der geheilten Person’ (r. 15-17), 

(4) ‘Schlußdoxologie’ (r. 18-19).
32

 

 

Ook Petzke maakt geen onderscheid tussen de dood van het meisje en de begrafenis. 

 

 

                                                      
29

 Ook Eusebius spreekt in dit verband van Philostratus’ ‘onzekerheid’ (δίσταγμος); vlak daarvoor echter zegt hij dat 

ook Philostratus zelf het verhaal als ‘ongeloofwaardig’ (ἀπίστοτατον) beschouwt (‘Antwoord aan Hierocles’, 30,2). 
30

 De onzekerheid of het om een dode of een schijndode gaat, komt ook bij andere antieke auteurs voor, onder wie 

Apuleius (ca. 124-170 n.Chr.) die in Florida 19 van de arts Asclepiades vertelt dat Asclepiades nog leven in een man 

ontdekt, vlak voordat deze begraven zou worden: ‘..iam eum pollinctum, iam paene paratum contemplatus enim, 

diligentissime quibusdam signis animaduersis, etiam atque etiam pertrectauit corpus hominis et ineunit in illo uitam 

latentem. Confestim exclamauit uiuere hominem’ [‘hij was al afgelegd, al vrijwel klaar voor de laatste eer. Maar 

Asclepiades bekeek hem eens goed, en lette heel zorgvuldig op bepaalde tekens. Keer op keer betastte hij het lichaam 

van de man, en hij merkte dat er nog leven in hem school. Meteen riep hij uit dat de man nog leefde’, vertaling van V. 

Hunink, in: APULEIUS, Pronkpassages. Demonen (ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent 

Hunink), Amsterdam 1994, 54]; voor oudere versies van dit verhaal zie PLINIUS, Naturalis Historia VII,124, ‘summa 

autem Asclepiadi Prusiensi condita nova secta, spretis legatis et pollicitationibus Mithridatis regis, reperta ratione qua 

vinum aegris medetur, relato e funere homine et conservato’ [‘Maar de hoogste roem komt Asclepiades van Prusa toe, 

omdat hij een nieuwe school stichtte, zich niets gelegen liet liggen aan de gezanten en beloftes van koning Mithridatis, 

een methode ontdekte om zieken met wijn te genezen en een man van zijn begrafenis terugbracht en zijn leven redde’, 

vertaling van J. van Gelder, M. Nieuwenhuis en T. Peters, in: PLINIUS, De Wereld. Naturalis Historia, Amsterdam 

2004, 167] en Naturalis Historia XXVI,15, ‘nec minore fama, cum occurrisset ignoto funeri, relato homine ab rogo 

atque servato’ [‘Zijn reputatie groeide navenant, toen hij de lijkstoet van een onbekende tegenkwam, de man van de 

brandstapel liet halen en diens leven redde’, vertaling van J. van Gelder, M. Nieuwenhuis & T. Peters, in: PLINIUS, De 

Wereld. Naturalis Historia, Amsterdam 2004, 503] en Aulus Cornelius Celsus (1
e
 eeuw v.Chr.), De Medicina II,6.15 

(‘quod Ascepiades funeri obvius intellexit [quendam] vivere qui efferebatur’ [‘for instance Asclepiades, when he met 

the funeral procession, recognized that a man who was being carried out to burial, was alive’, Engelse vertaling van 

W.G. Spencer, in: CELSUS, De Medicina (LCL), London & Cambridge MA 1935, 115]. E. ROHDE, Der griechische 

Roman und seine Vorläufer, Leipzig 1900
2
, 287, noemt ‘schijndood en opwekking’ één van de meest geliefde thema’s 

in de Griekse roman; zie ook F. WEHRLI, Einheit und Vorgeschichte der griechisch-römischen Romanliteratur, MH 22/3 

(1965), 133-154, spec. 142-148. 
31

 S.M. FISCHBACH, Totenerweckungen. Zur Geschichte einer Gattung (FB 69), Würzburg 1992, 120-121. 
32

 G. PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit von Wunderberichten, in: H.D. BETZ & L. SCHOTTROFF (Hg.), Neues 

Testament und Christliche Existenz. FS. H. Braun, Tübingen 1973, 367-385, spec. 372-373. 
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Wij zouden de volgende indeling in vijven willen bepleiten: 

 
A  Het meisje leek gestorven te zijn (r. 2) 

  B  De rouwende begrafenisstoet (r. 3-6) 

    C  Het optreden van de wonderdoener, eerst gericht op de aanwezigen, dan op het meisje (r. 7-14) 

A’ Het meisje liet haar stem horen en keerde terug naar het huis van haar vader (r. 15-17) 

  B’ De uiting van dank (een geldbeloning) van de familie (r. 18-19) 

 

Het voordeel van deze indeling is dat de transformaties op deze manier direct zichtbaar worden: 

dood (A)  > leven (A’), en rouwbeklag (B) > dankbetoon (B’), met in het centrum de wonderdoener 

die deze transformaties bewerkstelligt (C). 

 

 

9.6  HET WONDER 

 

Het Griekse woord θαῦμα (r. 1) wil zoveel zeggen als ‘het wonderbare’, ‘dat wat verwondering 

oproept’, zo blijkt uit het voorkomen van dit woord elders in VA (I,22.39; III,1.14; VI,4), waarmee 

het zinspeelt op de reactie van verwondering/verbazing die het wonder, door de wonderdoener 

verricht, teweeg brengt.
33

  Het nomen, dat niet in de synoptische evangeliën voorkomt,
34

 kan ook de 

bijzondere betekenis van ‘wonder’ hebben zoals in IV,45. Het is de enige keer in VA dat 

Philostratus het woord niet voor een verschijnsel, maar voor een gebeurtenis hanteert. De 

beginregel met καί als ‘ook’ maakt overigens duidelijk dat ook andere gebeurtenissen als ‘wonder’ 

zijn te beschouwen, ook al worden ze door de verteller niet als zodanig aangeduid. De gebeurtenis 

met het document waarop de aanklacht tegen Apollonius had moeten staan, dat nu blanco was, kan 

als zodanig beschouwd worden, temeer daar Tigellinus daardoor denkt met een goddelijk wezen 

van doen te hebben (IV,44). 

 

 

9.6.1  Beginsituatie 

 

Philostratus zet direct, zonder enige inleiding, in met de beginsituatie: ‘Een meisje leek gestorven te 

zijn op het uur van de bruiloft.’ De beginsituatie kan niet korter geformuleerd worden
35

 en is 

daardoor uitermate suggestief en krachtig. De situatie is dramatisch te noemen,
36

 temeer als daarbij 

het moment in ogenschouw wordt genomen waarop het gebeurt: ἐν ὥρᾳ γάμου; het is precies het 

moment dat zij in de echt zullen worden verbonden, traditioneel het hoogtepunt in het leven van een 

meisje in de antiek Grieks-Romeinse wereld.
37

 De woorden ἐν ὥρᾳ γάμου staan vooraan in de zin, 

waardoor er een zekere nadruk komt te liggen op het bijzondere moment waarop dit gebeurt. De 

lezer verneemt niet de plaats – in Rome – waar het gebeurt, maar zal uit regel 16 opmaken dat de 

bruiloft thuis/bij haar vader plaatsheeft. 

                                                      
33

 Zie ook J.P. DEL ROSAL, «La reanimaciόn de un cadáver». Un problema de fuentes y géneros, Alfinge 1 (1983), 151-

173, spec. 160. 
34

 Elders in het Nieuwe Testament wel: 2 Kor. 11,14 en Op. 17,6. Het verbum θαυμάζω komt wel in de synoptische 

evangeliën voor, onder meer in Lucas: 1,21.63; 2,18.33; 4,22; 7,9; 8,25; 9,43; 11,14.38; 20,41, en ook in Handelingen: 

2,7; 3,12; 4,13; 7,31; 13,41. 
35

 PETZKE, Die Traditionen, 129, spreekt van een ‘knappe[n] Einleitungsformel’. 
36

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 119, spreekt van ‘eine erschütternde, Mitleid erregende Situation’. 
37

 J.N. BREMMER, Reitzenstein’s Hellenistische Wundererzählungen, in: T. NICKLAS & J.E. SPITLER (eds.), Credible, 

Incredible. The Miraculous in the Ancient Mediterranean (WUNT 321), Tübingen 2013, 1-19, spec. 15. A. HARBARTH, 

„Gott hat sein Volk heimgesucht.” Eine form- und redaktionsgeschichliche Untersuchung zu Lk 7,11-17: „Die 

Erweckung des Jünglings von Nain” (Inaugural-Dissertation), Freiburg im Breisgau 1977, 177, spreekt over het sterven 

van een meisje op haar bruiloftsuur als ‘ein die leidvolle Situation steigerndes Motiv’. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qau%3Dma&la=greek&can=qau%3Dma0&prior=*)apollwni/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=paidi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=ko/rh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fra%7C&la=greek&can=w%28%2Fra%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fmou&la=greek&can=ga%2Fmou0&prior=w(/ra|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=ko/rh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fra%7C&la=greek&can=w%28%2Fra%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fmou&la=greek&can=ga%2Fmou0&prior=w(/ra|
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Hierboven schonken we al (ruime) aandacht aan de formulering van Philostratus die (zijn) 

onzekerheid tot uitdrukking brengt: τεθνάναι ἐδόκει (‘leek gestorven te zijn’) (r. 2).
38

 Philostratus 

gebruikt het werkwoord δοκέω vaak (169 keer), waarvan 47 keer in het Vierde Boek. Situaties 

blijken steeds anders te zijn dan zich laat aanzien. Apollonius ziet steeds wat er echt aan de hand is, 

niet in het minst ook in situaties rond wonderen die hij verricht (zie IV,3.10.20.25.45; V,42; VI,40). 

Aan het begin van IV,45 mag dan van ‘het wonder van Apollonius’ gesproken worden, de 

verteller begint de wonderscène zelf niet bij hem. Pas halverwege het verhaal horen we van hem (r. 

7). Hoe het komt dat hij bij de begrafenis aanwezig is,
39

 deelt de verteller de lezer niet mee.
40

 

 

 

9.6.2  Eindsituatie 

 

In de regels 15-17 hebben we met een compleet getransformeerde situatie ten opzichte van regel 2 

te maken: ‘En het kind liet haar stem horen en keerde terug naar het huis van haar vader.’ De 

verteller vermeldt de verandering tweevoudig; de eerste verandering betreft het kunnen laten horen 

van de stem, de tweede de beweging van de betrokken persoon. Het zijn de eerste tekenen van 

leven, die tegelijkertijd de essentie van het dood-zijn duidelijk maken, het feit dat iemand geen 

geluid meer kan voortbrengen, niet meer kan spreken en (zich) niet meer kan bewegen. Zo weinig 

specifiek als de eerste verandering is – we horen alleen dat het meisje haar stem laat horen – geldt 

dat niet voor de tweede verandering. Die is heel gericht: zij keert terug naar het huis van haar vader 

(vgl. VI,43, waar een jongeman na zijn genezing van hondsdolheid naar zijn vader terugkeert), 

waarmee we weer terug zijn bij de beginsituatie, beter gezegd op de beginplaats. Voor het feit dat 

de bruiloft alsnog plaats kan vinden, heeft de verteller geen aandacht. Zijn aandacht gaat uitsluitend 

uit naar de verandering die plaatsvindt ten gevolge van het optreden van Apollonius. Bij de 

tweevoudige vermelding van de verandering blijft het niet. De verteller voegt er in regel 16 nog een 

vergelijking aan toe: ‘tot leven teruggebracht zoals Alcestis door Heracles’.
41

 Deze zinspeling 

verplaatst ons naar het verhaal, door Euripides in zijn toneelstuk Alcestis verteld, over Heracles die 

op weg naar Thracië zijn intrek neemt bij zijn vriend Admetos in Thessalië. Admetos is door de 

goden tot een vroegtijdige dood veroordeeld. Hij kan daarvan alleen gered worden, als iemand in 

zijn plaats wil sterven. Niemand is daartoe bereid dan alleen zijn vrouw Alcestis. Ze is net 

gestorven na het innemen van vergif. In eerste instantie heeft men dat gegeven voor Heracles 

verborgen gehouden, maar hij ontdekt het net op tijd. Na een enorme worsteling ontrukt hij de 

vrouw aan de Hades, brengt haar terug naar de aarde en geeft haar terug aan Admetos. De 

vergelijking zorgt voor het beeld van Apollonius als een enorme krachtpatser en als iemand die er 

alles aan doet om iemand weer terug te brengen bij haar geliefde. Philostratus vergelijkt Apollonius 

vaker met figuren uit het Griekse verleden (I,1-3, VII,1-4),
42

 hier doet hij dat met een mythische 

held, Heracles – ‘afweerder (van het kwaad)’ – (zie ook II,3.33.43; III,13; IV,10.46; V,1.4.5.23; 

VI,10.11; VIII,7).
43

 

                                                      
38

 PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 371, spreekt van een ‘schijndode’; daarmee kiest hij te zeer voor de ene 

kant, waar het verhaal juist in het midden laat of zij nu wel of niet dood is. Later (pag. 375) zal hij dat nuanceren door te 

zeggen dat Philostratus het open houdt of het om een echte of een schijndode gaat. 
39

 Philostratus spreekt in r. 7 niet van ταφή (‘begrafenis’), maar van πάθος (‘droevige gebeurtenis’, letterlijk: ‘lijden’, 

‘leed’). 
40

 PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 374, meent dat de wonderdoener de begrafenisstoet onverwacht tegenkomt. 

Philostratus zelf spreekt alleen maar van ‘aanwezig zijn bij de droevige gebeurtenis’. 
41

 G.W. BOWERSOCK, Fiction as History: Nero to Julian, Berkeley 1994, noemt het verhaal van Heracles en Alcestis 

‘by no means comparable’ met de opwekking door Apollonius zonder dat nader te beargumenteren. Wij zijn van 

opvatting dat de vergelijking wel degelijk opgaat: in beide gevallen gaat het om ‘tot het leven terugbrengen’ 

(ἀναβιωθεῖσα). Dat neemt niet weg dat de manier waarop dat gebeurt, in beide verhalen sterk verschilt. 
42

 PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 375, n.28. 
43

 Th. SCHIRREN, Philosophos Bios,  227, wijst erop dat het verhaal als beeldmotief op antieke Romeinse sarcofagen en 

grafmonumenten is te vinden. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teqna%2Fnai&la=greek&can=teqna%2Fnai0&prior=ga/mou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29do%2Fkei&la=greek&can=e%29do%2Fkei0&prior=teqna/nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29do%2Fkei&la=greek&can=e%29do%2Fkei0&prior=teqna/nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nabiwqei%3Dsa&la=greek&can=a%29nabiwqei%3Dsa0&prior=*(hrakle/ous
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De verteller gebruikt in de vergelijking het verbum ἀναβιόω (‘terugbrengen tot leven’), dat zes 

keer in VA voorkomt (I,1.15; IV,45; VII,9.41; VIII,7), hier in IV,45 in de passieve vorm als ‘tot 

leven teruggebracht’ na eerder dood te zijn geweest (I,1; VII,9.41, VIII,7).
44

 Daarmee wordt 

duidelijk dat de opwekking een terugkeer is naar de vroegere situatie.
45

 

 

 

9.6.3  Verandering 

 

De verandering die tot stand is gebracht (r. 2 > r. 15-17), is het gevolg van het handelen van 

Apollonius (r. 7-14). Daarin zijn twee fasen te onderscheiden. De eerste fase is gericht op het 

stopzetten, allereerst van het dragen van de baar naar het graf en dan ook van de tranen die 

geplengd worden. Daartoe geeft Apollonius opdracht door op te roepen om de baar neer te zetten. 

De oproep krijgt een opvallende fundering: ‘want ik zal jullie tranen om het meisje doen ophouden’. 

Hoe hij daarvoor zal zorgen, horen we niet. Bij die oproep blijft het niet, want hij vraagt ook – 

‘tegelijkertijd’ – naar de naam van het meisje. Dat aan de oproep gehoor wordt gegeven, verneemt 

de lezer niet, net zo min als we een antwoord van de omstanders horen op Apollonius’ vraag naar 

de naam van het meisje; haar naam horen we dan ook niet. De aanwezigen interpreteren de oproep 

en vraag van Apollonius als opmaat voor een klaaglijke begrafenistoespraak die Apollonius zal 

gaan houden.
46

 De regels 11-12 vormen een tussenzin, waaruit blijkt dat Apollonius bij de 

aanwezigen geen bekendheid als wonderdoener geniet.
47

 De verwachting wordt niet ingelost. In 

plaats van een begrafenisrede die mensen tot tranen weet te beroeren, doet hij iets anders: hij raakt 

het meisje aan, waarbij hij in het geheim iets uitspreekt.
48

 Wat hij zegt, horen we niet. Gaat het om 

uitspreken van een toverspreuk die in het geheim wordt uitgesproken, zoals G. Petzke meent?
49

 Dat 

lijkt in eerste instantie niet erg waarschijnlijk, omdat Philostratus Apollonius nu juist probeert te 

zuiveren van tovenarij (VIII,7[2]). Verschillende onderzoekers menen echter dat de karakterisering 

door Philostratus van Apollonius inzake magie/tovenarij ambigu is.
50

 De handelwijze van 

Apollonius (r. 13-14) zou dan juist een voorbeeld zijn dat Apollonius een γόης is. Een andere 

mogelijkheid, die goed bij regel 10 zou aansluiten, is dat hij haar in het geheim bij haar naam 

noemt.
51

 Met de formulering aan het begin ‘niets anders dan’ wil de verteller laten horen dat dit de 

enige twee elementen zijn die tot de opwekking leiden. Als we daarna horen dat zij haar stem laat 

horen, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat hij haar met wat hij in het geheim heeft gezegd, 

heeft laten schrikken, waardoor ze tot deze reactie komt. Wat precies de bedoeling is van de 

aanraking/het vastgrijpen, laat zich niet eenvoudig bepalen. Is het om haar wakker te schudden? Of 

is het een vorm van overbrengen van (levens)kracht? 

                                                      
44

 LSJ, s.v. ἀναβιόω, ‘come to life again’ (99); WNT, s.v. ἀναβιόω, ‘wiederaufleben’ (99). 
45

 Het valt dan ook te begrijpen dat DEL ROSAL, «La reanimaciόn de un cadáver», 151, met betrekking tot deze 

opwekking spreekt van ‘reanimatie’. 
46

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 122, spreekt van een ‘gattungstypische Mißverständnis’. 
47

 DEL ROSAL, «La reanimaciόn de un cadáver», 162. 
48

 Een vergelijkbare constructie (τι ἀφανῶς ἐπειπὼν) komt in VI,27 voor: ἀφανῶς τι ἐπιπλήττων. 
49

 PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 374, n.26; H.J. SCHÜTZ, Beiträge zur Formgeschichte synoptischer 

Wundererzählungen, dargestellt an der vita Apollonii des Philostratus (Inaugural-Dissertation), Jena 1953, 22: ‘An dem 

geheimen Flüstern des Apollonius ist deutlich die Zauberformel des Magiers erkennbar’. Het verbum ἐπιλεγω kan de 

betekenis hebben: ‘utter, pronounce a spell’ (LSJ, s.v. ἐπιλεγω 4, 643); PELÁEZ DEL ROSAL, «La reanimaciόn de un 

cadáver», 163, spreekt van ‘een of andere spreuk’; R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition 

(FRLANT 29), Göttingen 1995
10

, 238, zegt onder verwijzing naar o.a. VA IV,45: ‘Das wunderwirkende Wort wird 

gerne in fremde, unverständliche Laute erkleidet bzw. in fremdsprachlicher Form weiter überliefert’. We dienen daarbij 

aan te tekenen dat het woord hier geheim blijft. 
50

 Zie n.12. 
51

 Het werkwoord ἐπιλεγω kan ook de betekenis ‘call by name’ hebben (LSJ, s.v. ἐπιλεγω 3, 643). Ook ANDERSON, 

Sage, Saint and Sophist, 94, oppert deze mogelijkheid. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fanw%3Ds&la=greek&can=a%29fanw%3Ds0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29peipw%5Cn&la=greek&can=e%29peipw%5Cn0&prior=a)fanw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fanw%3Ds&la=greek&can=a%29fanw%3Ds0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti15&prior=a)fanw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piplh%2Fttwn&la=greek&can=e%29piplh%2Fttwn0&prior=ti
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Het zijn door deze twee acties (aanraken en spreken) dat Apollonius het meisje opwekt/wakker 

maakt. Philostratus gebruikt hier het woord ἀφύπνιζω, waarin het woord ὕπνος (‘slaap’) 

schuilgaat, en dat zoveel betekent als iemand ‘(uit de slaap) wakker maken’ (intr. in II,36; IV,20).
52

 

Hij voegt er onmiddellijk aan toe ‘uit haar schijnbare dood’ waarmee hij teruggrijpt op het begin 

(τεθνάναι ἐδόκει). 
 

 

9.7  DE REACTIE OP HET WONDER 

 

De reactie op het wonder komt van de kant van de familie van het meisje. Met het enorme 

geldbedrag dat zij aan hem geven, drukken zij hun grote dankbaarheid uit voor het feit dat het 

meisje door hem tot leven is gebracht. Om hoeveel geld het precies gaat, is afhankelijk van de vraag 

of het om sestertiën gaat of om drachmen.
53

 Philostratus meldt de muntsoort namelijk niet. 

Apollonius wil van geld niet weten. Ook elders in VA is duidelijk geworden (I,13; VIII,7[3]) dat hij 

niet om geld geeft; hij neemt geen geschenken aan, is vrijwillig arm en boven rijkdom verheven. 

Ook hier schenkt hij het geldbedrag weg, dat wil zeggen, hij geeft aan dat het als bruidsschat aan 

het meisje gegeven moet worden.
54

 Een opmerkelijke handelwijze. Het maakt de dochter tot een 

nog aantrekkelijker partij (vgl. VI,39).
55

 Bij deze reactie blijft het. Van enige blijdschap horen we 

niet, noch van de bruidegom, noch van de familie, noch van ‘Rome’, net zo min vernemen we over 

voortzetting van de bruiloft. 

 

 

9.8  HET COMMENTAAR VAN PHILOSTRATUS 

 

De slotregels (r. 20-26) hebben het karakter van een commentaarzin.
56

 Twee keer eerder in het 

verhaal hebben we gehoord dat het meisje dood leek (r. 2 en 14). Aan het slot maakt Philostratus 

duidelijk dat hij niet weet wat de feitelijke situatie is: of het meisje schijndood was (en dat er dus 

nog wel degelijk leven in haar aanwezig was) of toch echt dood was, op basis waarvan hij voor de 

formulering koos die dat in het midden liet. 

Hoe moet regel 25 verstaan worden? Gaat het om het begrijpen van de in de regels 20-24 

genoemde situatie (namelijk om het helder krijgen om welke situatie het nu gaat), of om het 

begrijpen van de opwekking (r. 13-14) als zodanig? Anders gezegd, waar verwijst τούτου naar? 
S.M. Fischbach is van opvatting dat het gaat om het begrijpen van het wonder als zodanig, 

onafhankelijk van welke situatie er nu precies aan de hand is.
57

 Het feit dat het dilemma vlak 

hiervoor genoemd is, lijkt ons voldoende aanwijzing te zijn om te beweren dat het pronomen 

demonstrativum (τούτου) naar dit interpretatieve dilemma verwijst. 

                                                      
52

 LSJ, s.v. ἀφύπνιζω (pass.): ‘wake up’, ‘keep awake’ (294). 
53

 JONES, Philostratus. Apollonius of Tyana Books I-IV, 419, suggereert in zijn vertaling ‘drachmen’; Mooij meent dat 

het om sestertiën gaat (pag. 172 in haar vertaling). J.-J. Flinterman zegt in een mail (d.d. 20 aug. 2014) hierover: ‘Als 

Philostratus een geldbedrag noemt, zondere verder specificatie, dan telt hij in drachmen. Een goed voorbeeld daarvan is 

Vitae sophistarum 591: de sofist Chrestus van Byzantium weigerde de keizerlijke leerstoel voor Griekse 

welsprekendheid in Athene, die een jaarsalaris van 10.000 drachmen opleverde (vgl. VS 566: hai ek basileos myriai), 

met het bon mot: ouch hai myriai ton andra, ‘de 10.000 drachmen maken niet de man’)’, waarbij hij opmerkt dat een 

(Attische) drachme gelijk te stellen is met een denarius (= vier sestertiën). Om enig inzicht te krijgen om wat voor 

bedrag het gaat: Wie in Rome in de tijd van Vespesianus een stoel in de Griekse en Latijnse retorica bekleedde, ontving 

een jaarsalaris van 100.000 sestertiën (FLINTERMAN, Power, Paideia & Pythagoreanism, 21). Dat zou in het geval dat 

het om sestertiën was gegaan, betekenen dat men Apollonius anderhalf jaarsalaris gaf. 
54

 Het woord φερνή (‘bruidsschat’) komt verder alleen nog voor in VI,36. 
55

 Omdat de dochter uit een consulaire familie komt, is zij sowieso al een aantrekkelijke partij. 
56

 PETZKE, Die Traditionen, 130, spreekt van ‘Reflexion des Erzählers’. 
57

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 124.130. 
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Noch Philostratus, die er zelf niet bij is geweest, en dus van een afstand hiernaar kijkt, noch de 

aanwezigen hebben greep op de manier waarop Apollonius het wonder verrichtte, en dan dus ook 

niet van de kwestie of het meisje echt dood was of schijndood. Het is voor hen geheim gebleven. 

Philostratus gebruikt hier het woord κατάληψις,58 dat in de hellenistische (stoïsche) filosofische 

kenleer een belangrijk begrip vormt.
59

 Bij Zeno heeft het begrip κατάληψις de betekenis van 

‘direct begrijpen van een verschijnsel (φαντασία) door de geest’ (Stoic. 1,20). Hij onderscheidt – 

in volgorde van belangrijkheid – drie  vormen van ‘aanvaarden van een verschijnsel/voorstelling 

(φαντασία) door de geest: ‘instemmen’ (συνκατάθησις), ‘begrijpen’ (κατάληψις) en ‘kennen’ 

(ἐπιστήμη).
60

 Dat sommigen κατάληψις ook wel weergeven met ‘kennis’ (‘cognition’),
61

 heeft 

ermee te maken dat κατάληψις dicht tegen ‘kennen’ aan ligt. Het verschil met ἐπιστήμη is dat het 

met het laatste begrip om ‘zekere (‘invulnerable to counter-argument’)
62

 kennis’ gaat. Philostratus 

geeft met dit begrip (κατάληψις) in VA IV,45 aan dat hij en de aanwezigen niet tot deze kennis zijn 

gekomen. Voor hen blijft het kennen van deze ‘voorstelling’ geheim. 

De regels 25-26 lijken ons een indirecte vertelwijze om de bijzonderheid van Apollonius naar 

voren te brengen: dat hij iemand is met geheime kennis, waarover Philostratus en de bij het wonder 

aanwezigen niet beschikken. 

We hebben in deze regels dan ook niet met een poging tot een rationalistische verklaring te 

doen, die van scepsis blijk geeft, zoals A. Harbarth in haar proefschrift beweert.
63

 

 

We willen er ten slotte op wijzen dat binnen deze stoïsche kenleer de mythe van Heracles en 

Alcestis een bijzondere rol speelt. Sextus Empiricus brengt het verhaal in ‘Adversus Mathematicos’ 

(VII,253-254.256-258) naar voren, als het gaat om de vraag waarin het waarheidscriterium gelegen 

is. 

 
‘De ouderen van de Stoïci zeggen dat het criterium van de waarheid in de evidente voorstelling zelf 

gelegen is, maar de jongeren voegden er aan toe: wanneer zij tenminste geen enkel beletsel in zich 

draagt. 

254. Want er zijn momenten waarop wij een klaarblijkelijke voorstelling krijgen, die toch 

ongeloofwaardig is op grond van van buiten af optredende omstandigheden. Toen b.v. Heracles 

Alcestis, na haar uit de aarde naar boven gebracht te hebben, bij Admetus had neergezet, vormde 

Admetus zich een duidelijke voorstelling van Alcestis en toch geloofde hij er niet in. 

255. ….  

256. Hieruit volgt dat de klaarblijkelijke voorstelling pas een criterium (van de waarheid) is, wanneer ze 

geen bezwaar met zich meebrengt; deze voorstellingen waren wel klaarblijkelijk, maar ze hadden 

bezwaren. Want Admetus overwoog bij zich zelf, dat Alcestis dood was en dat iemand die gestorven is 

niet meer opstaat, maar dat wel een of andere soort demonische wezens soms rondzwerft. ………  

257. Op deze gronden is de klaarblijkelijke voorstelling niet zonder meer een criterium van de waarheid, 

maar alleen wanneer zij geen enkel bezwaar met zich meebrengt. Want deze voorstelling grijpt ons, 

                                                      
58

 Het woord κατάληψις komt in VA alleen hier voor.  
59

 Voor de stoïsche epistemologie zie M. VAN STRAATEN, Kerngedachten van de Stoa, Roermond 1969, 101-111; D.Z. 

ANDRIOPOULOS, The Stoic Theory of Perceiving and Knowing, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Yearbook of the Research Center for 

Greek Philosophy at the Academy of Athens (1972), 305-325; C. MEINWALD, Ignorance and Opinion in Stoic 

Epistemology, Phronesis 50/3 (2005), 215-231. Voor κατάληψις in het bijzonder, zie G. KERFELD, The Problem of 

Synkatathesis and Katalêpsis in Stoic Doctrine, in: J. BRUNSCHWIG (ed.), Les Stoïciens et leur logique, Paris 2004
2
, 

109-130; C. LEVY, Breaking the Stoic Language: Philo’s Attitude Towards Assent (Sunkatathesis) and Comprehension 

(Katalepsis), Henoch 32/1 (2010), 33-44. 
60

 Andere stoïci zijn echter van mening dat κατάληψις tussen δόξα (‘mening’) en ἐπιστήμη (‘kennis’) ligt. 
61

 J. BRUNSCHWIG & D. SELLEY, Hellenistic Philosophy, in: D.N. SEDLEY, The Cambridge Companion to Greek and 

Roman Philosophy, Cambridge 2006, 151-183, spec. 167; MEINWALD, Ignorance and Opinion, 218,219. 
62

 BRUNSCHWIG & SELLEY, Hellenistic Philosophy, 167. 
63

 HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 176, die voor deze ‘rationalistische Erklärungsmöglichkeit’ naar 

ESSER, Formgeschichtliche Studien, 82, verwijst. Ook SCHIRREN, Philosophos Bios, 227, spreekt van ‘eine gewisse 

Skepsis.’ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://catalogue.leidenuniv.nl/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_museS1538458673202527&indx=1&recIds=TN_museS1538458673202527&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=scope%3A%28UBL_SFX%29%2Cscope%3A%28UBL_METALIB%29%2Cscope%3A%28UBL_DTL%29%2Cscope%3A%28UBL_LMS%29%2Cscope%3A%28%22PRIMO%22%29%2Cscope%3A%28%22UBL%22%29%2Cscope%3A%28UBL_DSPACE%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=all_content&dstmp=1409131093702&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(freeText0)=Yearbook%20of%20the%20Research%20Center%20for%20Greek%20Philosophy%20at%20the%20Academy%20of%20Athens&vid=UBL_V1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(


217 

omdat ze geheel duidelijk en overweldigend is, niet alleen bij de haren, zeggen ze, en sleept ons mee tot 

een instemming, maar ze heeft ook niets anders nodig om ons in die sterkte en met die kracht te 

overvallen of ons duidelijk te maken dat zij ver uitgaat boven de andere voorstellingen. 

258. Daarom dan ook blijkt iedere mens, wanneer hij zich inspant iets nauwkeurig te begrijpen, vanzelf 

een dergelijke voorstelling na te streven, zoals ook het geval is bij het zien van de dingen, wanneer hij 

een onduidelijke voorstelling van het voorwerp krijgt. Want dan spant hij zijn gezichtsvermogen in en 

komt dichter bij het voorwerp dat gezien wordt, om niet helemaal in verwarring te raken; en hij wrijft 

zijn ogen uit, en in het algemeen doet hij al het mogelijke, totdat hij een duidelijke en doorslaggevende 

voorstelling krijgt van datgene wat hij beoordelen wil: hij is immers van mening dat in de voorstelling 

de betrouwbaarheid van zijn begrijpen gelegen is.’ (vertaling van M. van Straaten)
64

 

 

Of Philostratus bewust deze mythe hier noemt (mede) gezien deze kennistheoretische discussie, laat 

zich moeilijk bepalen. 

 

 

9.9  APOLLONIUS: GEEN γόης, MAAR σοφός 
 

Al eerder zagen we dat het Philostratus’ intentie is om Apollonius vrij te pleiten van μαγεία en/of 

γοητεία.
65

 Dat het wonder van VA IV,45 geen zaak is van ‘tovenarij’ of ‘magie’, laat Philostratus in 

dit hoofdstuk op een impliciete manier weten. Hij doet dat in het bijzonder aan het slot van het 

tweede (in r. 17-19) en van het derde deel (in r. 25-26). 

- Karakteristiek voor de tovenaar is zijn ‘hebzucht’: ‘De beoefenaars van die kunst zijn alleen 

maar uit op geld, al hun mooie praatjes hebben ze bedacht om eraan te verdienen, en ze proberen 

een hoop geld binnen te halen door mensen die iets, wat dan ook, verlangen, voor te spiegelen dat 

ze alles kunnen’ (VA VIII,7[(3]). Apollonius wijst ‘het binnenhalen van een hoop geld’ in IV,45 af. 

Daarmee laat hij indirect zien dat hij geen γόης is. Hebzucht is onvergeeflijk voor een wijze (I,34). 

- Philostratus plaatst steeds ‘wijsheid’ en ‘magie’ tegenover elkaar. In VA 1,7 zegt Philostratus 

van Apollonius dat hij ‘found himself attracted to pythagoreanism “by some secret wisdom” 

(ἀρρήτῳ τινὶ σοφία)’.
66

 De wijsheid van Apollonius is ‘geheime wijsheid’ (zie voor de 

uitdrukking ook VI,11; VIII,7).
67

 Het is dit woord ἄρρητος dat ook in IV,45 (r. 25) voorkomt, hier 

niet in verband met wijsheid σοφία (‘wijsheid’), maar met κατάληψις (‘het begrijpen’), een 

belangrijk begrip, zoals we hierboven reeds zagen, binnen de hellenistische (stoïsche) filosofische 

kenleer. De lezer lijkt de zin zo te moeten lezen: het begrijpen hiervan was geheim, niet alleen voor 

mij, maar ook voor de aanwezigen, maar niet voor Apollonius; hij bezat daartoe de geheime 

wijsheid. De conclusie die de lezer vervolgens dient te trekken, is dat het wonder dan dus niet door 

tovenarij (γοητείᾳ) of magische technieken (μάγῳ τέχνῃ) tot stand is gekomen.
68

 

- Nog een ander element in IV,45 wijst op afstand nemen van γοητεία. Philostratus brengt in 

regel 17 Heracles naar voren. In zijn apologie in zijn laatste boek laat Apollonius weten dat 

Heracles niet tot het gezelschap van tovenaars gerekend moet worden; hij noemt hen ‘schurken die 

                                                      
64

 De centrale epistemologische begrippen hebben wij gecursiveerd: ‘voorstelling’, ‘instemming’ en ‘begrijpen’. 
65

 Boeiend is de vraag of Philostratus Vita Apollonii onder invloed van de ban op magie door de Romeinse wet (in de 

‘Wet van de Twaalf Tafelen’) heeft geschreven. DZIELSKA, Apollonius of Tyana, 91, meent dat Philostratus wist dat 

magie onder de ban stond. 
66

 FRANCIS, Subversive Virtue, 107. 
67

 JONES, Philostratus, Apollonius of Tyana Books I-IV, 419, vertaalt het begrip ἄρρητος in VA VI,11 (3) met 

‘ineffable’ en in IV,45 met ‘unfathomable’, waar de vertaling met ‘secret’ meer op zijn plaats was geweest; voor de 

vertaling ‘ineffable’ (‘beyond words’) in VI,11 (3) zie ook V. PLATT, Virtual visions: Phantasia and the perception of 

the divine in The Life of Apollonius of Tyana, in: E.L. BOWIE & J. ELSNER (eds.), Philostratus, Cambridge 2009, 131-

154, spec. 147; SCHÜTZ, Beiträge zur Formgeschichte, 21, en ESSER, Formgeschichtliche Studien, 83, hebben allebei 

ἄρρητος vertaald met ‘unmöglich’. 
68

 Vgl. FRANCIS, Subversive Virtue, 97: ‘.. Apollonius’s achievements and wonders were performed “on account of his 

wisdom” (κατὰ σοφίαν) and not “by magical skill” (μάγῳ τέχνῃ)’. 
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eer bewijzen aan hun kuilen en onderaardse goden’ (VIII,7[9]) in tegenstelling tot Heracles die ‘rein 

is en de mensen welgezind’. Door Apollonius met Heracles – ‘die goed is en een redder van de 

mensheid’ (VIII,7[9]) – te vergelijken wordt op een subtiele manier afstand genomen van 

Apollonius als een ‘tovenaar’. 

 

 

9.10  BIJEENGELEZEN 

 

In deze paragraaf schenken we aandacht aan een viertal aspecten van VA IV,45. We beginnen met 

het schetsen van de setting (9.10.1). Daarna kijken we naar de veranderingen van plaats (9.10.2) en 

de diverse verhaalpersonages: hoe groot is ieders rol in het verhaal en hoe worden ze aan de lezer 

gepresenteerd (9.10.3). Ten slotte hebben we oog voor een drietal hoofdlijnen, die in VA IV,45 een 

belangrijke rol spelen: (1) het wonder, (2) spreken (en reageren) en (3) dood en leven (9.10.4). 

 

 

9.10.1  Setting 

 

De situatie aan het begin van de scène (r. 2-19) mag dramatisch genoemd worden: een meisje uit 

een rijke, consulaire, bekende familie sterft, lijkt te sterven op de dag dat het hoogtepunt van haar 

leven moet worden: op het uur van de huwelijksceremonie. Het mag opvallend genoemd dat de 

bruiloft in het verdere verhaal, na haar opwekking, geen enkele rol van betekenis meer speelt; 

nadien is er alleen nog sprake van een ‘bruidsschat’ (r. 20). Van blijdschap bij de bruidegom na 

haar opwekking hoort de lezer niet. Het gegeven van de bruiloft dient dan ook alleen maar met het 

oog op de dramatiek van haar dood. 

 

 

9.10.2  Veranderingen van plaats 

 

Voordat we naar de plaatsveranderingen kijken, is het goed om eerst de plaats te zien waar alles 

zich afspeelt. We constateerden eerder, gezien het feit dat Apollonius in Rome verblijft, dat het 

gebeuren zich daar ook afspeelt. Bij die gedachte past ook het feit dat gemeld wordt dat ook ‘Rome’ 

mee weeklaagde tijdens de begrafenis (r. 5). We horen niet expliciet waar de bruiloft gehouden 

wordt, maar uit regel 16 zou opgemaakt kunnen worden dat het huis van haar vader de plek van de 

bruiloft is. Uit het gegeven dat de verteller aan het begin geen exacte locaties noemt, mag de lezer 

opmaken dat de situatie belangrijker is dan de plek waar zich dit alles afspeelt. Het zal dan ook geen 

verbazing oproepen dat de werkwoorden die veranderingen van plaats aanduiden, uiterst gering 

zijn. Zelfs het gegeven van mensen die onderweg zijn naar begraafplaats en graf, wordt nauwelijks 

geëxpliciteerd. We horen alleen van ‘volgen van de baar’ door de bruidegom (r. 3) en direct na haar 

opwekking van ‘terugkeer van het meisje naar het huis van haar vader’ (r. 16). 

 

 

9.10.3  Verhaalpersonages 

 

Het verhaal kent diverse verhaalpersonages: de bruidegom (r. 3), ‘Rome’ (r. 5, vgl. r. 11), haar 

vader (r. 16), de familie (r. 18), de behandelaars (r. 21), Philostratus (‘mij’ in r. 26), de aanwezigen 

(r. 26). Zij allen komen een keer in het verhaal voor. Aan het slot worden zij samengevat in het 

woord ‘de aanwezigen’ (τοῖς παρατυχοῦσιν). De meesten worden genoemd, omdat zij in relatie 

staan tot het meisje. Een groep valt daarbuiten: ‘de behandelaars’ (r. 21). Zij worden pas in het 

commentaar genoemd, maar zijn feitelijk al eerder opgetreden, direct na haar (schijnbare) dood. Ze 

moeten haar hebben onderzocht, waarna ze geconstateerd moeten hebben dat ze overleden was, zo 

zal de lezer concluderen. Maar dat alles is niet verteld op de plek waar dat logisch was geweest (na 
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r. 2). Daarnaast worden nog een drietal ‘mythische’ gestalten genoemd: Alcestis, Heracles en Zeus. 

Ook zij komen een keer voor. Twee verhaalpersonages zijn de belangrijkste te noemen: het meisje 

en Apollonius. Het verhaal draait om hen, met Apollonius in de hoofdrol en het meisje als object 

van zijn handelen. 

 

Meisje 

Vijf keer wordt ze aangeduid als κόρη (‘meisje’) (r. 2.6.9.14.18). Dat gebeurt door de verteller als 

ook door Apollonius (r. 9). Daarnaast spreekt de verteller over haar als ἡ παῖς (‘het kind’) (r. 

15.19). Deze typering klinkt met name in het verband van de familie: vader (r. 15-16) en familie (r. 

18-19). De lezer zal uit beide aanduidingen (‘meisje’ en ‘kind’) opmaken dat het om een jong 

meisje gaat, hetgeen de tragiek van het gebeuren nog groter maakt. Ofschoon er door Apollonius 

gevraagd wordt naar haar naam, horen we die niet. Wat we wel horen van de verteller, is dat zij uit 

een consulaire familie komt, en op het punt van trouwen stond. Hoewel niet geëxpliciteerd is op 

basis van regel 3 en 8 dit toch het beeld dat een lezer van het hart van de scène heeft: het 

(schijnbaar) dode meisje liggend op een baar, onderweg naar haar begrafenis. Het meisje/kind is 

subject van de verba in de twee scharnierzinnen, in de zin die we aanduiden als de beginsituatie (r. 

2) en in de zin die we benoemden als de eindsituatie (r. 15-17). Een passieve situatie: ‘(leek) 

gestorven (te) zijn’ wordt getransformeerd naar een actieve situatie: ‘liet haar stem horen en keerde 

terug naar het huis van haar vader’. 

 

Apollonius 

Zijn naam (‘Apollonius’) valt twee keer. Dat gebeurt telkens aan een begin: eerst aan het begin van 

het raamwerk (r. 1) en vervolgens als hij voor het eerst in de scène optreedt (r. 7). Daarna is steeds 

van ‘hij’ sprake (in raamwerk: r. 20-26, in scène: r. 10-14). Het begin (r. 1) maakt direct duidelijk 

dat het om een wonder van zijn kant gaat. In de scène zelf zien we Apollonius drie dingen doen: 

(1) een opdracht geven (r. 8-9), 

(2) een vraag stellen (r. 10), 

(3) het aanraken van het meisje en in het geheim iets uitspreken (r. 13). 

De laatste handelingen betreft de methode waardoor hij het meisje wakker maakt uit haar schijnbare 

dood (r. 14). We horen niet (expliciet) van een reactie, noch op zijn opdracht, noch op zijn vraag. 

De hoorders interpreteren zijn opdracht en vraag anders, zo blijkt uit de regels 11-12, er is de 

verwachting dat hij een redevoering zou gaan houden. Apollonius voldoet niet aan de verwachting 

van de mensen, maar gaat over op de handeling die past bij zijn oproep en vraag. Het optreden van 

Apollonius eindigt opnieuw met een opdracht (r. 19), nu om het hem aangeboden bedrag aan het 

meisje als bruidsschat te geven. Ook hier horen we niet of zij ook gehoor hebben gegeven aan zijn 

oproep. De lezer zal daaruit kunnen concluderen dat het dan ook meer om de opdracht/oproep zelf 

gaat; ze tekenen Apollonius. In het slotcommentaar (r. 20-26) ten slotte is Apollonius voorwerp van 

gesprek, in het bijzonder rond het gebeuren van de ‘ontwaking’: of hij nu een levensvonkje in haar 

vond of het uitgedoofde leven weer opwarmde en herstelde. Philostratus laat aan het slot weten dat 

alleen Apollonius daarvan kennis heeft. 

 

 

9.10.4  Hoofdlijnen 

 

Wonder 

Het raamwerk (r. 1 en r. 20-26) duidt het gebeuren (r. 2-19). Dat gebeurt direct al in regel 1, waarin 

de lezer het aanstaande gebeuren (‘dit’) geduid krijgt als een ‘wonder’. Aan het slot (r. 20-26) komt 

een ander aspect van het wonder tevoorschijn, en wel het begrip van wat hij nu eigenlijk deed op 

basis van de situatie die hij aantrof. Bij het wonder past namelijk dat geen (gewoon) mens greep 

krijgt op hoe de wonderdoener tot een dergelijk wonder in staat is. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ko%2Frh&la=greek&can=ko%2Frh0&prior=qau=ma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%282&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ds&la=greek&can=pai%3Ds0&prior=h(
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Spreken (en reageren) 

De wonderscène (r. 2-19) kent veel geluid. Aan het begin is dat ongearticuleerd in de vorm van ‘het 

uitschreeuwen’ van de bruidegom (r. 4) en het mee weeklagen door ‘Rome’ (r. 5). Bij Apollonius 

wordt het gearticuleerd, en krijgt het vorm in een oproep (in de directe rede) en een vraag (indirecte 

rede). We constateerden al eerder dat een expliciete reactie van de aanwezigen daarop ontbrak. De 

derde keer dat Apollonius iets zegt, is dat op het meisje gericht en gebeurt het in het geheim (r. 13). 

Direct daarna horen we wel van een reactie op wat Apollonius doet en zegt: het meisje laat haar 

stem horen en keert terug naar huis. Helemaal aan het slot van de scène meldt de verteller weer dat 

Apollonius wat zegt (r. 19). Nu gebeurt dat in reactie op het geldaanbod. Kortom, wat we zien, is 

dat Apollonius steeds op situaties sprekend reageert: op het verdriet en het ‘lijden’ (r. 7-9), op de 

schijnbare dood van het meisje (r. 13-14), op het geldaanbod van de familie (r. 18-19) en dat waar 

de (levende) aanwezigen niet op hem reageren, het (schijn)dode meisje dat wel doet! 

 

Dood en leven 

Het centrale semantische veld van de wonderscène (r. 2-19) is dat van (een schijnbare) dood en 

begrafenis, althans in het eerste deel van de scène. Daarin is namelijk sprake van ‘gestorven lijken 

te zijn’/‘een schijnbare dood’ (r. 2.14), een baar (r. 3.8), het uitschreeuwen en weeklagen (r. 4.5), 

een ‘droevige gebeurtenis’ en ‘tranen’ (r. 7.9) en lijkredes (r. 11-12). De begrafenis (r. 3-12) krijgt 

veel meer verteltijd dan het (schijnbare) overlijden (r. 2). Daarnaast moet ook gezegd worden dat de 

begrafenis omraamd wordt door (het spreken over) ‘de schijnbare dood’ (r. 2 en 14). De dood lijkt 

hier voorgesteld te worden als ‘slaap’, zo kan opgemaakt worden uit het verbum waarmee de 

opwekking geschilderd wordt: ‘wakker maken’ (ἀφύπνιζω). Waar de verteller in regel 14 spreekt 

van ‘wakker maken uit haar schijnbare dood’, daar gebruikt hij in regel 17 de uitdrukking ‘tot het 

leven terugbrengen’ (ἀναβιόω). In het ene geval staat de beginsituatie centraal: de dood, in het 

andere geval de eindsituatie: het leven. Beide  zinnen (r. 13-14 en r. 15-17) doen in structuur aan 

elkaar denken: 

 
A  Maar hij, niets anders dan haar aanrakend en in het geheim iets uitsprekend, 

 B    maakte het meisje wakker uit haar schijnbare dood. 

A’  En het kind liet haar stem horen en keerde terug naar het huis van haar vader, 

 B’   tot leven teruggebracht zoals Alcestis door Heracles. 

 

In het commentaar aan het slot worden twee andere termen gebruikt voor de opwekking. In regel 24 

spreekt de verteller van het ‘opwarmen’ en ‘herstellen’ (ἀναθάλπω en ἀναλαμβάνω) van het 

uitgedoofde leven (ἀπεσβηκυῖαν τὴν ψυχήν). 

 

 

9.11  TITEL 

 

Boven de vertaling van IV,45 heeft S. Mooij-Valk gezet: ‘Apollonius wekt een dood(gewaand) 

meisje weer tot leven’.
69

 Daarmee geeft ze in eenvoudige bewoordingen het middendeel van het 

verhaal weer. Het raamwerk van het verhaal krijgt in de titel geen weergave. Het dilemma of het 

meisje nu echt dood is of niet, wordt wel genoemd, evenwel niet zodanig dat zich hieromheen ook 

het probleem afspeelt. Wij stellen als titel voor: ‘Een wonder waar alleen de wonderdoener 

Apollonius het fijne van weet’. Het nadeel van deze titel is echter dat nu het middendeel geen 

weergave kent. Het voordeel is dat zo wel de clou in de vertaling een plek krijgt. 

 

 

                                                      
69

 PHILOSTRATUS, Het leven van Apollonius van Tyana (vertaald en toegelicht door Simone Mooij-Valk), Amsterdam 

2013, 171. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fu%2Fpnise&la=greek&can=a%29fu%2Fpnise0&prior=e)peipw/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nabiwqei%3Dsa&la=greek&can=a%29nabiwqei%3Dsa0&prior=*(hrakle/ous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Fqalye%2F&la=greek&can=a%29ne%2Fqalye%2F0&prior=yuxh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Flaben&la=greek&can=a%29ne%2Flaben0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pesbhkui%3Dan&la=greek&can=a%29pesbhkui%3Dan0&prior=ei)/t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn3&prior=a)pesbhkui=an
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9.12  VERGELIJKING VAN VITA APOLLONII IV,45 MET LUCAS 7,11-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vergelijking van Vita Apollonii IV,45 met Lucas 7,11-17
70

 laat zien dat er slechts een gering 

aantal woordovereenkomsten zijn. En dan gaat het nog maar om lexeemovereenkomsten 

                                                      
70

 Voor eerdere vergelijkingen van beide teksten zie PETZKE, Die Traditionen, 129-130; PETZKE, Historizität und 

Bedeutsamkeit, 367-385; G. VAN BELLE, Buitenbijbelse wonderverhalen, in: J. BULCKENS (red.), Ziende blind? Bijbelse 

wonderverhalen exegetisch en catechetisch toegelicht, Kapellen 1976, 28-49, spec. 40-42; HARBARTH, „Gott hat sein 

Volk heimgesucht”, 168-186; DEL ROSAL, «La reanimaciόn de un cadáver», 151-173; E. KOSKENNIEMI, Apollonios von 

 

VITA APOLLONII IV,45 
 

1 Ook dit (was) een wonder van Apollonius: 

 

 
 
 

2 Een meisje leek gestorven te zijn  

op het uur van de bruiloft. 

3 En de bruidegom volgde de baar,  

4 hoezeer ook het uitschreeuwend  

over de bruiloft, die niet zijn verloop kreeg. 

5 Ook Rome weeklaagde mee, 

6 want het meisje behoorde tot een consulair ‘huis’.   

7 Apollonius dan,  

die bij de droevige gebeurtenis  aanwezig was,  

 

zei: 

8  ‘Zet de baar neer, 

9  want ik zal jullie tranen om het meisje  

doen ophouden’ 

10 en tegelijkertijd vroeg hij welke naam zij had. 

11 De meeste mensen dachten  

dat hij een redevoering zou houden 

12 van het soort redevoeringen dat bij begrafenissen 

hoort en dat de weeklachten opwekt. 

13 Maar hij, niets anders dan haar aanrakend 

 

en in het geheim iets uitsprekend 

 

 

14 maakte het meisje wakker  

uit haar schijnbare dood. 

15 En het kind liet haar stem horen 

16 en keerde terug naar het huis van haar vader 

17   tot leven teruggebracht 

zoals Alcestis door Heracles. 

18 Toen de familie van het meisje hem  

150.000 [drachmen] schonk, 

19 zei hij  

dat die als bruidsschat aan het kind gegeven  

moesten worden. 

20 En of dat hij een levensvonkje in haar vond 

21 die voor de behandelaars verborgen waren gebleven 

22  (want er wordt gezegd dat Zeus het liet motregenen,  

23  en de damp van het gezicht opsteeg) 

24 of dat hij het uitgedoofde leven weer opwarmde 

en herstelde, 

25 het begrijpen hiervan is geheim gebleven, 

26 niet alleen voor mij, maar ook voor de aanwezigen. 

 

 

LUCAS 7,11-17 
 

11a  En het gebeurde in het vervolg 

    b  dat hij naar een stad ging, genaamd Naïn. 

    c  En zijn leerlingen en een talrijke menigte 

gingen met hem mee. 

12a  Zodra hij dan de poort van de stad naderde, 

    b  en zie, een gestorvene werd uitgedragen,  

    c  een enige zoon voor zijn moeder. 

    d  En zij was weduwe. 

 

e  En een aanzienlijke menigte van de stad  

was met haar.   

 

13a  En toen de Heer haar zag, 

    b  werd hij met innerlijke ontferming 

met haar bewogen. 

    c  En hij zei haar: 

     

d   ‘Ween niet!’ 

 

 

 

 

 

14a  En erbij gekomen 

    b  raakte hij de baar aan. 

    c  De drágers evenwel kwamen tot stilstand. 

    d  En hij zei:  

    e   ‘Jongeman,  

    f     jóu zeg ik: 

    g         “Ontwaak.”’ 

15a  En de dode ging overeind zitten 

    b  en begon te spreken. 

 

 

 

 

 

 

    c  En hij gaf hem aan zijn moeder. 

16a  Vrees dan beving allen. 

    b  En zij verheerlijkten God,  

    c  zeggend: 

    d  ‘Een groot profeet is onder ons 

 opgewekt’ 

    e  en  

    f   ‘God heeft naar zijn volk omgezien’. 

17  En dit woord ging uit in heel Judea,  

over hem, en de gehele omtrek. 
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(τεθνάναι/τεθνηκὼς, προσαψάμενος/ἥψατο, ἐπειπὼν/εἶπεν, ἐπιδιδόναι/ἔδωκεν), die – met 

uitzondering van de laatste (ἐπιδιδόναι/ἔδωκεν) – inhoudelijk  overigens wel van belang zijn. 

‘Wörtliche Analogien’ komen niet voor,
71

 zomin als ‘wörtliche Zitate’.
72

 

 

 

9.12.1  Verhaalopbouw en thematiek 

 

In verloop, thematiek en motieven
73

 lijken beide wonderverhalen wel sterk op elkaar.
74

 Aan het 

begin is sprake van een dramatisch overlijden (van een jong iemand) (VA IV,45, r. 2 // Luc. 7,12b-

d).
75

 Er volgt een begrafenis, met een baar en een grote groep mensen die met de familie meegaat 

(VA IV,45, r. 3-5 // Luc. 7,12e). Halverwege manifesteert zich de wonderdoener (VA IV,45, vanaf r. 

6 // Luc. 7, vanaf v. 13), die in het bijzonder gericht is op het – beëindigen van het – verdriet van de 

betrokkenen (VA IV,45, r. 8 // Luc. 7,13d) en die daarna een handeling verricht aan en spreekt tot 

de dode, die de opwekking tot gevolg heeft (VA IV,45, r. 13-14 // Luc. 7,14). De verteller meldt 

vervolgens de wijze waaruit de opwekking blijkt: een daad en een woord (VA IV,45, r. 15-17 // Luc. 

7,15a-b). De wonderscène zelf eindigt met een (positieve) reactie op de wonderdoener (VA IV,45, r. 

18-19 // Luc. 7,16).
76

 Op de vraag hoe deze overeenkomst in opbouw en thematiek geduid moet 

worden (hebben we met literaire afhankelijkheid van doen?), komen we in 9.13 terug. 

Aan één verschil tussen beide verhalen mogen we niet voorbijgaan: Philostratus voorziet het 

verhaal aan het begin en aan het einde van commentaar. Daarmee typeert hij de tussenliggende 

passage, als enerzijds een wonder en anderzijds als een gebeuren dat voor Philostratus en de daarbij 

aanwezigen geheime kennis blijft. Een dergelijke reflectie ontbreekt in Lucas. Andere verschillen 

komen hieronder ter sprake. 

 

 

9.12.2  Plaats en tijd 

 

Lucas meldt direct aan het begin van zijn verhaal dat het zich in Naïn afspeelt. Zoiets horen we niet 

in VA, maar dat is strikt genomen ook niet nodig. Aan het begin van IV,35 wordt verteld van 

Apollonius’ gang naar Rome. In IV,39 horen we van zijn aankomst. In IV,45 doet zich geen 

wisseling van plaats voor. Op grond daarvan zal de lezer veronderstellen dat deze scène zich in deze 

stad Rome afspeelt. Hij krijgt dat bevestigd, als in regel 4 verteld wordt dat heel Rome mee rouwt. 

Tijdsaanduidingen komen in deze periode van Apollonius’ verblijf in Rome slechtst een enkele 

keer voor (IV,39 ‘het was al avond geworden, IV,40 ‘bij het aanbreken van de dag’, IV,44 ‘in die 

tijd’). Ons verhaal kent geen nieuwe tijdsaanduiding van deze aard, waardoor het met de context 

verbonden wordt. Toch doet zich wel een tijdsaanduiding voor: ‘op het uur van de bruiloft’ (r. 2). In 

                                                                                                                                                                                
Tyana in der neutestamentlichen Exegese. Forschungsbericht und Weiterführung der Diskussion (WUNT II/61), 

Tübingen 1994, 193-198. 
71

 FISCHBACH, Totenerweckungen, 232. 
72

 KOSKENNIEMI, Apollonios von Tyana, 198. 
73

 Voor een inventaris van de motieven in beide verhalen, zie HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 172-173, 

en FISCHBACH, Totenerweckungen, 232. 
74

 Zo ook PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 371: ‘sind (…) im Aufbau sehr eng miteinander verwandt’. 

HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 167, spreekt van ‘sichtbare kompositionelle Nähe und die Analogie in 

der Auswahl der Motive’. 
75

 Zie ook HARBARTH, „Gott hat sein Volk heimgesucht”, 177: ‘Daß das Mädchen kurz vor der Hochzeit stirbt, is ein 

die leidvolle Situation steigerndes Motiv und korrespondiert mit dem Motiv vom “Sohn der Witwe”’. 
76

 PETZKE, Historizität und Bedeutsamkeit, 374-375, komt tot een bijna identieke vergelijking. Het enige verschil is dat 

hij Luc. 7,15c (de teruggave aan de moeder) op één lijn – Entlassung der geheilten Person – ziet met IV,45, r. 15 (de 

terugkeer naar de vader). Een andere mogelijkheid is om Lucas 7,15c (gave van kind aan zijn moeder) op een lijn te 

zetten met IV,45, r. 17-18 (gave van bruidschat aan het kind). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teqna%2Fnai&la=greek&can=teqna%2Fnai0&prior=ga/mou
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidido%2Fnai&la=greek&can=e%29pidido%2Fnai0&prior=e)/fh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidido%2Fnai&la=greek&can=e%29pidido%2Fnai0&prior=e)/fh
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Lucas 7,11 mag dan een nieuwe verhaaleenheid beginnen, de verteller verbindt het wel met de 

voorafgaande passage; hij doet dat met de erg vage tijdsaanduiding ἐν τῷ ἑξῆς (‘in het vervolg’). 

 

 

9.12.3  Verhaalpersonages 

 

Noodlijdenden: meisje en jongeman 

Wanneer we naar beide ‘noodlijdenden’ kijken, kunnen we constateren dat het zowel in VA IV,45 

als in Lucas 7,11-17 om een jong iemand gaat, in VA IV,45 diverse malen aangeduid als een 

‘meisje’ (κόρη in r. 2,5,9,14,18) en een enkele keer als ‘kind’ (παῖς in r. 15,19) en in Lucas 7,11-

17 als een ‘jongeman’ (νεανίσκος in v. 14e). Er is wel verschil in sekse: een meisje tegenover een 

jongeman, en verschil in sociale positie: het meisje is afkomstig uit de hogere sociale klasse (uit een 

consulaire familie), terwijl de jongeman met zijn moeder tot de groep van sociaal kwetsbaren 

behoort.
77

 In beide gevallen mag van een dramatische situatie gesproken worden, ook al verschillen 

de situaties van elkaar: een meisje dat overlijdt op de dag van haar bruiloft, een hoogtepunt in het 

leven en een moeder die weduwe is en nu ook haar enige zoon dreigt kwijt te raken. Het meest 

opmerkelijke verschil zit echter in de situatie waarin het meisje en de jongen verkeren. De 

onduidelijkheid die er is rond het meisje, of zij schijndood is of echt dood, ontbreekt in Lucas. De 

jongen wordt in 7,12b aangeduid als ‘een gestorvene’ (τεθνηκώς) en in 7,15a met ‘de dode’ (ὁ 
νεκρός). 
 

Direct betrokkenen 

Er is in VA IV,45 wel aandacht voor de direct betrokkenen rondom het meisje; zo horen we aan het 

begin van de bruidegom (r. 4) en aan het eind van verwanten/familieleden (r. 18), de verteller maakt 

slechts één keer melding van een handeling van deze verhaalpersonages. Van een ontwikkeling 

rond een betrokkene is dan ook geen sprake. Een reactie van de kant van de bruidegom op de 

opwekking van zijn bruid had voor de hand gelegen, maar deze ontbreekt geheel.
78

 In plaats 

daarvan (?) is er een oriëntatie op haar vader (r. 16)! Rond de jongeman is de situatie anders. We 

zagen eerder (zie hoofdstuk IV) hoezeer de moeder van de jongen een centrale rol speelt in Lucas 

7,11-17. Zo wordt hij ook direct in relatie tot haar getypeerd: ‘een enige zoon voor zijn moeder’, en 

aan het slot, in 7,15c, vindt de beweging die in 7,13a begonnen is: Jezus’ oog voor en ontferming 

met haar, haar afronding, wanneer hij hem aan haar geeft, waardoor de zoon weer de rol voor zijn 

moeder kan vervullen. In beide gevallen is er een oriëntatie op een ouder; in VA IV,45 (r. 16) op de 

vader en in Lucas 7,15 op de moeder.
79

 

 

Andere aanwezigen 

Naast direct betrokkenen, bruidegom en familieleden, zijn er ook anderen bij de begrafenis 

aanwezig, te weten ‘Rome’. Ook hiervan geldt, ze worden aan het begin als meerouwenden 

vermeld, maar spelen in het vervolg van de wonderscène geen rol meer. Van een reactie van 

‘Rome’ op de opwekking horen we niet. Dat is in Lucas 7,11-17 anders. Helemaal aan het begin 

horen we van Jezus’ leerlingen en een grote menigte die met hem mee reizen. Ook de vrouw is niet 

alleen, zij wordt op de begrafenis vergezeld door een ruime schare uit de stad.
80

 Aan het slot komen 

                                                      
77

 Vgl. PETZKE, Die Traditionen, 130. 
78

 Vgl. VAN BELLE, Buitenbijbelse wonderverhalen, 41: ‘Merk op dat de bruidegom na de beschrijving van het leed 

verder in het verhaal geen rol speelt.’ 
79

 Vgl. KOSKENNIEMI, Apollonios von Tyana, 194: ‘Sowohl Apollonius als auch Jesus … geben ihn (d.i. de dode) den 

Eltern zurück.’ 
80

 Ook KOSKENNIEMI, Apollonios von Tyana, 194, wijst erop dat in beide gevallen een grote menigte getuige is van het 

wonder. Hij spreekt van ‘een gebruikelijke trek in antieke wonderverhalen dat een grote mensenmenigte bij het het 

wonder aanwezig is’ (met een beroep op G. THEIßEN, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur form-

geschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien, Gütersloh 1998
7
, 58). 
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zij samen in ‘allen’ die door vrees bevangen worden en God verheerlijken. In de wonderscène in VA 

IV,45 zelf mag dan geen sprake zijn van samenkomen van alle aanwezigen, dat is wel het geval in 

de commentaartekst (r. 20-26), en wel helemaal aan het slot (r. 26), waar Philostratus spreekt van 

‘de aanwezigen’, voor wie het begrijpen van het ‘hoe’ van de opwekking geheim is gebleven. 

In de wonderscène zelf (r. 2-19) horen we niet van de behandelaars (τοὺς θεραπεύοντας) die 

rond het sterven bij het meisje zijn geweest.
81

 Aan het slot, in de commentaartekst, maakt 

Philostratus wel melding van hen (r. 21). Zij zouden een eventuele resterende levensvonk niet 

geconstateerd hebben. 

 

Wonderdoeners: Apollonius en Jezus 

Wanneer we naar de wonderdoener en zijn rol in beide verhalen kijken, valt allereerst op dat 

Apollonius direct aan het begin van zijn optreden bij zijn (gewone) naam wordt genoemd: 

‘Apollonius’ (r. 6). Op een subtiele manier laat Philostratus weten dat we in Apollonius te maken 

hebben met iemand die geheime wijsheid/kennis bezit, en dus geen tovenaar kan zijn. In Lucas 

7,11-17 wordt Jezus door Lucas anders neergezet. Helemaal aan het begin (7,11) is sprake van ‘hij’ 

(geïmpliceerd in het Griekse werkwoord), in het middengedeelte wordt hij aangeduid met ὁ κύριος 
(‘de Heer’), een titel die in Lucas ook gebruikt wordt voor ‘God’. Aan het slot (7,16f) laten de 

aanwezigen horen dat zij in Jezus’ handelen God aanwezig zien. 

In Lucas 7,11-17 hebben we met een toevallige ontmoeting tussen Jezus en de vrouw met haar 

overleden zoon van doen. Volgens sommige uitleggers is dat ook in VA IV,45 het geval.
82

 Er wordt 

in regel 7 echter alleen verteld van aanwezigheid (παρατυχών) bij de ‘droevige gebeurtenis’ (τῷ 
πάθει) (9.5.1). 

Philostratus verklaart Apollonius’ aanwezigheid niet. Daarbij constateerden we dat Philostratus 

de wonderscène niet bij Apollonius laat beginnen. Dat is in de lucaanse wonderverhaal wel het 

geval. In Lucas 7,11-17 is de wijze waarop Jezus in contact komt met de begrafenis(stoet), 

verteltechnisch gesproken fraaier.
83

 In beide gevallen treedt de wonderdoener op eigen initiatief 

naar voren.
84

 

Het optreden van Apollonius bestaat uit twee fasen. De eerste (r. 7-9) en de tweede fase (r. 13-

14) worden onderbroken door een tussenzin (r. 11-12). In de eerste fase is hij gericht op de mensen 

rondom de dode. Een specifiek adres kent de oproep ‘Zet de baar neer’ (r. 8) niet. Apollonius richt 

zich met ‘jullie’ (r. 9) tot een ieder die erbij aanwezig is. De oproep wordt gefundeerd (‘want’) met 

de belofte dat hij een einde zal maken aan hun tranen. Daarbij blijft het niet, want tegelijkertijd 

vraagt hij naar haar naam. Is dat vanuit de gedachte dat kennis van de naam ook macht over de 

betrokkene impliceert?
85

 De lezer verneemt niet expliciet dat aan de oproep gehoor wordt gegeven, 

noch ook verneemt hij een antwoord op Apollonius’ vraag naar haar naam. De tweede fase bestaat 

uit het vastgrijpen van het meisje en het daarbij in het geheim iets uitspreken. Het is niet eenvoudig 

om de strekking van deze twee handelingen te bepalen. Hierboven bespraken we de diverse 

mogelijkheden. Vanuit het slot bekeken (r. 25-26) zou gezegd kunnen worden dat dit past bij het 

niet begrijpen van het handelen van de wonderdoener. Ook in Lucas 7,11-17 zijn twee fasen in het 

optreden van de wonderdoener te herkennen. In de eerste fase is Jezus helemaal gericht op degene 
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voor wie het verlies het grootst is: de weduwe. Hij doet haar geen belofte dat hij een einde zal 

maken aan haar tranen, maar roept haar op om niet langer te huilen. Een oproep die merkwaardig 

aandoet, omdat geen verdere toelichting wordt gegeven. De tweede fase bestaat uit het naar haar 

toekomen, het aanraken van de baar,
86

 waardoor de dragers tot stilstand komen om zich daarna te 

richten op degene die op de baar ligt, en hem op te roepen om op te staan. Beide verhalen 

verschillen daarin dat (1) in VA IV,45 de opwekking zelf ook verteld wordt: ‘hij maakte het meisje 

wakker uit de schijnbare dood’ (r. 14), (2) duidelijk is dat Apollonius degene is aan wie de 

opwekking is toe te kennen, en (3) we horen waardoor de opwekking plaatsvindt: door haar vast te 

grijpen en heimelijk iets uit te spreken. Een vergelijkbare zin als in IV,45, regel 14 ontbreekt in 

Lucas 7. We moeten het anders zeggen: de opwekking wordt hier op een andere manier beschreven: 

‘En hij ging overeind zitten en begon te spreken’ (7,15a-b). Wie de opwekking van de jongeman 

feitelijk bewerkstelligt, verneemt de lezer niet. Lucas vertelt alleen van een oproep – een bevel – die 

gedaan wordt tot een dode jongeman, die zoveel gezag blijkt te hebben dat hij toch gehoor geeft. 

Philostratus heeft het in zijn verhaal ‘vervangen’ door een geheim fluisteren. 

Na de opwekking horen we in beide gevallen nog één keer van de wonderdoener. In IV,45 gaat 

het om een reactie van Apollonius op de gift die hij van de familie van het meisje krijgt (r. 18-19). 

In Lucas 7 gaat het om een zelfstandige actie van Jezus: hij draagt de zoon als het ware over aan 

zijn moeder (v. 15c). 

 

 

9.12.4  Het wonder 

 

De opwekking vindt in beide gevallen plaats op het moment dat men onderweg is naar het graf.
87

 

Philostratus duidt de opwekking aan als ‘wakker maken (uit haar schijnbare dood)’ (r. 14), waar 

Lucas het werkwoord ἐγείρομαι (‘ontwaken’) gebruikt (7,14g). We zagen hierboven al dat 

Philostratus laat horen waardoor Apollonius het meisje opwekt: door haar vast te grijpen (daad) en 

door in het geheim iets uit te spreken (woord). Met ‘en het kind liet haar stem horen (woord) en 

keerde terug naar het huis van haar vader (daad)’ meldt de verteller wat het meisje na de opwekking 

als eerste – in woord en daad – doet. Ook bij de jongeman komt het tot spreken en handelen; de 

volgorde is echter omgekeerd aan die in IV,45: hier eerst een beweging en daarna begint hij te 

spreken. Hier gaat het om de eerste handelingen van de jongen na de opwekking; zij geven tastbaar 

blijk van de opwekking. 

 

 

9.12.5  De reactie op het wonder 

 

Beide verhalen maken melding van een reactie op het wonder. In VA IV,45 mogen er meer mensen 

bij de opwekking aanwezig zijn, de reactie beperkt zich echter tot haar familie. Het geven van geld 

op zichzelf beschouwd past binnen het kader van een genezing: het gaat om de gebruikelijke 

betaling van een dokter. Zij komen echter met zo’n groot geldbedrag aanzetten dat daaruit tevens de 

conclusie getrokken kan worden dat daarmee door de familie uiting wordt gegeven aan de grote 

dankbaarheid voor de opwekking van het meisje. Van enige emotie vernemen we niets, terwijl 

daarvan voordien wel sprake was. De reactie op het wonder van de opwekking in Lucas 7 is niet tot 

een persoon of een groep beperkt, maar geldt alle aanwezigen. Er is sprake van vrees, de 

gebruikelijke reactie als God zich manifesteert. En men komt tot verheerlijking, niet van de 

wonderdoener, maar van God die de aanwezigen in Jezus’ handelen aanwezig zien. 
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Waar in IV,45 Philostratus uitdrukking geeft aan het feit dat hij het ‘hoe’ van de opwekking niet 

begrijpt, komt het in Lucas 7,16 tot verstaan, maar dan niet van de opwekking als zodanig, maar 

wel hoe het gebeuren verstaan moet worden, enerzijds als de opstanding van een groot profeet 

‘onder ons’ en anderzijds als Gods omzien naar zijn volk. In VA IV,45 ontbreekt in tegenstelling tot 

in Lucas 7,16 elke lof.
88

 

 

 

9.12.6  Een verhaal met een beroep op de traditie 

 

Ten laatste willen we erop wijzen dat zowel Lucas als Philostratus op een eerdere ‘traditie’ 

teruggrijpen. Zo grijpt Lucas terug op het verhaal van Elia’s dodenopwekking (1 Koningen 17), 

Philostratus doet dat met de overlevering van Heracles en Alcestis. Daarmee blijft Lucas binnen de 

joodse en Philostratus binnen de Grieks-Romeinse wereld. 

 

 

9.13  VERKLARING  VAN DE VERWANTSCHAP 

 

De sterke verwantschap tussen Lucas 7,11-17 en Vita Apollonii IV,45 heeft bij veel onderzoekers 

tot de vraag geleid of en hoe deze verwantschap zich laat verklaren. De verschillende antwoorden 

op de vraag zetten we op een rij. Maar we beginnen met R. Bultmann’s veronderstelling van het 

bestaan van een hellenistisch type van de dodenopwekking,
89

 omdat dit verteltype in de discussie 

een belangrijke rol speelt. Typerende elementen voor het hellenistisch type zijn volgens Bultmann: 

  
(1) de ontmoeting van de wonderdoener met de baar; 

(2) de grote menigte als begeleiding, die als getuige functioneert;  

(3) de moeder van de opgewekte als weduwe (LXX 1 Kon. 17,17vv.); 

(4) de indruk die het wonder maakt (in Luc. 7,16 in LXX-terminologie geformuleerd). 

 

Het mag duidelijk zijn: Bultmann rekent Lucas 7,11-17 tot dit hellenistische type. De verschillende 

momenten maken het ‘hellenistisches Judenchristentum’ als plaats van oorsprong van dit verhaal 

dan ook waarschijnlijk. Andere verhalen die tot het hellenistische verteltype horen, noemt hij niet. 

In zijn bespreking van andere (joodse en hellenistische) dodenopwekkingen buiten de evangeliën 

geeft hij niet aan welke van de hellenistische verhalen wel, en welke niet tot dit type gerekend 

moeten worden.
90

 Kortom, het bestaan van een dergelijke verteltype (met deze specifieke 

elementen) is nog allerminst aangetoond. Rekent Bultmann VA IV,45 daartoe?
91

 Strikt genomen 

voldoet het verhaal niet aan de twee laatste elementen van het type, op grond waarvan je dan zou 

moeten zeggen dat VA IV,45 niet tot het hellenistisch verteltype behoort, en Lucas 7,11-17 wel. Het 

is naar ons idee niet echt logisch om een joods-christelijk verhaal tot uitgangspunt te maken om te 

spreken van een ‘hellenistisch verteltype van de dodenopwekking’, ook al zou dit afkomstig zijn uit 

het ‘hellenistisches Judenchristentum’. 

Er kunnen overeenkomsten geconstateerd worden tussen Lucas 7,11-17 en VA IV,45, een grote 

hoeveelheid zelfs, op basis daarvan kan niet vastgehouden worden dat Lucas 7,11-17 in een 

hellenistisch gewaad van een dodenopwekkingsverhaal gekleed is, zoals S.M. Fischbach meent.
92
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Ook Fischbach spreekt te algemeen van ‘een hellenistisch verteltype’. De formulering suggereert – 

zo zagen we hierboven – dat er diverse hellenistische verhalen van dodenopwekkingen zijn die alle 

eenzelfde vertelschema kennen en dezelfde motieven delen. Tot op heden heeft geen onderzoeker 

het bestaan van een dergelijk verteltype aangetoond. 

Daarmee komen we bij een tweede kwestie. Kan gezien de overeenkomst in vertelschema en 

motieven verondersteld worden dat Lucas Vita Apollonii IV,45 als bron gebruikt heeft? Op 

temporele gronden is dat niet mogelijk.
93

 De biografie (terminus post quem: 216 n.Chr.) is van veel 

latere datum dan het Lucasevangelie (80-85 n.Chr.).
94

 Het is evenwel mogelijk dat Lucas óf een 

eerdere schriftelijke overlevering van dit verhaal gekend heeft óf het verhaal uit mondelinge 

overlevering kent.
95

 Fischbach, meent – ‘unwillkürlich drängt sich der Eindruck auf’ – dat de 

voorliggende versie niet door de auteur van VA is geschreven. Heel voorzichtig zegt ze: Philostratus 

‘zou een mogelijk oudere vertelling gehad kunnen hebben’.
96

 Vervolgens doet ze een poging om de 

‘vorphilostratische Tradition’ (d.i. ‘eine, volkstümliche, mündlich überlieferte Totenerweckungs-

geschichte’)
97

 te reconstrueren, hoewel de tekst vanuit literair-kritisch oogpunt volgens Fischbach 

geen aanwijzingen heeft voor ‘Uneinheitlichkeit’ zoals verdubbelingen, spanningen en/of 

herhalingen. Deze versie bestaat volgens haar uit (in onze regelaanduiding) de regels 1-16. De enige 

redactionele toevoegingen zijn: ἐδόκει (r. 2)  en δοκοῦντος (r. 14). Voor de latere ‘Anhang’ (r. 17-

26) met zijn drie nieuwe inzetten (r. 17; r. 18-19; r. 20-26) houdt ze Philostratus verantwoordelijk, 

omdat het hier om drie elementen gaat die voor Philostratus karakteristiek zijn: het veelvuldig 

voorkomen van Heracles (II,3.33.43; III,13; IV,10.46; V,1), het beeld van Apollonius, die geen 

geschenken aanneemt, vrijwillig arm is en boven rijkdom verheven (I,33.35v.41; II,40; V,38, 

VIII,3) en een natuurlijke verklaring van het wonder (V,16; VI,43). Er zijn naar ons idee echter te 

weinig aanwijzingen die ofwel in de ene richting (eerdere schriftelijke overlevering) of in de andere 

richting (mondelinge overlevering) wijzen. 

Een derde mogelijkheid is, dat zowel Lucas als Philostratus ‘teruggaan’ op eerdere mondelinge 

en/of schriftelijke verhalen over jonge mensen die tijdens de begrafenis uit de doden worden 

opgewekt
98

 en dat ze dus eigenlijk los van elkaar geschreven zijn.
99

 

Er zijn evenwel ook nog hele andere mogelijkheden, en wel dat Philostratus het 

nieuwtestamentische verhaal van de dodenopwekking uit Lucas 7,11-17 gekend heeft
100

, en 

daarmee speelt, dan wel dat hij meer nieuwtestamentische dodenopwekkingsverhalen, waaronder 

dat van Lucas 8,40-56 (of parallellen) gekend heeft.
101

 En dan is er daarnaast nog de mogelijkheid 
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dat Philostratus misschien niet de verhalen heeft gekend zoals wij ze kennen, maar wel gehoord 

heeft van dodenopwekkingen die door Jezus verricht zijn. Dat laatste lijkt ons niet onwaarschijnlijk. 

Philostratus moet bekend geweest met joods-christelijke tradities die over Jezus als leraar en 

wonderdoener in de hellenistische wereld de ronde deden. Het is goed mogelijk dat hij een Griekse 

gestalte, Apollonius, tegenover hem – of moeten we zeggen: naast hem – heeft gezet.
102

 

 

 

9.14  CONCLUSIES 

 

We noteren de belangrijkste conclusies van het negende hoofdstuk: 

1) De sofist Lucius Flavius Philostratus (ca. 170–ca. 247 n.Chr.) schreef in opdracht van Julia 

Domna, de echtgenote van keizer Septimius Severus, het geschrift Vita Apollonii (in elk geval na 

217 n.Chr.). Deze biografie, die uit acht boeken bestaat, beschrijft het leven van Apollonius van 

Tyana vanaf zijn bijzondere geboorte tot aan zijn ‘tenhemelopname’ (9.2). 

2) Apollonius van Tyana is een historische figuur, die leefde in de eerste eeuw na Christus. 

Wanneer precies, laat zich in historisch onderzoek niet meer nauwkeurig bepalen. Het beeld dat van 

hem bestaat, is voor een belangrijk deel bepaald door wat Philostratus in VA over hem vertelt. Hij 

beschrijft Apollonius als een wijze, iemand met bovennatuurlijke gaven, die profetische gaven bezit 

en tot wonderen in staat is. Hij vermeldt een groot aantal wonderen, waaronder de opwekking – in 

Rome – van een (dood/schijndood) meisje uit een consulaire familie (IV,45) (9.2). 

3) Het beeld dat Philostratus vooral tegengaat, is dat Apollonius een μάγος (‘magiër’), 

respectievelijk een γόης (‘tovenaar’) zou zijn en dat de wonderen die hij verricht door magische 

technieken dan wel door tovenarij tot stand zijn gekomen (9.2). 

4) Een lezer van VA moet het groot aantal overeenkomsten met het leven van Jezus opvallen. 

De Vita Apollonii is nadien – vanaf de tweede helft van de derde eeuw – ingezet in de strijd tegen 

het christendom (o.a. door Porphyrius en Hierocles), met heftige reacties daarop van christelijke 

kant (o.a. door Eusebius). In hoeverre Philostratus zelf bij het schrijven van VA Jezus en tradities 

over hem in gedachten heeft gehad, is onderwerp van debat. Helemaal onwaarschijnlijk is dat niet 

(9.2). 

5) Het verhaal van de opwekking van het (schijn)dode meisje (VA IV,45) bestaat uit drie delen: 

het eerste (r. 1) en het derde deel (r. 20-26) zijn commentaarzinnen om de wonderscène (r. 2-19) 

heen. De eerste twee delen horen nauw bijeen. Het pronomen demonstrativum ‘dit’ heeft een 

vooruitwijzende functie naar het wonder, dat beschreven wordt in de regels 2-19. 

6) De wonderscène zelf laat zich als volgt indelen: A het meisje leek gestorven te zijn (r. 2), B 

de rouwende begrafenisstoet (r. 3-6), C het optreden van de wonderdoener (r. 7-14), A’ het meisje 

liet haar stem horen en keerde terug naar huis van haar vader (r. 15-17), B’ de uiting van dank 

(geldbeloning) van de familie (r. 18-19). Door deze indeling worden de twee transformaties goed 

zichtbaar: die van dood naar leven van het meisje en van de rouw van de mensen eromheen naar de 

dank van de familie. Dit alles ten gevolge van het optreden van de wonderdoener (9.5). 

7) Philostratus gebruikt het woord θαῦμα diverse malen. Alleen in IV,45 hanteert hij dit 

Griekse woord niet voor een (wonderlijk) verschijnsel, maar voor een gebeurtenis (= ‘wonder’) 

(9.6). 

                                                                                                                                                                                
misschien beide nieuwtestamentische dodenopwekkingsverhalen (de dochter van Jaïrus en de jongen van Naïn) heeft 

gekend? Zijn verhaal lijkt een samenvoeging van deze verhalen. 
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8) Een belangrijk element in het verhaal vormt de kwestie of het meisje echt dood is of 

schijndood. Het komt drie keer in IV,45 voor (r. 3; r. 14; r. 20-26). Het gebruik van het woord 

ἐδόκει door Philostratus lijkt op een zekere voorzichtigheid te duiden van de kant van Philostratus 

ten opzichte van de gebeurtenissen rond Apollonius, niet in het minst ook rond wonderen van zijn 

kant (9.6.1). 

9) De daad van de opwekking komt geheel voor rekening van de wonderdoener Apollonius. 

Hoe de handelingen van Apollonius die tot deze opwekking leiden, geduid moeten worden, is 

minder duidelijk, wat past in het beeld van het onbegrijpelijke van het wonder. Greep krijgen op het 

wonder lukt niet, omdat men niet over de daarvoor vereiste kennis bezit. Het lijkt ons een indirecte 

vertelwijze om de bijzonderheid van Apollonius (geen tovenaar, maar een wijze) naar voren te 

brengen (9.6.3). 

10) De reactie op het wonder komt niet tot uitdrukking in de vorm van blijdschap van de 

bruidegom, maar in de vorm van dankbaarheid tegenover de wonderdoener door hem een enorm 

geldbedrag te willen geven. Al eerder heeft Apollonius aangegeven dat het hem niet om geld gaat. 

Dat wordt ook hier zichtbaar (9.7). 

11) Philostratus gebruikt in zijn reflectie op het wonder het woord κατάληψις, dat in de 

hellenistische (stoïsche) filosofische kenleer een belangrijk begrip vormt. De twee slotregels lijken 

ons een indirecte vertelwijze om de bijzonderheid van Apollonius naar voren te brengen: dat hij 

iemand is met geheime kennis, waarover Philostratus en de bij het wonder aanwezigen niet 

beschikken (9.8). 

12) Philostratus laat op verschillende manieren impliciet weten dat Apollonius geen ‘tovenaar’ 

is, maar iemand met ‘geheime wijsheid’ (9.9). De vergelijking met het verhaal van Heracles en 

Alcestis vormt één manier. De afwijzing van het enorme geldbedrag is de andere manier (9.9). 

13) Aan het begin van de wonderscène schetst de verteller een zo tragisch mogelijke situatie, 

(1) het gaat om een jong iemand, een meisje, (2) uit een rijke, dus aanzienlijke en bekende, 

consulaire familie, (3) die op het punt van trouwen staat. In deze situatie treedt Apollonius op om 

daarin verandering aan te brengen. Het is de opwekking tijdens de begrafenis die in het centrum 

staat; bruiloft, plaats en tijd spelen nauwelijks een rol (9.10.1). 

14) Het verhaal mag tal van verhaalpersonages kennen, die over het algemeen een keer 

voorkomen, het verhaal draait om de twee verhaalpersonages die dikwijls voorkomen: het 

(naamloze) meisje (hoewel er naar haar naam gevraagd is) en Apollonius. De laatste weet de eerste 

tot leven te wekken (9.10.3). 

15) Het raamwerk om de scène duidt het gebeuren. Zo wordt aan het begin het daaropvolgende 

gebeuren direct al getypeerd als ‘wonder’. Daarbij past wat aan het slot wordt gezegd dat geen mens 

greep krijgt op hoe iemand tot een dergelijk wonder in staat is. Dat blijft het geheim van de 

wonderdoener (9.10.4). 

16) De wonderscène kent veel geluid, in het begin is dat ongearticuleerd, daarna wordt dat 

gearticuleerd. Dat begint en eindigt met Apollonius die spreekt (‘zei’). De lezer ziet Apollonius 

steeds sprekend reageren op situaties: op het verdriet en het ‘lijden’, op de schijnbare dood van het 

meisje, op het geldaanbod van de familie, en dat waar de aanwezigen niet op hem reageren, het 

meisje dat wel doet (9.10.4). 

17) In VA IV,45 wordt de opwekking niet op een en dezelfde wijze aangeduid. De verteller 

spreekt van ‘wakker maken uit (schijnbare) dood’, ‘terugbrengen tot leven’ in de scène zelf, in het 

commentaar heeft hij het over ‘opwarmen’ en ‘herstellen’ van het uitgedoofde leven (9.10.4). 

18) Het is niet eenvoudig om een passende titel boven het verhaal te vinden. Dat heeft te maken 

met het feit dat de titel recht moet doen, zowel aan de opwekking als aan het commentaar 

eromheen. Met de titel ‘Een wonder, waarvan alleen de wonderdoener Apollonius het fijne weet’ 

hebben we getracht om in elk geval recht te doen aan de clou van het verhaal (9.11). 

19) Een vergelijking van VA IV,45 met Lucas 7,11-17 laat zien dat de overeenkomsten tussen 

beide verhalen vooral in het vertelschema, de thematiek en motieven gelegen zijn. Er zijn enkele 

lexeemovereenkomsten. Letterlijke overeenkomsten ontbreken (9.12). De twee belangrijkste 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29do%2Fkei&la=greek&can=e%29do%2Fkei0&prior=teqna/nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0&prior=h(
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verschillen zitten daarin (1) dat we in Lucas 7,11-17 met een ‘echte’ dode van doen hebben, waar 

dat in VA IV,45 onduidelijk blijft en (2) dat de – onbegrijpelijke – dodenopwekking in VA IV,45 

geheel aan Apollonius toegeschreven wordt zonder expliciete vermelding (van de omgeving) dat hij 

een δαίμων is, terwijl de aanwezigen in Naïn uit Jezus’ handelen de conclusie trekken dat God zich 

daarin manifesteert (9.12.3). 

20) De sterke verwantschap tussen Vita Apollonii en Lucas 7,11-17 heeft tot tal van antwoorden 

geleid, waar het gaat om de vraag of en hoe deze verwantschap zich laat verklaren. Het kan gaan 

om verklaring van afhankelijkheid van Lucas van Apollonius of andersom, Apollonius die 

afhankelijk is van Lucas. Maar ze kunnen ook geheel los van elkaar geschreven zijn (9.13). 

21) De opvatting van diverse uitleggers dat we in Lucas 7,11-17 met een hellenistisch 

verteltype van de dodenopwekking te maken hebben, valt te betwisten. De argumentatie om een 

dergelijk verteltype te veronderstellen is te zwak. Het bestaan van een dergelijk verteltype is nog 

niet aangetoond (9.13). 

22) De opvatting dat Philostratus – in Rome? – eerdere joods-christelijke overleveringen over 

Jezus als leraar en wonderdoener heeft vernomen en dat hij daar een eigen hellenistische leraar en 

wonderdoener naast zet, kan goed verdedigd worden (9.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmonos&la=greek&can=dai%2Fmonos0&prior=a)phne/xqh
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HOOFDSTUK X 

 

AFRONDING 
 

10.1  INLEIDING 

 

Omdat het uitgangspunt van ons onderzoek de moeite van veel mensen met een wonderverhaal als 

Lucas 7,11-17 is, staan wij eerst kort stil bij de hermeneutische kwestie: hoe als lezer moeten we 

een dergelijk verhaal verstaan? We doen een poging om een richting te wijzen (10.2). Daarna zetten 

we de resultaten van ons onderzoek op een rij in het licht van de gebruikte leeswijzen (10.3). Ten 

slotte benoemen we een aantal openstaande kwesties die om verdere bestudering vragen (10.4). 

 

 

10.2  VAN EEN HISTORISCHE NAAR EEN HERMENEUTISCHE BENADERING 

 

Als het over wonderverhalen gaat, komt steevast de vraag naar een Bijbelwetenschapper toe: is het 

echt gebeurd of niet? En daarmee lijkt het erop dat tegen de Bijbelse wonderen/wonderverhalen 

alleen zwart-wit aangekeken kan worden. Men houdt het wonder dat verteld wordt, of voor een feit 

of voor fictie, soms zelfs al voordat men de tekst gelezen heeft.
1
 De definitie van het wonder van D. 

Hume heeft in de bepaling of het wonderverhaal een feit memoreert of fictie is, een belangrijke rol 

gespeeld: ‘A miracle is a violation of the laws of nature, and as a firm and unalterable experience 

has established these laws; the proof against a miracle, from the very nature of the fact, is as entire 

as any argument from experience can possibly be imagined.’
2
 De redenering – nog steeds door veel 

mensen gehanteerd – is: wonderen kunnen niet, omdat ze tegen de natuur ingaan.
3
 De conclusie die 

op basis daarvan getrokken wordt is, we hebben hier met fictie van doen. 

 

Met bovengenoemde vraagstelling of het zelf gegeven antwoord op de vraag wordt duidelijk dat de 

eerste aandacht uitgaat naar de vraag van de verhouding tussen tekst en historische werkelijkheid. 

Dat mag een legitieme vraag zijn, in onze evaluatie van de historische vraagstelling zagen we dat 

daaraan de nodige vragen en problemen kleven (3.4.5).
4
 

Wij beschouwen als grootste nadelen om de historische referentie van de tekst als de kernvraag 

van de wonderproblematiek te zien: 

(1) De tekst zelf blijft op die manier buiten beeld. 

(2) Met betrekking tot de vraag van de historische referentie kan men alleen maar tot het ene of 

het andere standpunt komen. Een vruchtbaar gesprek in dezen is problematisch, zo is in de loop van 

de tijd zichtbaar geworden. 

(3) Als men eenmaal een standpunt heeft ingenomen, kan de tekst ook buiten beeld blijven; de 

noodzaak om de tekst te lezen ontbreekt. 

                                                      
1
 S. ALKIER, Lazarus – Fact, Fiction, Friction, Loccumer Pelikan 4 (1996), 153-159, laat aan de hand van een aantal 

voorbeelden zien dat de vraag naar de realiteit of fictionaliteit van wonderverhalen (vaak) niet beantwoord wordt op het 

vlak van de desbetreffende tekstuitleg, maar dat het antwoord al vóór de lezing vaststaat. 
2
 D. HUME, An Enquiry Concerning Human Understanding and Other Writings (ed. S. Buckle) (Cambridge Texts in the 

History of Philosophy), Cambridge 2009, 100 [114]; S. ALKIER, Miracles in Early Christian Texts. Fact-Fiction-

Friction, in: R. REUTER & W. SCHENK (Hrsg.), Semiotica Biblica. FS. E. Güttgemanns, Hamburg 1999, 125-140, spec. 

128, eindigt zijn bespreking van Hume met de zin: ‘Only the laws of nature decide what is possible or not, what is fact 

and what is fiction’. 
3
 Tot op heden is dit natuurwetenschappelijke, wonderkritische concept van de werkelijkheid bij velen bepalend ten 

opzichte van het realiteitsconcept dat in de wonderverhalen naar voren komt. 
4
 De achterliggende visie is dat het verhaal een voertuig is van dan wel verwijst naar wat er in het verleden is gebeurd 

(zie ALKIER, Miracles in Early Christian Texts, 128-129). 
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(4) Het grootste nadeel echter is dat het ook niet meer tot verwondering (over het wonder) 

komt, de verwondering die zo karakteristiek is voor de reactie op het wonder. 

 

Wij staan een andere benadering in de wonderdiscussie voor, en wel om niet bij de historische 

verwijzing te beginnen, hoezeer die vraag mensen ook bezighoudt, maar om mensen uit te nodigen 

om bij de tekst te beginnen. De wonderdiscussie zouden wij liever benaderen vanuit de directe 

verhouding tussen tekst en lezer, en dan dus als een hermeneutische kwestie beschouwen. Daarbij 

maken we graag gebruik van een term, die door S. Alkier wordt gehanteerd, te weten ‘concept of 

reality’.
5
 Alkier merkt terecht op dat we moeten bedenken dat wij (als lezers) een bepaald concept 

hebben van de werkelijkheid, dat op de achtergrond meespeelt, als het over wonderen gaat.
6
 Dat 

realiteitsconcept is voor een groot gedeelte gebaseerd op onze ‘Alltagserfahrung’ (die niet beperkt 

kan worden tot een ‘Alltagserfahrung’ van de moderne tijd).
7
 Van dat realiteitsconcept van velen 

maakt de gedachte deel uit dat doden opwekken menselijkerwijs onmogelijk is. Dat 

realiteitsconcept hoeft een lezer niet aan de kant te schuiven als hij gaat lezen. Dat kan hij ook 

moeilijk terzijde schuiven, het is ten slotte van velen het ‘Vorverständnis’. 

Als de lezer nu Lucas 7,11-17 gaat lezen, dan wordt hij geconfronteerd met een verhaal dat 

melding maakt van een verhaalpersonage dat wel in staat blijkt om een dode op te wekken. Κύριος 
(‘Heer’) wordt dat verhaalpersonage genoemd in het middengedeelte waarin de opwekking wordt 

verteld (7,13-15). De andere verhaalpersonages, een menigte rondom Jezus en een menigte rondom 

de weduwe, zijn daar getuige van. Welke conclusie trekken zij daaruit? In elk geval niet de 

conclusie dat hier een menselijke wonderdoener bezig is. Dat zou ook niet logisch zijn gezien de 

‘Alltagserfahrung’ dat geen (gewoon) mens doden kan opwekken. De conclusie die zij trekken, is 

dat in het personage dat hier handelt en spreekt, God zelf bezig is (7,16f). Die conclusie kan door 

hen getrokken worden op grond van de kennis uit de Tenach dat JHWH wel de macht heeft om 

doden op te wekken (Deut. 32,39; 1 Sam. 2,6; 2 Kon. 5,7) (zie Hand. 26,8, waar Paulus, staande 

voor Agrippa, zegt: ‘Waarom wordt het bij u ongelooflijk (ἄπιστον) (sic) geacht, als God doden 

opwekt?’). 

Kortom, wat het wonderverhaal zoekt te bereiken, is dat de lezer niet stil blijft staan bij wat bij 

mensen onmogelijk is, maar dat hij door middel van het verhaal ontdekt dat er een God is, voor wie 

niets onmogelijk is (vgl. Luc. 18,27). Wat het verhaal aan de lezer wil laten horen, is dat er nog een 

andere realiteit bestaat, die in staat is om dat te doen wat ‘bij mensen onmogelijk is’. Anders 

gezegd, het verhaal zoekt in te breken op het ‘concept of reality’ van de lezer. S. Alkier gebruikt 

hiervoor de term ‘friction’.
8
 Een wonder, zo zegt hij, is een inbreuk in de binaire logica van de 

                                                      
5
 S. ALKIER, “For nothing will be impossible with God” (Luke 1:37). The Reality of “The Feeding the Five Thousand” 

(Luke 9:10-17) in the Universe of Discourse of Luke’s Gospel, in: S. ALKIER & A. WEISSENRIEDER (Eds.), Miracles 

Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBR 2), Berlin & Boston 2013, 5-22, spec. 6-

9; H. SCHULZ, The Concepts of Miracle and the Concepts of Reality. Some Provisional Remarks, in: S. ALKIER & A. 

WEISSENRIEDER (Eds.), Miracles Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBR 2), 

Berlin & Boston 2013, 351-375, spec. 365: laat zien wat de gedachte achter het ‘concept of reality’ is: ‘The idea behind 

this notion is not so much that individuals (…) are operating on the basis of an ontology, meaning a theory of reality 

(realitas) as such. What is meant, rather, is that they operate on the basis of certain underlying assumptions about what 

counts as real (reale).’ 
6
 ALKIER, “For nothing will be impossible with God”, 8. 

7
 De ‘Alltagserfahrung’ dat mensen geen doden kunnen opwekken, lijkt ons van alle tijden te zijn, dat wil niet zeggen 

dat er geen verschil bestaat in de wijze waarop de werkelijkheid in de antieke en in de moderrne tijd ervaren wordt. In 

de antieke wereld wordt de werkelijkheid veel meer beleefd als een krachtenveld, waarop goden, satan/duivel, geesten, 

demonen en mensen inwerken, terwijl het moderne concept van de werkelijkheid voor een zeer belangrijk deel wordt 

bepaald door wat ‘de natuurwetten’ wordt genoemd en bijbehorende causaliteit (zie D. DORMEYER, Weltbild, Wunder 

und Geschichtsschreibung mit Vorzeichen und Machttaten Gottes/von Gottheiten, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), 

Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 69-78, spec. 70). 
8
 ALKIER, Lazarus – Fact, Fiction, Friction, 153-159; ALKIER, “For nothing will be impossible with God”, 8; S. ALKIER, 

Das Kreuz mit den Wundern oder Wunder ohne Kreuz? Semiotische, exegetische und theologische Argumente wider 

die formgeschichtliche Verkürzung der Wunderforschung, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik 

der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 
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alledaagse ervaring (sc. van de lezer).
9
 In zijn studie over de wonderbare spijziging (Lucas 9,10-17) 

laat Alkier prachtig zien hoe de leerlingen die alledaagse ervaring inbrengen en hoe Jezus met zijn 

opdrachten daarop inbreekt.
10

 In dat verhaal wordt de ‘Alltagserfahrung’ heel specifiek 

gethematiseerd. Dat is niet bij alle wonderverhalen het geval. Maar het speelt wel altijd in 

wonderverhalen, zoals duidelijk wordt uit de reactie van verwondering of verbazing (‘Wij hebben 

vandaag onverwachte dingen gezien’, d.i. ‘niet passend bij onze verwachting/ervaring van alle dag’, 

Luc. 5,26). Hoe zit het in Lucas 7,11-17? We constateerden in 4.6.3 dat de vrouw niet reageerde op 

Jezus’ oproep ‘Ween niet!’ Het lijkt erop dat zij hier, zogezegd, haar ‘Alltagserfahrung’ inbrengt. 

Jezus vraagt haar in deze situatie om iets onmogelijks. Aan de situatie waarin zij verkeert, valt in 

haar beleving dan ook niets te veranderen. 

 

Wat we aan het begin van deze studie (in 1.1) benoemden als het probleem van de verhouding 

tussen tekst en realiteit, is hier herschikt, en wel tot de vraag van de verhouding tussen de lezer met 

zijn concept van de werkelijkheid en de tekst die melding maakt van een andere realiteit. 

 

In dit verband moeten we een ander punt naar voren brengen, waar we al eerder (2.4.8) over 

spraken. Dat betreft het eerste deel van uitspraak van de verteller aan het begin van de proloog: 

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν 
ἡμῖν πραγμάτων (‘Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die 

onder ons voldragen/vervuld zijn’ (1,1).
11

 Het gaat ons nu vooral om het slot ‘een verhaal … over 

de zaken die onder ons voldragen/vervuld zijn’. Hoe het woord πεπληροφορημένων ook moet 

worden vertaald en geduid, het gaat ons er nu om dat die zin tot doel heeft om de lezer ervan te 

overtuigen dat hij, de evangelist, vertelt van reële gebeurtenissen. Dat geldt dan dus ook van de 

wonderverhalen. Lucas wil op die manier aan de lezer laten weten dat de lezer niet moet denken dat 

zijn evangelie tot het genre van de (onhistorische) mythe behoort. Hij moet het rekenen tot het 

genre van de geschiedschrijving. Hij wil de lezer ervan overtuigen dat deze God als realiteit moet 

beschouwen op dezelfde wijze als mensen zichzelf als reëel ervaren. 

 

Het grote voordeel van de benadering die wij hier bepleiten, is drieledig: (1) De lezer hoeft bij het 

begin van zijn lezing niet voorbij aan zijn werkelijkheidsconcept. Integendeel, als hij het inbrengt, 

krijgt hij een scherper zicht op de bijzonderheid van de gebeurtenis. (2) De tekst – en daarmee het 

wonder – komt op deze manier helemaal in beeld. (3) Er wordt recht gedaan aan de visie van Lucas 

dat zijn evangelie onder het genre van de geschiedschrijving valt. 

 

 

10.3  NIEUWE RESULTATEN IN HET LICHT VAN DE GEBRUIKTE LEESWIJZEN 

 

Wat ontdekten we in ons onderzoek? Beter gezegd, welke nieuwe resultaten kunnen we boeken na 

gebruikmaking van de in 1.4 genoemde leeswijzen? We lopen alle onderdelen van het onderzoek 

langs. 

 

                                                                                                                                                                                
339), Tübingen 2014, 515-544, spec. 540-544; S. ALKIER, Die Wunderdiskussion und die notwendige 

Problematisierung des Wirklichkeitsbegriff, in: S. ALKIER & I.D. POPOIU (Hrsg.), Wunder in evangelischer und 

orthodoxer Perspektive (Kleine Schriften des Fachbereichs Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt 

am Main 8), Leipzig 2015, 11-42, spec. 40-42. 
9
 Daarmee instemmend R. ZIMMERMANN, Von der Wut des Wunderverstehens. Grenzen und Chancen einer 

Hermeneutik der Wundererzählungen, in: B. KOLLMANN & R. ZIMMERMANN (Hg.), Hermeneutik der frühchristlichen 

Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339), Tübingen 2014, 

27-52, spec. 42. 
10

 ALKIER, “For nothing will be impossible with God”, 13-16. 
11

 Over de proloog van het Lucasevangelie bestaat een onoverzienbare stroom publicaties. Zie hoofdstuk V (n.7) en 

verder de inleidingen van de Lucascommentaren. 
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Wonderverhaal 

Aan het vormkritisch onderzoek van de nieuwtestamentische wonderverhalen heeft G. Theißen een 

belangrijke bijdrage geleverd door nauwkeurig alle motieven die in deze wonderverhalen aanwezig 

zijn, op een rij te zetten. Op zijn onderzoek bouwden wij voort door onze studie naar de voor het 

wonder bepalende motieven. Wij noemden drie motieven: de situatie die als problematisch wordt 

beleefd, de opheffing van de problematische situatie en de transformatie die tot de opheffing leidde. 

Maar we zagen ook dat daarmee het wonder nog niet echt gevat was. Daarvoor moet de rol van de 

lezer ingebracht worden, die zijn eigen concept van de werkelijkheid heeft, dat niet direct rijmt met 

het concept van de realiteit dat door het verhaal wordt ingebracht. Een vierde motief, de reactie van 

de aanwezige(n) en/of betrokkene(n) functioneert vaak als een bevestiging dat het om een wonder 

gaat. 

Het zijn deze vier motieven die we een centrale plaats toekenden in ons onderzoek van de 

wonderverhalen die we bestudeerden: Lucas 7,11-17, 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45, 

en die uiterst vruchtbaar bleken om het wonder goed in beeld te krijgen. 

 

Aard van het wonderverhaal 

De spanning die het verhaal bij de lezer oproept vanwege het concept van de werkelijkheid dat zo 

anders is dan het zijne, heeft tot tal van antwoorden geleid op de vraag naar de aard van het 

wonderverhaal. We zagen dat een groep uitleggers spreekt van historische verhalen, nogal eens 

onder verwijzing naar de proloog (Luc. 1,1-4). Een modernere aanduiding is die van R. 

Zimmermann. Hij houdt de wonderverhalen voor ‘faktuale Erzählungen’.
12

 De aanduidingen aan de 

andere kant van het spectrum zijn heel verschillend. In het verleden sprak men vaak van ‘mythen’ 

of men duidde de wonderverhalen als ‘legenden’, zoals dat ten slotte ook gebeurde bij de 

wonderverhalen van Elia en Elisa (6.3). Tegenwoordig worden ze ook wel als symbolische verhalen 

beschouwd. We kwamen tot de conclusie dat dergelijke aanduidingen de lezer niet goed voor het 

verhaal zetten. Er is op deze manier in zekere zin al een beslissing genomen met betrekking tot het 

verstaan, waar het gaat om het realiteitsconcept van het verhaal, terwijl zogezegd de spanningsvolle 

verhouding tussen beide concepten nu juist essentieel is voor het verstaan. Aan die spanning maakt 

men vaak van tevoren een einde, waar ze nu juist vruchtbaar gemaakt moet en wil worden. 

 

Context 

In het onderzoek van Lucas 7,11-17 blijft de aandacht voor de context meestal beperkt tot de directe 

context, de perikoop die er direct aan voorafgaat (7,1-10) en de perikoop die er direct op volgt 

(7,18-23). In onze studie hebben we die aandacht sterk verbreed om de mogelijkheid niet uit te 

sluiten dat er nog andere verbanden zichtbaar kunnen worden die voor ons onderzoek van belang 

kunnen zijn alsook om elementen van Lucas 7,11-17 te kunnen verstaan: 

(1) Om te weten wat Jezus in de stad Naïn komt doen, hebben we de grotere context, in dit 

geval het Galilea-deel nodig, meer in het bijzonder 4,43 waar Jezus aankondigt waartoe hij is 

uitgezonden: ‘Ook aan andere steden moet ik het evangelie van het koningschap van God 

verkondigen.’ 

(2) Aandacht voor de context bracht ons ook tot het inzicht dat Lucas 7,11-35 (+ 36-50) als een 

afronding is te beschouwen van een beweging die met het openbare optreden van Johannes in 3,1 

begon, een aandacht die nodig is om de vraag van Johannes de Doper direct na de dodenopwekking 

(7,19.20) goed te kunnen plaatsen. 

(3) De grotere context hadden we ook nodig om de bijzondere rol te kunnen bepalen die Elia in 

het Lucasevangelie inneemt: Elia die enerzijds met Johannes en anderzijds met Jezus wordt 

verbonden, op basis waarvan er niet alleen bij lezers, maar ook bij verhaalpersonages, onder wie 

Johannes, verwarring ontstaat over de vraag of Elia nu met Johannes of met Jezus moet worden 

verbonden. 

                                                      
12

 R. ZIMMERMANN, Frühchristliche Wundererzählungen – eine Hinführung, in: R. ZIMMERMANN (Hg.), Kompendium 

der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 5-67, spec. 30-40. 
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(4) De direct voorafgaande context, de relatie met Lucas 7,1-10, laat zien dat 7,11-17 onderdeel 

is van een tweeluik dat als geheel duidelijk maakt dat Jezus geen barrières kent, als het om het heil 

van mensen gaat. Zijn aandacht daarbij gaat wel eerst uit naar de mensen die veraf staan dan wel 

naar hen die in de marge van de samenleving verblijven. Hij kent geen ‘eigen volk eerst’. De 

heidenen gaan de joden/gelovigen dikwijls nog in geloof voor. 

(5) De direct daaropvolgende context, de relatie met Lucas 7,18-23, laat zien dat de scène zelf 

(7,11-17) voor nieuwe vragen bij Johannes zorgt, die in het vervolg om een oplossing vragen. Wat 

is namelijk het geval? Allerlei elementen uit Lucas 7,11-17 doen aan Johannes denken of zijn met 

Johannes verbonden, waardoor de situatie voor Johannes niet duidelijk is, omdat deze ook anders 

uitgelegd kan worden (zie verder onder Lucas 7,11-17). 

 

1 Koningen 17,17-24 

We bespraken 1 Koningen 17,17-24 om twee redenen. De eerste reden was dat er indirecte 

aanwijzingen waren dat de verteller in Lucas 7,11-17 ten dele 1 Koningen 17,17-24 imiteert. De 

tweede reden was om door middel van vergelijking van de twee dodenopwekkingen nog scherper 

het bijzondere van de dodenopwekking van Lucas 7,11-17 in het vizier te krijgen. 

Met betrekking tot 1 Koningen 17,17-24 constateerden we dat deze passage deel uitmaakt van 

een tweeluik: 17,7-16 en 17,17-24. Een dergelijke vertelwijze hanteert ook Lucas; zo spraken we 

over Lucas 7,1-10 en 7,11-17 als een paar of span. Beide passages volgen in de vertelling op elkaar 

(zie ook 7,11 ‘in het vervolg’), we zagen dat ze ook inhoudelijk op elkaar volgen en elkaar 

aanvullen: (1) man-vrouw, (2) heidens-joods, (3) gezaghebbend-in de marge, (4), dierbare slaaf-

enige zoon, (5) dodelijk ziek-dood. We hebben in beide gevallen (1 Kon. 17 en Luc. 7) met een 

‘gesteigerte Pendant’ van doen: eerst bewaring voor de dood, gevolgd door opwekking uit de 

doden. 

We merkten op dat 1 Koningen 17,17-24 en Lucas 7,11-17 daarin verschillen, dat het in het 

oudtestamentische verhaal om een heidense vrouw gaat, terwijl het in het Lucasevangelie om een 

joodse vrouw gaat. Wat Lucas gedaan heeft, is het heidense aspect verplaatsen naar het linkerpaneel 

(7,1-10), het verhaal van de heidense centurio. 

 

Omdat het ons in deze studie om het wonder/de dodenopwekking gaat, willen we ons verder daarop 

concentreren. In de vergelijking met 1 Koningen 17,17-24 zagen we al dat er met betrekking tot de 

dodenopwekkingen zelf geen woordelijke overeenkomsten zijn. Wat we wel zagen, was dat het 

handelen van de wonderdoeners uit een daad en een woord bestaat. Wat de daad betreft, die is 

contact makend, Elia doet dat met zijn hele lichaam, door bovenop het dode kind te gaan liggen, 

Jezus doet dat anders; hij raakt de baar (!) aan, waarop de dode jongeman ligt. Dat lijkt hij met een 

hand te doen, zo zal een lezer veronderstellen. Dat het fysieke contact maken door Elia direct effect 

heeft, verneemt de lezer niet. De aanraking van de baar door Jezus heeft wel onmiddellijk effect: de 

dragers komen erdoor tot stilstand. Het grootste verschil doet zich voor bij het woord. Het spreken 

door de Heer heeft onmiddellijk effect. Het spreken door Elia neemt de vorm aan van het gebed, 

waarmee hij laat zien dat hij weet dat alleen JHWH het leven kan laten terugkeren in het kind (vgl. 

Deut. 32,39; 1 Sam. 2,6; 2 Kon. 5,7). Elia’s gebed heeft onmiddellijk effect, zo blijkt uit het directe 

vervolg. Het verschil tussen de twee, Elia en de Heer, is dat de één ‘een man van God’ is, terwijl in 

de ander (κύριος) God zich manifesteert. Dat verklaart dan ook waarom de dodenopwekkingen zelf 

geen woordelijke overeenkomsten kennen dan alleen het woord ‘God’. Hij is in beide gevallen 

verantwoordelijk voor de dodenopwekking. 

 

Vita Apollonii IV,45 

We bespraken Vita Apollonii IV,45 om twee redenen. De eerste reden was dat onder onderzoekers 

het vermoeden bestaat dat er een (bewuste) relatie is tussen dit verhaal en Lucas 7,11-17. De tweede 

reden was om door middel van vergelijking van de twee dodenopwekkingen nog scherper het 

bijzondere van de dodenopwekking van Lucas 7,11-17 in het vizier te krijgen. Aan het eind van ons 
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onderzoek concludeerden we dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat er van literaire afhankelijkheid 

sprake is, in die zin dat Lucas het verhaal van VA IV,45 voor zijn verhaal gekend en gebruikt heeft. 

De omgekeerde situatie lijkt meer waarschijnlijk: dat Apollonius een verhaal als dit gekend en 

gebruikt heeft voor de tekening van het leven van een hellenistische wonderdoener tegenover de 

joodse wonderdoener Jezus. 

De vergelijking van VA IV,45 met Lucas 7,11-17 liet zien dat de overeenkomsten vooral 

gelegen zijn in het vertelschema, de thematiek en de motieven, en dat er slechts enkele 

lexeemovereenkomsten zijn. De drie belangrijkste verschillen tussen beide passages zijn: 

(1) In Lucas 7,11-17 hebben we met een ‘echte’ dode van doen – aan het begin wordt gezegd 

dat het om iemand ging die zojuist gestorven was, aan het slot wordt het harde woord ‘dode’ 

gebruikt – , terwijl het in VA IV,45 onduidelijk blijft – ja zelfs gethematiseerd wordt – of het meisje 

schijndood was of ‘echt’ dood. 

(2) De handelingen van de ene wonderdoener blijven onbegrijpelijk voor de aanwezigen en de 

lezers, terwijl dat niet het geval is bij de andere: zijn aanraking in het openbaar is zo krachtig dat ze 

onmiddellijk effect heeft; datzelfde geldt voor zijn levenwekkend spreken. 

(3) De dodenopwekking in VA IV,45 wordt geheel aan Apollonius toegeschreven zonder 

expliciete bekendmaking (door de omgeving) dat hij een δαίμων is, waar de verdenking bestaat dat 

hij een ‘tovenaar’ is, terwijl de aanwezigen in Naïn uit het handelen van de Heer de conclusie 

trekken dat θεός zich in hem manifesteert. 

Dat alles verklaart waarom deze dodenopwekkingen geen overeenkomsten kennen. Het zijn 

geheel verschillende wonderdoeners. 

 

Lucas 7,11-17 

Welke antwoord kunnen we nu geven op de centrale vraag van ons onderzoek: ‘Hoe moet het 

wonder van de dodenopwekking dat in Lucas 7,11-17 wordt verteld, geduid worden in het licht van 

bovenstaande reacties en vragen?’ ‘In het licht van de reacties en vragen’ (zie 1.1) formuleerden we 

aan het slot van 10.2 al een kort antwoord met betrekking tot de wonderdoener: alle aanwezigen 

herkennen God in hem. 

We maken een tweede, uitgebreidere ronde, en zetten daarvoor in bij dat waar het ons in deze 

studie om te doen was: het wonder. Strikt genomen is van het wonder sprake in Lucas 7,11-15. Daar 

vinden we ook de drie motieven die voor het wonder constitutief zijn: de noodsituatie (7,12), de 

handelwijze die voor de transformatie zorgt (7,14), en de opheffing van de noodsituatie (7,15). Het 

verhaal zelf leverde al bepaalde indicaties om de rol van het hoofdpersonage in dezen te verstaan/te 

duiden: 

(1) In het eerste deel van het verhaal (7,11-12) wordt Jezus aangeduid als ‘hij’. Een verandering 

treedt in het midden van de scène op (7,13-15), op het moment dat de transformatie begint. Direct 

aan het begin daarvan spreekt Lucas over hem als ‘Heer’, een titel die ook voor God gebruikt wordt. 

(2) Een tweede aanwijzing doet zich voor in wat de verteller over Jezus zegt, als hij de vrouw 

ziet. Dan wordt hij ‘met innerlijke ontferming met haar bewogen’, een zegswijze die in de Tenach 

alleen voorkomt, wanneer over God wordt gesproken. 

(3) We keren terug naar de titel ‘Heer’, omdat deze titel macht en gezag veronderstelt. Die 

macht en dat gezag worden ook zichtbaar in Jezus’ spreken en handelen ten opzichte van haar 

(dode) zoon. Ze hebben zelfs op een dode een onmiddellijk effect. De gezaghebbendheid van dit 

spreken doet allereerst denken aan het woord van de bode bij de aankondiging van Jezus’ geboorte 

aan Maria: ‘Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos zijn’ (Luc. 1,37). Het is een zin 

die een Bijbellezer aan het spreken van God in Genesis 1 doet denken, een spreken dat ook 

onmiddellijk effect heeft (zie ook Ps. 33,9), als ook aan uitspraak van God in Jesaja 55, dat het 

woord dat uit zijn mond uitgaat, niet leeg tot Hem zal terugkeren, maar zal doen wat Hem behaagt 

en volbrengen waartoe Hij het zendt (55,11). 

De lezer kan zelf op grond van deze gegevens eigenlijk niet anders dan concluderen dat we in 

‘hem’/‘de Heer’ met God van doen hebben. De verhaalpersonages gaan hem daarin voor. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmonos&la=greek&can=dai%2Fmonos0&prior=a)phne/xqh
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In ons vormkritisch onderzoek constateerden we de belangrijke functie van de reactie van de 

aanwezigen bij en/of betrokkene(n) op het wonder. Wat in de reactie in 7,16-17 opvalt, is de 

eenheid die door het gebeuren onder de aanwezigen wordt gesticht, waar zij aan het begin van het 

verhaal afzonderlijke groepen en/of individuen vormen. Aan het slot van het verhaal spreken zij 

over zichzelf als ‘zijn (d.i Gods) volk’ (λαός), waar ze aan het begin twee menigten (ὄχλοι) zijn, 

één rond Jezus en één rond de weduwe. De direct betrokkenen, moeder en zoon, reageren niet 

anders dan de mensen die met Jezus naar Naïn zijn gereisd en zij die met de weduwe de stad 

uittrokken om haar zoon te begraven. Onder hen ‘allen’ (ἅπαντας) is geen enkel verschil in reactie 

op de gebeurtenis. Het is een ieder duidelijk. Deze aanwezigen doen echter meer dan alleen zeggen 

dat ze in deze Heer (7,13) God zien (7,16). Hun reactie bestaat uit twee elementen: vrees en 

verheerlijking (7,16). Beide elementen zijn met God verbonden. Vrees doet zich dikwijls voor in 

reactie op een verschijning van God (theofanie) en van de verheerlijking (doxologie) is God het 

object. Ons gaat het nu vooral om de inhoud van de verheerlijking. We maken drie opmerkingen: 

(1) De twee uitspraken aan het slot worden door commentatoren vaak opgevat als twee 

uitspraken over Jezus. Opvallend daaraan is evenwel dat er twee heel verschillende dingen over 

hem gezegd worden. In de eerste uitspraak wordt hij ‘een groot profeet’ genoemd; direct daarna – in 

de tweede uitspraak – verbinden de omstanders hem met ‘God’ zelf. De eerste uitspraak wordt door 

commentatoren vaak als minder beoordeeld. Kort samengevat luidt de reactie: ‘Jezus mag dan door 

anderen een (groot) profeet genoemd worden (7,16; 24,19) dan wel met de profeten in verband 

gebracht worden (9,7-8) en hij mag zichzelf met de profeten in verband brengen (4,23-27; 13,32-

35), maar hij is veel meer dan een (groot) profeet.’ De tweede uitspraak, waarin de aanwezigen 

laten zien dat zij in hem God zien, wordt als uiterst positief beschouwd, de kern van Jezus vattend. 

Hoe moet deze spanning begrepen worden? Die vraag wordt nog dwingender, als we zien dat aan 

het slot van tal van lucaanse wonderverhalen Jezus met God in verband wordt gebracht ([4,34]; 

4,41; 5,25; 7,16; 8,38-39; 9,43; 10,13; 17,15.18; 18,43).
13

 Wijkt die eerste uitspraak dan van die 

gedachte af? Hebben we in de verhouding tussen de twee uitspraken misschien met een climax te 

maken: Jezus die eerst ‘een groot profeet’ wordt genoemd, en daarna met ‘God’ wordt 

vereenzelvigd? De situatie is toch iets anders. Dat wordt duidelijk, als we het subject van de zin van 

de tweede uitspraak expliciteren. We hebben in 7,16d namelijk met een passivum divinum te 

maken: ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ door God. Als we de passieve constructie 

omzetten in een actieve zoals in de tweede uitspraak, dan krijgen we deze zin: ‘God heeft een groot 

profeet opgewekt’, in evenwicht met en parallel aan de tweede uitspraak ‘God heeft naar zijn volk 

omgezien’. 

(2) Het wonder mag dan aanleiding zijn tot deze uitspraken, daar blijft het bij veel uitleggers 

bij. Wij hebben in ons onderzoek een aanvullende route bepleit, als het gaat om de verhouding 

tussen het wonder (7,11-15) en de reactie daarop (7,16-17). We zagen in hoofdstuk V dat de 

aanwezigen in 7,16 een conclusie trekken uit het wonder/gebeuren in 7,11-15. In de structuur-

analyse zagen we dat het middendeel van het verhaal (7,13-15) uit twee delen bestaat: het eerste 

deel draait om de weduwe, het tweede deel draait om haar zoon. Daarmee komen de twee uitspraken 

aan het slot overeen. Met de eerste uitspraak ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ trekken de 

aanwezigen hun conclusie uit de dodenopwekking van de jongeman door de Heer (ὁ κύριος).14
 In 

                                                      
13

 W. KAHL, New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical Setting. A Religionsgeschichtliche 

Comparison from a Structural Perspective (FRLANT 163), Göttingen 1994, 81: ‘For Luke, Jesus’ miraculous deeds 

always point towards God as the originator and aim of Jesus’ competence and mission.’ 
14

 Ook anderen hebben gewezen op de relatie tussen de dodenopwekking en de uitspraak van de aanwezigen ‘Een groot 

profeet is onder ons opgewekt’: J. MAAS & N. TROMP, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: 

een semiotische methode, Hilversum 1987, 89-92, spec. 92; U.B. TERRINONI, Cristo, “un grande profeta”, risuscita un 

giovane di Nain: Lc 7,11-17, RVS 50 (1996), 622-640, spec. 639. SEMANET, De zoon van de weduwe. Twee 

opwekkingsverhalen, in: W.M. SPEELMAN (red.), Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland (Semiotische 

Analysen 1), Tilburg 1994, 108-120, spec. 114.116. Maas & Tromp en Terrinoni zien ook een relatie tussen ‘begon te 

spreken’ (ἤρξατο λαλεῖν) en ‘een groot profeet’ (vgl. B.J. KOET, Five Studies on Interpretation of Scripture in Luke-

Acts (SNTA 14), Leuven 1989, 66-67: ‘Λαλέω may perhaps reflect a special way of speaking i.e. a kind of prophetic 
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de tweede uitspraak ‘God heeft naar zijn volk omgezien’ trekken zij hun conclusie uit het oog 

hebben voor en de compassie van diezelfde Heer met de weduwe. 

(3) Wat de lezer zal opvallen, is dat de centrale figuren van het wonder, de jongeman en de 

weduwe, de zoon en zijn moeder, in beide uitspraken niet meer terugkomen. In plaats daarvan gaat 

het in de ene uitspraak over ‘een groot profeet’ en in de andere uitspraak over ‘zijn volk’. Ze, een 

groot profeet en het volk, zijn beiden object van het handelen van God. Daarmee zitten we op de 

lijn van de reactie op het wonder dat de lezer ook uit andere wonderverhalen kent: steeds zien de 

aanwezigen/betrokkene(n) in degene die het wonder tot stand bracht, God. 

Wat we aan het slot in 7,16-17 zien, is dat het tot verbreding komt. Dat zien we helemaal aan 

het slot in 7,17 bij de verspreiding van ‘dit spreken’ ‘over hem’: het verbreidt zich over Judea en 

Galilea, we zien het ook terug in 7,16. De aanwezigen zien meer dan alleen een weduwe, ze zien in 

deze weduwe die haar enige zoon verliest – in de lijn van het Oude Testament dat op een 

vergelijkbare wijze spreekt (Jer. 6,26; Amos 8,10; Zach. 12,10) – ‘zijn volk’. Waar de verteller 

sprak over het ‘zien’, de ‘innerlijke ontferming’ (het opus internum), ‘het toegaan (naar haar)’ en 

‘het geven van de zoon aan zijn moeder’ (het opus ad extra), daar spreken de aanwezigen met één 

woord ἐπεσκέψατο (‘zag om naar’). En zojuist constateerden we dat de aanwezigen meer in het 

personage zien dat hiervoor verantwoordelijk is, en wel God. 

Ook in de opwekking van de jongeman zien ze meer. Daarin zien ze een andere (figuurlijke) 

opwekking uit de doden verbeeld: die van een groot profeet, te weten Jezus in wie de lijn die met de 

‘grote’ ‘profeet’ Johannes was geëindigd, weer tot leven komt.
15

 

Zo ‘lezen’ de aanwezigen het wonder aan de jongeman voltrokken ten behoeve van de moeder: 

ze zien in dat gebeuren van de Heer (ὁ κύριος) die aan de moeder haar door hem ten leven gewekte 

zoon geeft, het verhaal van God (θεός) die – na de gevangenname van Johannes, waardoor de 

profetische stem door Herodes tot zwijgen is gebracht – onder de aanwezigen de profetie weer tot 

leven brengt. Kortom, de sleutel voor het verstaan van het wonder (7,11-15) is gelegen in de 

doxologie (7,16). waarin de aanwezigen laten horen dat zij het wonder, de dodenopwekking van de 

zoon ten behoeve van de moeder als twee ‘gelijkenissen’ beschouwen. Zo zeggen wij in antwoord 

op de kernvraag van ons onderzoek ‘hoe moet het wonder dat in Lucas 7,11-17 wordt verteld, 

verstaan worden?’ 

 

We constateerden in ons onderzoek rond de twee uitspraken van de aanwezigen aan het slot (7,16) 

een drietal opmerkelijke elementen: 

(a) De twee woorden (‘groot’ en ‘profeet’) uit de eerste uitspraak werden eerder in verband met 

Johannes gehanteerd (1,15.76). Diezelfde woorden (‘een groot profeet’) klinken in 7,16, na de 

opwekking door Jezus van de jongeman. 

(b)  De tweede uitspraak van de aanwezigen met betrekking tot Jezus’ oog en compassie met de 

weduwe: ‘God heeft naar zijn volk omgezien’ (7,16) doet denken aan wat de vader van Johannes, 

Zacharias, profetisch na de geboorte van zijn zoon Johannes heeft uitgeproken: ‘Gezegend zij de 

Heer, de God van Israël, want Hij heeft omgezien en aan zijn volk verlossing gebracht’ (1,68). 

(c) Bij zijn aankondiging door de bode Gabriël wordt van Johannes gezegd: ‘En hij zal voor 

zijn aangezicht uitgaan in de geest en kracht van Elia’ (1,17), waar de dodenopwekking door Jezus 

sterk doet denken aan de dodenopwekking van Elia (1 Kon. 17,7-24). 

Dat dit alles bij Johannes voor verwarring zorgt, is niet vreemd te noemen. Jezus handelt hier en 

er worden uitspraken over hem gedaan, die aan hem, Johannes, doen denken. Vandaar zijn vraag: 

‘Bent u degene die zou komen of moeten we op een ander wachten?’ Uit zijn vraag blijkt tevens, na 

alles wat hij gehoord heeft, dat hij met deze duiding van ‘allen’ niet kan instemmen. Hij zoekt nog. 

                                                                                                                                                                                
message, and as such it is related to (divinely) inspired speaking and learning’ (vgl. H. JASCHKE, «λαλεῖν» bei Lukas. 

Ein Beitrag zur lukanischen Theologie, BZ NF 15 (1971), 109-114, spec. 114). 
15

 Dat verklaart ook waarom later in het Lucasevangelie sommigen over Jezus zeggen: ‘Johannes is uit de doden 

opgewekt’ (9,7). 
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Daarin is hij niet de enige. In het Lucasevangelie proberen mensen steeds erachter te komen wie 

‘hij’ (= Jezus) is (7,49; 8,25; 9,9), maar ook lezers zijn op zoek naar een antwoord op die vraag. 

 

 

10.4  OPENSTAANDE VRAGEN 

 

Dit onderzoek mag dan nu afgerond zijn, dat betekent niet dat er geen vragen open blijven staan. 

(I) Vervolgonderzoek zou misschien moeten beginnen met het in kaart brengen van het 

semantische veld van de opwekking/opstanding.
16

 Omdat deze verba ‘opwekken’, ‘opstaan’ en 

verwante woorden ook in andere verbanden dan rond de opwekking van doden worden gebruikt, is 

het ook goed om te onderzoeken of, en zo ja, welke relaties daarmee te constateren zijn. 

(II) Voor de tweede vraag moeten we eerst wijzen op een karakteristiek van Lucas’ vertelwijze. 

Hij maakt vaak gebruik van paren. Daarvan is het man-vrouw-paar een goed en bekend voorbeeld.
17

 

Er valt veel voor te zeggen dat de twee dodenopwekkingen door Jezus (Lucas 7,11-17 en 8,40-56) 

ook een paar vormen: de ene dodenopwekking betreft een zoon van een weduwe (vrouw), de andere 

een dochter van een synagoge-overste (man). Daarbij is te noteren dat de ene zich in de 

openbaarheid afspeelt, de ander in de beslotenheid van het huis. De ene wordt daarna overal 

bekend, over de andere mag nadien niet gesproken worden. Dat roept de vraag op hoe deze twee 

dodenopwekkingen zich tot elkaar verhouden, zeker als het om de dodenopwekking zelf gaat. 

Handelt Jezus bij de tweede dodenopwekking anders? Vormt de tweede dodenopwekking een 

aanvulling op de ander? Kortom, verder onderzoek is nodig, niet in het minst op dezelfde wijze als 

wij in dit onderzoek deden, beginnend bij een intratekstuele analyse om daarna beide 

dodenopwekkingen aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. 

(III) Het lucaanse dubbelwerk kent nog twee andere dodenopwekkingen. Deze twee worden in 

Handelingen verteld. In het ene geval wekt Petrus een dode op in Joppe. Het gaat om een vrouw, 

een leerlinge, die Tabita (Dorcas) heet (Hand. 9,36-43). De andere situatie betreft een jongeman met 

de naam Eutychus. Hij, door slaap overmand, valt van de derde verdieping en is dood, waarna hij – 

op de eerste dag van de week – door Paulus wordt opgewekt (Hand. 20,7-12). De plaats waar dat 

gebeurt, is Troas, waar Paulus eerder zijn visioen kreeg om naar Macedonië over te steken (Hand. 

16,8-10). Het roept de vraag op hoe deze twee dodenopwekkingen door twee van zijn volgelingen, 

Petrus en Paulus, zich verhouden tot de dodenopwekkingen door hun meester.
18

 

(IV) In het onderzoek spreekt men meestal van vier dodenopwekkingen. Die van Jezus (Lucas 

23,50-24,53) krijgt niet diezelfde benaming. Dan spreekt men meestal over opwekking, verrijzenis 

of opstanding.
19

 Het verschil tussen de vier dodenopwekkingen en de opwekking van Jezus zit niet 

zozeer in de opwekking zelf als wel in het feit dat Jezus’ opstanding gevolgd wordt door zijn 

hemelvaart. Daar, in de hemel, eindigt zijn reis.
20

 Deze opwekking van Jezus staat in het midden, 

met aan de ene kant twee dodenopwekkingen en aan de andere kant twee dodenopwekkingen.
21

 De 

bijzondere positie komt nog op een andere manier naar voren, en wel doordat in het Lucasevangelie 

verschillende keren op Jezus’ opstanding wordt vooruitgelopen; de klassieke plaatsen die in dat 

                                                      
16

 Zie voor een aanzet Th. KNÖPPLER, Beobachtungen zur lukanischen theologia resurrectionis, in: P. MÜLLER e.a. 

(Hg.), “… was ihr auf dem Weg verhandelt habt.” Beiträge zur Exegese und Theologie des Neuen Testaments. FS. F. 

Hahn, Neukirchen-Vluyn 2011, 51-62; zie voor een nog bredere inzet C. PICHON, Les revivifications en Luc-Actes. 

Enjeux théologiques et herméneutiques de quatre réécritures (Lc 7,11-17; 8,40-56; Ac 9,36-43; 20,7-12) (Thèse de 

Doctorat), Strasbourg 2007, 468-470. 
17

 T.K. SEIM, The Double Message. Patterns of Gender in Luke-Acts, Nashville 1994. 
18

 Wat direct opvalt is dat het bij de eerste twee dodenopwekkingen (door Jezus) gaat om mensen zonder naam, terwijl 

de betrokkenen bij de dodenopwekkingen door Petrus en Paulus wel een – zelfs fraaie – naam hebben: Tabita 

(‘Gazelle’) en Eutychus (‘Goedgeluk’).  
19

 Zie voor Lucas 24 V. DE HAAS, De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van ‘De komst van Joachim Stiller’ 

in het licht van Lukas 24 (dissertatie), Zoetermeer 1996; Sj. VAN TILBORG & P. CHATELION COUNET, Jesus' 

Appearances & Disappearances in Luke 24 (BibInt 45), Leiden 2000. 
20

 N. RIEMERSMA, Het woord dat mensen reizen doet, Schrift 44/6 (2012), 208-213, spec. 208. 
21

 N. RIEMERSMA, Dodenopwekking als teruggave, Schrift 44/1 (2012), 21-25, spec. 21. 
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verband worden genoemd zijn Lucas 9,22; 18,33; 20,17.
22

 In Lucas’ tweede boek Handelingen 

wordt een groot aantal keren naar deze opstanding terugverwezen (1,22; 2,24.31.32; 3,15; 

4,2.10.33; 5,30; 10,40; 13,30.34.37; 17,31; 26,23). Uit de centrale positie van deze opstanding, de 

vele anticipaties en retroversies en het feit dat het gaat om de opwekking van het hoofdpersonage, 

kan de lezer niet anders dan concluderen dat we hier met de meest belangrijke opwekking in Lucas-

Handelingen van doen hebben.
23

 Verder onderzoek is nodig om te bepalen hoe deze opwekkingen 

zich precies tot elkaar verhouden, en wat het eigene is van de ene dodenopwekking ten opzichte van 

de andere. 

(V) We komen ten slotte bij de rol van Elia en Elisa in dit verband. In deze studie zagen we hoe 

de opwekking van de enige zoon van de weduwe door Jezus zijn bron vindt in de opwekking van de 

zoon van de weduwe door Elia. Zijn dergelijke verbanden, met Elia of Elisa, ook te leggen bij de 

andere dodenopwekkingen?
24

 Daar lijkt het wat betreft de dodenopwekking door Petrus zeker op. 

Zo zijn de volgende verbanden te noteren, als men de dodenopwekking door Petrus (Hand. 9,36-43) 

vergelijkt met de dodenopwekking door Elia (1 Kon. 17,17-24): (1) Beide opwekkingen spelen zich 

in een besloten ruimte af, zonder dat daar anderen bij zijn. (2) Zowel Petrus als Elia gaan in gebed. 

(3) Beiden verhouden zich op een speciale manier tot het dode lichaam. Een conclusie zou kunnen 

zijn dat de dodenopwekking van Tabita door Petrus dichterbij de dodenopwekking van Elia staat 

dan de dodenopwekking van de jongeman door Jezus. Maar voordat dat echt een conclusie 

genoemd kan worden, moet meer onderzoek verricht worden. Het maakt wel nieuwsgierig hoe de 

verhouding met Elia bij de andere dodenopwekkingen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 Bij letterlijk verstaan van ἠγέρθη kan de uitspraak ‘Een groot profeet is onder ons opgewekt’ (7,16d) als een 

anticipatie op Jezus’ opwekking (23,50-24,53) opgevat worden. 
23

 Zie verder K.L. ANDERSON, “But God Raised Him from the Dead.” The Theology of Jesus’ Resurrection in Luke-Acts 

(PBM), Eugene 2007. 
24

 H.J. STIPP, Vier Gestalten einer Totenerweckungserzählung (1 Kön 17,17-24; 2 Kön 4,8-37; Apg 9,36-42; Apg 20,7-

12), Bib 80 (1999), 43-77, heeft aan dat onderzoek al een belangrijke bijdrage geleverd. 
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26,8 60 

28,46 60 

29,3 60 

32,39 232,236 

 

JOZUA 

13,4 167 

 

RECHTERS 

2,16 87 

3,3 169 

3,9 87 

10,6 169 

11,12 135,136,156 

11,34 75 

11,35 176 

17,13 165 

19,22-23 155 

19,22 169 

19,23 169 

 

RUTH 

1,6 91 

4,15 163 

4,16 159 

 

1 SAMUËL 

2,6 232,235 

2,27 155 

8,12 117 

9,6 155 

9,9 155 

12,5 176 

16,10 135,156 

17,1 167 

19,23 135,156 

22,7 117 

28,7 169 

 

11 SAMUËL 

3,31 160 

16,10 156 

18,1 117 

19,20 157 

 

1 KONINGEN 

1,2 159 

3,20 159 

11,1 169 

12,22 155 

13,1-31 155 

13,1 155 

13,4 155 

13,8-10 142 

13,11-26 142 

13,13-18 155 

14,1-18 155,156 

14,1 155 

14,5 155 

14,12 155 

14,13 159 

14,17 155,159 

15,29 173 

16,29-22,40 144,152 

16,29-34 135,139,144,145 

16,29-33 144,145 

16,29 144 

16,30-33 145 

16,30 145 

16,31 169 

16,32 154 

17-19 141,144,156 

17,1-19,21 144,145 

17-18 144,191 

17,1-18,46 141,143,144,152 

17 15,16,42,43,89, 

 134,142,158,162, 

 166,173,182,184, 

 185,187,189,191, 

 194,195,196,197, 

 198,199,200,202, 

 235 

17,1-24 142,143 

17,1-16 143 

17,1-6 142,173 

17,1-4 143 

17,1-3 143 

17,1 139,142,143,145, 

 146,152,158,165, 

 192 

17,2-24 152 

17,2-16 140 

17,2-7 139 

17,2-6 134,139,142,143, 

 144,152,158 

17,2-4 144 

17,2 143 

17,3-4 142,144 

17,3 142 

17,5-9 143 
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17,7-24 16,45,89,130, 

 139,140,141,143, 

 144,153,166,173, 

 180,182-203,238 

17,7-16 134,135,139-141, 

 142,143,152,153, 

 154,158,160,165, 

 166,167,173,180, 

 184,187,192,194, 

 195,196,235 

17,7 139,142,193 

17,8-24 139,140 

17,8-16 139,143  

17,8-10 144 

17,8 143,165,191 

17,9 140,144,160, 

 169,198 

17,10-17 143 

17,10 43,167,169,183, 

 186,187,198,199, 

 202 

17,12 135,139,141,142, 

 154,158,160,167, 

 186,197 

17,13-15 156 

17,13-14 154 

17,13 103,135,139,141, 

 165,167,186 

17,14-16 157 

17,14 140,141,142,165, 

 180 

17,15-16 167,170 

17,15 140,141,154,186, 

 187 

17,16 140 

17,17-24 11,14,15,17,18, 

 19,20,21,22,24, 

 26,41,42,43,44, 

 45,53,56,65,66, 

 80,91,134-203, 

 234,235,240 

17,17-23 154-164 

17,17-19 146 

17,17-18 146 

17,17 134,138,139,142, 

 146,147,148,149, 

 150,151,155,157, 

 159,161,163,164, 

 168,169,171,175, 

 177,178,188,189, 

 195,226 

17,18-24 143 

17,18-19 146,147,148, 

 173 

17,18 135,138,139,141, 

 147,148,149,150, 

 151,156,160,161 

 164,166,167,168, 

 170,171,172,175, 

 176,197,198,199 

17,19-23 146,165,170 

17,19-22 146 

17,19-21 147 

17,19 135,140,146,148, 

 149,150,151,158, 

 159-160,161,167, 

 168,169,170,171, 

 172,175,176,194, 

 196,198 

17,20-24 178 

17,20-22 147,148,149,150, 

 160,162,175,197 

17,20-21 148,150,151,162 

17,20 135,138,139,140, 

 148,149,151, 

 160-161,162,168, 

 169,170,171,172, 

 175,176,177,178, 

 194 

17,21-22 150 

17,21 135,147,148,149, 

 150,151,152,153, 

 160,161-163,168, 

 169,170,171,172, 

 174,175,176-177, 

 178,201 

17,22-23 175 

17,22 135,138,139,147, 

 148,149,150,151, 

 153,158,159,161, 

 163-164,166,168, 

 169,170,171,172, 

 177,178,179,188, 

 195,199,201 

17,23-24 146,147,148,173 

17,23 80,138,146,147, 

 148,149,150,151, 

 158,159,164,167, 

 168,169,170,171, 

 172,174,175,176, 

 177,184,187,188, 

 194,198,199,202 

17,24 135-136,140,141, 

 143,147,148,149, 

 150,151,152,155, 

 164-166,169,170, 

 171,174,175,176, 

 179,196,197,198, 

 199 

18 146,153 

18,1-46 142,144,145,152, 

 153 

18,1-40 143,152 

18,1-15 135 

18,1-2 144 

18,1 135,142,143,144, 

 191 

18,2 155,192 

18,3-16 142 

18,4 142,145,170 

18,5-6 145 

18,5 142 

18,8 142 

18,9 142,156 

18,10 142 

18,12 142 

18,13 142,145 

18,14 142 

18,15 143 

18,16-19 145 

18,17-39 143 

18,17 145,156 

18,18 145 

18,20-46 152 

18,20-40 142 

18,21 163 

18,24 163 

18,26 163 

18,29 163 

18,31 142 

18,36-40 143 

18,37 152,163 

18,39 143,152 

18,40 141,142 

18,41-46 142,143,152 

18,41-45 143 

18,41 142 

18,44-45 142 

19 141,142 

19,1-21 144 

19,1-18 145 

19,1-3 142 

19,1-2 170 

19,1 142 

19,2 141,142,145 

19,3 144,167 

19,4 142 

19,10 142 

19,14 142 

19,17 142 

20,13 155 

20,22 155 

20,28 155 

21 144 

21,1 134 

22,39-40 144 

22,40 144 

2 KONINGEN  
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1,1-18 170,181  

1,9 155,171 

1,10 155,171 

1,11 155,171 

1,12 155,171  

1,13 155,171 

2,1-18 88 

3,13 135,156 

4 15,16,26,42,185 

4,8-37 14,19,152,180 

4,18-37 15,89,179,182 

4,21 135,155,160 

4,32-37 65,66,162 

4,32-35 162 

4,32 135 

4,33 160,162 

4,34-38 162 

4,34-35 162 

4,34 162,163 

5,7 232,235 

5,8 155 

5,14 155 

5,22 136 

9,34 169 

23,16 155 

 

2 KRONIEKEN 

13,6 167 

25,7 155 

25,9 155 

35,21 135,156 

 

NEHEMIA 

9,10 60 

 

JOB 

4,9 155,172 

27,3 172 

32,8 155,172 

33,4 155,172 

34,14 172 

37,10 155 

 

PSALMEN 

19,8 163 

20,7 165 

23,3 163 

33,9 236 

56,10 165 

68,6 76 

79,8 157 

80,15 91 

88,11 12 

94,19 163 

109,14 157 

133 81 

146,9 76 

 

SPREUKEN 

15,25 76 

25,13 163 

 

JESAJA 

2,22 155 

26,19 81 

30,33 155 

32,20 60 

32,21 60 

40,1-2 70,94 

40,10 128 

42,5 155,172 

44,6-20 11 

55 84,103,236 

55,11 236 

57,16 155,172 

61 126 

64,9 157 

 

JEREMIA 

1,2 112 

6,26 76,238 

14,10 157 

22,18 176 

29,10 91 

31,15 70 

49,11 76 

51,29 33 

 

KLAAGLIEDEREN 

1,11-16 70,94 

1,11 163 

1,16 163 

2,12 159 

 

EZECHIËL 

9,8 176 

9,11 176 

9,13 176 

11,13 176 

21,28 156 

21,29 156 

29,16 156 

33,16 157 

34,11 33 

 

DANIËL 

6,28 60 

7,13 128 

10,17 138,172 

 

 

HOSEA 

1,1 112 

8,13 157 

9,9 157 

 

JOËL 

1,1 112 

 

AMOS 

8,10 76,238 

 

JONA 

1,1 112 

 

MICHA 

1,1 112 

 

NAHUM 

3,4 169 

 

ZEFANJA 

1,1 112 

2,7 91 

 

HAGGAÏ 

1,1 112 

 

ZACHARIA 

1,1 112 

10,3 91 

12,10 76,238 

 

MALEACHI 

3,1 127,128 

3,23-24 89 

4,15 127 

 

 

DEUTEROCANONIEKE 

BOEKEN 
 

TOBIT 

3,15 75 

8,17 75 

 

WIJSHEID  

7,27 22 

 

JEZUS SIRACH 

34,40 82 

48,5 138 

 

 

 

 

 

NIEUWE TESTAMENT 
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MATTEÜS 

8,29 156 

9,6 101 

9,24 36 

9,27 36 

9,36 32,36 

11,2 126,128 

14,14 32,36,101 

15,32 32,36,101 

17,7 37 

20,34 101 

 

MARCUS 

1-9 112 

1,23 156 

1,41 101 

3,9 116 

4,1 116 

5,7 156 

5,21-43 61 

5,21-24 62 

5,22-24 50 

5,35-43 50,62 

6,34 32,36,101 

8,2 32,36,101 

9,22 32,36 

 

LUCAS 

1,1-24,53 108 

1-2 60,111,185 

1,1-4 18,71,109,110, 

 131,234 

1,1 71,112,233 

1,3 21 

1,5-9,50 109 

1,5-4,44 110 

1,5-4,30 110 

1,5-4,15 110 

1,5-4,13 110 

1,5-3,20 112 

1,5-2,52 109,110,111-112, 

 125,131,190 

1,5-80 111 

1,5-56 112 

1,5-25 96,111,112 

1,5 71,95 

1,6 84 

1,8 29 

1,9 84 

1,11 84 

1,12-13 101 

1,12 86 

1,15 84,90,92,130,238 

1,16 84,131 

1,17 84,130,190,238 

1,21 212 

1,23 29,30 

1,25 38 

1,26-56 111 

1,26-38 96,111,112 

1,29-30 101 

1,32 90 

1,36 35 

1,37 236 

1,39-56 112,130 

1,41 29,30 

1,57-2,52 112 

1,57-80 111,112 

1,57-79 112 

1,59 29 

1,61 38 

1,63 212 

1,64-79 91 

1,64 85 

1,65 86,101 

1,67-79 92 

1,68-79 17,92 

1,68-75 92 

1,68-69 45,92 

1,68 38,45,90,91-92, 

 104,130,238 

1,69 92 

1,76-79 92 

1,76 90,92,110,130, 

 238 

1,78 38,45,91,92 

1,80 112,125 

2,1-52 111,112 

2,1-20 111 

2,4 96 

2,6 29 

2,9 86,101 

2,11 84 

2,15 29,30 

2,18 212 

2,20 29,45,53,87 

2,21-40 111 

2,23 38 

2,25 74 

2,33 212 

2,34 129 

2,36-38 76 

2,37 35,76,84 

2,39 75 

2,40-52 108,112 

2,40 108,112 

2,41-51 108,112 

2,46 29 

2,52 108,112 

3,1-24,53 110,131 

3,1-9,50 190 

3,1-4,37 193 

3,1-4,15 193 

3 125,193 

3,1-20 90,110,111, 

 112-113,129,131, 

 132 

3,1-18 111 

3,1 96,110,112,113, 

 234 

3,4 110 

3,7 85 

3,8 38 

3,10 85 

3,15 85,129,130 

3,16-17 130 

3,16 129 

3,17 128 

3,18 85 

3,19-20 111,113 

3,19 113 

3,20 90,119,125,130 

3,21-24,53 110,111,114 

3,21-19,48 111 

3,21-9,50 110,113-114,115, 

 131 

3,21-4,44 28,111,113 

3,21-4,30 111 

3,21-22 60,110,113,114 

3,21 110,113 

3,23-38 113 

3,23 114 

4 191 

4,1 114 

4,2 114 

4,4 38 

4,10 38 

4,11 38 

4,13 113 

4,14-7,10 116 

4,14-30 113 

4,14 95,96,97 

4,15 29,45,53,87,114 

4,16-30 114,191,193 

4,16 114 

4,18 110 

4,19 128 

4,21 38 

4,22 212 

4,23-27 237 

4,23 62,191 

4,24-27 191,124 

4,25-26 76,191-193 

4,25 190,192 

4,26 190 

4,31-7,35 116 

4,31-41 193 
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4,31-37 193 

4,31 97,114 

4,34 156,237 

4,35 95 

4,36 60,86,95 

4,37 29,53,95,96,104 

4,40-41 97 

4,41 237 

4,43 38,53,75,198,234 

4,44 96 

5,1-9,50 116 

5,1-6,16 116 

5,1-11 28,61,117 

5,1 114 

5,3 114 

5,4 75 

5,8 84 

5,9 86 

5,12-16 28,85,114 

5,12 29,38,60,74, 

 84,85,95,104 

5,13 81,82 

5,14 95,104 

5,15 31,53,77,95,96, 

 97 

5,16 114 

5,17-39 28,120 

5,17-26 85,86,120 

5,17 60,84,95,96,120 

5,18 74 

5,20 120 

5,17-26 114 

5,17 114 

5,21 120 

5,23 37 

5,24 36,37,83 

5,25 29,36,37,45,85, 

 237 

5,26 29,33,38,45,53, 

 57,59,85,86,87, 

 101,206,233 

5,29-39 120 

5,27-28 120 

5,29-39 120 

5,29 77 

5,33 125 

5,36 38 

6,4 86 

6,6-11 85,114 

6,6 114 

6,8 36,37,60 

6,12-7,17 116 

6,12-7,10 28,117,120,131 

6,12 114,120 

6,17-8,3 116 

6,17-7,50 116 

6,17-49 117 

6,17 29,77,91,96,114 

6,18-19 114 

6,18 117 

6,19 60,81,85 

6,20-49 116,120 

6,21 86 

6,24-26 129 

6,27 117 

6,46-49 117 

6,46 32,84,117,121 

6,47 117 

6,49 117 

7,1-9,43 116 

7,1-9,6 116 

7,1-8,3 116 

7,1-50 116 

7,1-35 193 

7 15,17,20,186, 

 189,193,195,196, 

 197,200,235 

7,1-10 20,25,29,30,31, 

 32,39,62,63,85, 

 90,108,114, 

 116-119,120, 

 121-124,126,131, 

 132,184,193,197, 

 234,235,283 

7,1 29,30,85,91,114, 

 115,116,117,121, 

 122,124 

7,2 76,124 

7,3-8 124 

7,3 95,117,118,119, 

 121,123 

7,4-5 118 

7,4 32,38,117,118, 

 121 

7,5 84,122 

7,6-8 118,121,123 

7,6 32,39,84,117, 

 118,121 

7,7 117,119,121,123 

7,8 117 

7,9 29,32,98,117, 

 118,119,121,122, 

 123,124,212 

7,10 117,124 

7,11-9,50 116 

7,11-8,21 116 

7,11-50 20,25,28,53,108, 

 116-126,131,184, 

 283 

7,11-35 90,125,234 

7,11-17 11,12,13-26, 

 28-54,55-73, 

 74-105,134, 

 182-203, 

 221-230, 

 231-240,281-283 

7,11-16 29,30,70,80,95 

7,11-15 63,74-85,93-94, 

 104,131,236,237, 

 238 

7,11-13 49 

7,11-12 43,46,48,49,50, 

 51,52,53,54,84, 

 85,102,122,183, 

 197,199,202,236, 

 283 

7,11 28,29,30-31,35, 

 39,46,47,48,49, 

 50,51,53,80,98, 

 114,117,119,120, 

 121,122,123,124, 

 125,186,193,198, 

 223,224,235 

7,12-17 120 

7,12-15 48,50 

7,12-14 48 

7,12-13 46,47 

7,12 30,31,35-36,39, 

 40,46,47,48,49, 

 50,51,74,75,76, 

 77,78,79,80,85, 

 94,97,98,100, 

 101,102,103,120, 

 121,122,124,195, 

 197,222,223,236 

7,13-15 32,46,48,49,50, 

 51-52,53,54,84, 

 93,102,104,124, 

 197,232,236,237 

7,13-14 45,46,49 

7,13 32,36,46,47,48, 

 49,50,51,52,53, 

 79,80,81,82,91, 

 94,97,98,99,100, 

 101,102,103,119, 

 120,121,123,125, 

 127,128,196,197, 

 198,199,200,222, 

 223,237 

7,14-15 43,46,49,50,51, 

 52,100,102,196 

7,14 36-38,39-40,45, 

 46,47,48,49,50, 

 53,75,80,81,82, 

 83,84,88,94,97, 

 98,100,102,120, 

 121,125,127,196, 

 197,201,222,223, 
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 225,236 

7,15 32,35,38,39,40, 

 45,46,47,48,49, 

 50,52,74,77,78, 

 83,79,94,98,99, 

 100,101,102,103, 

 120,122,123,184, 

 187,188,194,197, 

 198,199,202,222, 

 223,225,236 

7,15-17 46,49 

7,15-16 49 

7,16-17 46,49,50,98,237, 

 238 

7,16 29,32-33,38,40, 

 45,46,47,48,49, 

 50,51,52,53,57, 

 63,85-92,93-94, 

 95,97,99,100, 

 101,102,104,119, 

 120,121,123,124, 

 125,126,127,129, 

 130,131,196,197, 

 199,200,222,224, 

 226,232,237,238, 

 240 

7,17-18 29,95,104,125 

7,17 29,30,38,40,46, 

 47,49,50,51,52, 

 53,84,85,100, 

 104,119,120,121, 

 123,124,125-126, 

 131,196,200,238 

7,18-50 184 

7,18-35 25,30,117-119, 

 120,124-131,132, 

 283 

7,18-24 125,127,131,132 

7,18-23 20,92,108,118, 

 124,125,126,127, 

 131,132,193,234, 

 235 

7,18-19 119,124,125 

7,18 29,95,104,118, 

 119,125,126,131 

7,19-20 127,128,130,131 

7,19 84,91,117,118, 

 119,125,127,129, 

 130,131,234 

7,20-23 125 

7,20 91,117,118,119, 

 125,130,131,234 

7,21-23 131 

7,21 97,125,126 

7,22 62,83,88,119, 

 125,126,127 

7,23 118,129,191 

7,24-35 125,193 

7,24-28 118,119 

7,24-27 191 

7,24 38,85,115,119, 

 125 

7,26 121 

7,28 19,119,121,125 

7,29-35 120,125 

7,29-30 125 

7,29 19,85,119,125 

7,31-35 125 

7,33-35 119 

7,33-34 125 

7,33 19,119,125 

7,34 119,120 

7,36-8,56 116 

7,36-50 119,120,131,234 

7,36 98,119,120 

7,37 74,119,120 

7,38 120 

7,39 119,120 

7,40 119 

7,44 120 

7,45 120 

7,47 36,121 

7,48 120 

7,49 38,119,120,239 

7,50 119 

8,1-9,50 116 

8,1-56 116 

8,1-21 28,120,131 

8,1-3 41 

8,1 35,39,116,117, 

 119,120 

8,3 30 

8,4-18 120  

8,4 77 

8,19 117 

8,22-9,17 28,120,131 

8,22-56 63 

8,22-25 61,117 

8,22 114,120 

8,25 86,212,239 

8,26-39 114,120,131 

8,26 114 

8,28 156 

8,34-39 29,95,104 

8,35 86 

8,37 86,101 

8,38-39 237 

8,40-56 17,42,85,88,114, 

 120,131,183,204, 

 227,239 

8,40 85 

8,41 74 

8,42 31,35,39,75,76, 

 85 

8,44 45,81  

8,45 81  

8,46 60,81  

8,47 85 

8,49 38,115 

8,52-55 38 

8,52 80,83 

8,54 36,37,88 

8,55 36,37 

8,56 29,95,104,116 

9,1-10 131 

9,1 60,119 

9,7-9 88,120,131 

9,7-8 88,237 

9,7 36,37,88,90,238 

9,8 36,89,190 

9,9 120,239 

9,10-17 57,61,72,120, 

 131,233 

9,10 29,95,104,114 

9,11 114 

9,12 85 

9,13 85 

9,16 86 

9,18-27 28,110 

9,18 89 

9,19 190 

9,22 36,37,88,110, 

 114,115,238,240 

9,27 89 

9,28-50 28 

9,28-36 60 

9,29 29 

9,30 74,190 

9,33 29,190 

9,34 86 

9,37-43 42,85 

9,37 30,35,77 

9,38 39,74,75,76 

9,40 115 

9,41 79 

9,42 45,78,79,187 

9,43 85,212,237 

9,44 114,115 

9,50 117 

9,51-24,53 110,113-115,131, 

 190 

9,51-19,48 115 

9,51-19,28 109 

9,51-19,27 109 

9,51-10,42 28 

9,51-56 19,114 

9,51 114,115 

9,60 91 
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10,1 84 

10,13-15 129 

10,13 237 

10,19 60 

10,25 74 

10,30-37 238 

10,33-34 45 

10,33 32,81 

10,38 115 

10,39 84 

10,41 32,84 

11,1-13,35 28 

11,6 117 

11,7 36 

11,8 36,37 

11,12 117 

11,14-28 85 

11,14 29,77,212 

11,27 29 

11,29 38 

11,31 36,37 

11,32 36 

11,38 212 

11,39 84 

11,51 117 

12,1 38 

12,59 36 

13,11-17 86 

13,11 74 

13,13 45,85,87 

13,15 32,84 

13,17 85 

13,22 115 

13,26 38 

13,32-35 115,237 

13,34 32,36 

13,35 129 

14,1-17,10 28 

14,1-6 85,117 

14,2 74 

14,21 117 

14,25 77 

15 40 

15,11-32 238 

15,15 76 

15,20 32,45 

15,32 91 

16,22 29 

17,1-10 118 

17,2 76 

17,5 84 

17,6 84 

17,11-18,34 28 

17,11-19 86,117 

17,11 115 

17,15-16 85 

17,15 29,45,87,237 

17,17 87 

17,18 29,53,237 

17,44 29 

18,1-8 76 
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SUMMARY 
 

 

This dissertation focuses on the miracle, more concretely, on the miracle of the raising from the 

dead of a young man – a widow’s only son - by Jesus in in the Galilean city of Naïn (Luke 7,11-17). 

For many, the miracle story is a genre that is difficult to deal with. This applies in particular to 

miracle stories about resurrections from the dead. The problem – simply said – lies in the fact that 

miracle stories tell of occurrences which are, by human standards, impossible. A miracle story such 

as that seen in Luke 7,11-17 promptly elicits one of two reactions. There are those who say: ‘That’s 

impossible, dead people cannot rise again.’ While others will not rule out the possibility of such 

situations. In both cases, the reading of the biblical story itself is not a prerequisite. In addition to 

these first reactions, moreover, the miracle story itself also raises any number of questions. The 

most pressing is: what kind of stories are miracle narratives? Roughly speaking, that question meets 

with the following responses: they are (1) historical, (2) unhistorical, (3) mythological, resp. 

fantastical or symbolic stories. Any such characterization can be understood as a reply to the 

question of the relationship between text and reality. Particularly intriguing is the question: what is 

the relationship between the miracle story and reality? 

The central issue of our study is: how are we to interpret the miracle, as narrated in Luke 7,11-

17, in the light of the reactions and questions stated above? The emphasis in this case lies fully on 

the miracle itself. For a long time, the focus – in the realm of classical exegesis, but also outside that 

– was on the issue of historicity. Almost no attention was granted to the way in which the miracle 

was told in the story itself. More recent miracle studies, however, especially in Germany, have a 

different focus. In those studies, attention has moved from the historicity to the textuality or 

narrativity of the miracle. This attention, however, is often still quite diffuse, with an eye almost 

exclusively to the miracle as such within the story. 

What is lacking is a specific focus on the miracle as occurrence in the miracle story. It is that 

aspect which is central to this thesis. In this respect, the questions calling for an answer are: How 

does the transformation take place? What does this tell us about the miracle worker? What happens 

afterwards? How do the people who are present at the miracle, and those who hear of it later, react?  

After formulating the subject of our study, in chapter one we go on to provide a rough sketch of 

the current state of the research; we evaluate this research and draw conclusions concerning those 

aspects calling for further investigation. We first show a methodology for dealing with the texts, by 

formulating our exegetic points of departure and then by indicating the ways in which we will 

approach the biblical and non-biblical texts: by means of narrative criticism, limited to the ‘event’ 

in the miracle story (i.e. the transformation of the crisis into the resolution of the crisis), reader-

response and intertextual analysis. 

 

The study itself consists of three parts: 

 

Part I, centering around Luke 7,11-17, has three chapters. In chapter two we discuss the delimitation 

of the text and the text-critical problems of Luke 7, 11-17. We offer a translation of the Naïn-story, 

followed by an extensive apologia. After an evaluation of the historical background of the text, we 

conclude that Luke 7,11-17 is the original work of the evangelist. Language and style is typically 

Lukan. In the third and final part of chapter three we analyse the structure of Luke 7,11-17. First we 

discuss (on the basis of form-critical and syntactical considerations, as well as substantive content) 

the various views advanced in recent studies, and then provide a perspective of our own: the story 

consists – in our opinion – of three parts (7,11-12, 13-15, 16), with 7,17 as transitional verse. 

A scholar’s first question regarding a biblical text has to do with what kind of text he is 

studying; the beginning of chapter three therefore deals with the issue of genre. Although there can 

be no disagreement about the fact that Luke 7,11-17 is a miracle story, this designation is very 
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broad indeed: a closer determination of the genre presents the possibility of different views: 

epiphany, healing miracles, resurrection stories. We advance Luke 7,11-17 as being a resurrection 

story and – along with the stories of healing and exorcism – as falling within the category of the 

‘Lebenswiederherstellungswunder’ (a term coined by W. Kahl). Afterwards, we deal with the 

nature of the miracle story: is it historical, non-historical, mythological, resp. fantastical or 

symbolic? We call our Lukan miracle story a biblical ‘Wirklichkeitserzählung’. This latter term, 

however, is not unproblematic. The believer experiences narrative figures such as God, devil/Satan, 

angels and spirits as being real; he also knows that these figures are not open to historical-critical 

investigation. 

  In chapter four the focus is entirely on the miracle of the resurrection of the dead. To discover 

what is so extraordinary about this resurrection, we first grant attention to the beginning (the 

emergency situation/the crisis) and the end of the occurrence (the resolution of the crisis). Then we 

consider what it is precisely that the miracle worker (i.e. the Lord) is doing, by which he transforms 

the situation. It should come as no surprise to hear that there is more to it than that; that a reaction is 

forthcoming from those present, including the widow and her son. We grant special attention to the 

relationship between the dual doxology and the miracle, performed on the young man by the Lord 

at the mother’s request. 

 

Part II – dealing with the context – has only one chapter. Luke 7,11-17 is part of a greater story. In 

chapter five, therefore, we grant attention to the entire Gospel of Luke, starting with the 

macrostructure, then moving on to the broader context (7,11-50) and finally to the direct context, 

especially to the relationship of Luke 7,11-17 to the surrounding pericopes: 7,1-10 and 7,18-35. 

 

Part III, bearing the name ‘the pre-texts’, comprises four chapters. In the research into the 

resurrection story of Luke 7,11-17 many scholars refer to two, or actually three other stories. The 

first is the OT story of the resurrection of the son of the widow of Zarephath found in 1 Kings 

17,17-24. The other is the Hellenistic story of the resurrection of a girl in Rome by Apollonius of 

Tyana, as related by Philostratus in Vita Apollonii IV,45. It is unclear, to both readers and to those 

present at the occurrence, whether the girl is actually dead or in a state of suspended animation. The 

third text mentioned by many commentators is the story of the resurrection of a young boy by 

Elisha in 2 Kings 4. There are too few parallels with Luke 7,11-17 - except for the place, Sunem, 

which is close to Naïn, and a single word such as τεθνηκός – to justify further investigation. We 

discuss several scholars’ theses that Luke is dependent on 1 Kings 17,17-24 and Vita Apollonii 

IV,45. The discussion concerns the way in which Luke is said to have made use of both texts; for 

his content he is said to be dependent on 1 Kings 17,17-24, and for the pattern of his story on VA 

IV,45. We dispute the latter supposition. Earlier research has largely pointed out only the 

similarities and differences; this dissertation, however, is more ambitious: we provide a broad 

intertextual analysis of both texts (1 Kings 17,17-24, in our chapters six, seven and eight, and Vita 

Apollonii IV,45 in chapter nine). We analyze these texts in the same way as Luke 7,11-17, starting 

first with a more general section: text determination, genre, the position of the text in the context 

and an analysis of the structure of the text in question. After that we concentrate on the miracle 

itself, with its three moments (crisis at the beginning, the resolution of the crisis at the end, and the 

transformation between the first and the last moments), followed by attention to the reaction to the 

miracle. What Luke does with the OT story of the resurrection of the son of the widow by Elijah is 

complex. In typological terms, one can say that, when it comes to the gift of the son to his mother, 

Jesus is typically Elijah; he is atypical when it comes to the resurrection; antitypical with regard to 

the place where Jesus raises the dead young man (Jewish public territory vs. pagan private 

territory), and prototypical in that Jesus’ actions and speech remind one of God. 

In chapter ten we round off our discussion. In light of many people’s struggle with miracle 

stories like that found in Luke 7,11-17, we dwell on the hermeneutical problem of how the reader 

may relate to a miracle story like the Naïn-pericope. In miracle research, the bulk of attention has 
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been paid to the relationship between text and historical reality. The miracle story itself remains 

outside the picture. We advocate a different approach, whereby the reader need not suspend his own 

sense of reality. On the contrary: by bringing it to bear, the reader obtains a sharper view of the 

special nature of the occurrence. This provides two additional advantages: (1) the text – and so the 

miracle – is completely in the picture; (2) justice is done to Luke’s view that his Gospel belongs to 

the genre of the historiography. In the second section of the tenth chapter, we list all of the results of 

our research in the light of the methods applied. Finally, we point out a number of unanswered 

questions calling for further inquiry. 

The thesis ends with a bibliography, a list of abbreviations, an index of texts, an index of 

authors and an English-language summary. 
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AAN DE DODE EEN WONDER GEDAAN 
 
 
In deze studie staat het wonder centraal, in concreto het wonder van de 

opwekking van een dode jonge man, de enige zoon van een weduwe, door Jezus 

in de Galilese stad Naïn (Lucas 7,11-17). Het is een lastig genre, het 

wonderverhaal, waar velen moeilijk mee uit de voeten kunnen. Dat geldt in 

bijzondere mate voor wonderverhalen over dodenopwekkingen. Het probleem zit 

– simpel gezegd – in het gegeven dat wonderverhalen vertellen van 

gebeurtenissen die menselijkerwijs onmogelijk zijn.  

De centrale vraag van het onderzoek is: hoe moet het wonder dat in Lucas 7,11-17 

wordt verteld, in het licht van bovengenoemde problematiek, verstaan worden? 

In de klassieke exegese, maar ook daarbuiten, is de aandacht met betrekking tot 

het wonder lange tijd vooral gericht geweest op de historiciteitsvraag. Er was 

nauwelijks oog voor de wijze waarop het wonder in het verhaal wordt verteld. Dat 

aspect staat in deze studie centraal.  

Aangezien met Lucas 7,11-17 nog twee andere verhalen verbonden zijn, te weten 

het verhaal van de opwekking van de zoon van een weduwe in Sarfat bij Sidon 

door Elia (1 Koningen 17,17-24) en het verhaal van de opwekking van een dochter 

van een Romeinseconsul door Apollonius van Tyana (Vita Apollonii IV,45), schenkt 

de auteur ook aandacht aan deze twee teksten, met de bedoeling om nog 

scherper zicht te krijgen op het eigene van het wonder in Lucas 7,11-17. 

 
Deze studie dient op vrijdag 3 juni 2016 als proefschrift aan de Tilburg University.  
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