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Voorwoord 

 

 

 

Het onderwerp van dit onderzoek trok voor het eerst mijn aandacht rond 1990 door een vraag 

die professor Herman Wegman mij stelde: of ik niet verder wilde met de geschiedenis van het 

ritueel van de kerkgang? De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik er op dat moment geen 

relevant onderwerp in zag. Het ritueel van de kerkgang was immers al voltooid verleden tijd, 

zo meende ik. 

Een aantal jaren later las ik Mary Douglas’ boek Purity and Danger en kwam via de artikelen 

van Grietje Dresen op het spoor van Nancy Jays boek Throughout Your Generations Forever, 

over de betekenis van bloedverlies van vrouwen en bloedvergieten door mannen in 

offerreligies. Dit onderwerp intrigeerde mij zeer. Het accent verschoof van de ontwikkeling van 

het ritueel van de kerkgang naar de betekenis van menstruatie en onreinheid in de christelijke 

geschiedenis. 

 

Naast een verdieping in de vroegchristelijke discussies over de onreinheid van vrouwelijk bloed 

en de onreinheid van seksualiteit in het algemeen bracht dit onderzoek me mooie uitstapjes naar 

de cultuurgeschiedenis van de menstruatie. Zo kwam ik maandverband op het spoor in de Bijbel 

bij de profeet Jesaja (Jesaja 64, 5) en in de middeleeuwse legende over de filosofe Hypathia 

van Alexandrië. 

 

Een speciale rol in het onderzoek speelt het evangelieverhaal van de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw. In de traditie is deze naamloze vrouw uit het evangelie geïdentificeerd 

met Veronica, de vrouw die tijdens de kruisweg het bloed en zweet van Jezus’ gezicht wist en 

tot haar verbazing in haar doek een afdruk van het gezicht in bloed aantreft. Zij die haar eigen 

bloedvloeiing zag stoppen en genezen werd, mocht het bloed deppen van haar genezer. Zo 

komen het onreine bloed en het helende bloed van Christus bij elkaar in dezelfde persoon.  

 

Ik kan niet dankbaar genoeg zijn voor mijn beide promotores die niet aflatend hebben gezegd 

dat ik op de goede weg was, ook in de periode dat er nauwelijks vooruitgang in het onderzoek 

zat. Anne-Marie Korte heeft de gave om de juiste vragen te blijven stellen. Zo heeft ze mij 

gedwongen om de lijn van het onderzoek steeds beter te verhelderen. Daarnaast ben ik haar 

dankbaar voor haar steun en betrokkenheid tijdens mijn zoektocht om onderzoeker te worden. 

Gerard Rouwhorst heeft steeds zorgvuldig met me meegelezen en al mijn vondsten tegen het 
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licht gehouden. Hij heeft me gul laten delen in zijn kennis van de vroegchristelijke liturgische 

bronnen. Naar ik hoop is dat niet afgelopen nu dit proefschrift afgerond is. 

 

Toen de heilige Margareta van Antiochië gevangen zat, bad zij tot God om haar te laten zien 

wat haar grootste angst was. Onmiddellijk verscheen een draak die haar wilde verslinden. 

Volgens één versie van de legende, zo vertelt Jacobus de Voragine, greep de draak haar in één 

hap van kruin tot teen en slikte Margareta door, maar aan die traditie moeten we volgens 

Jacobus geen geloof hechten, want die is apokrief. Margareta leerde tegenover de draak vast te 

houden aan haar geloof, haar grootste kracht. Zo temde zij de draak en zette hem klem onder 

haar voet. 

Het heeft niet veel gescheeld of dit onderzoek was nooit afgerond. Op een cruciaal moment gaf 

Archibald van Wieringen me het zetje om het toch af te maken. In het laatste jaar is Inez van 

der Spek onmisbaar geweest als schrijfcoach. En Annemieke Hormann heeft me geholpen om 

de draak te temmen die mij al bijna geheel had opgeslokt. 

 

Een speciaal woord van dank geldt de L.J. Mariastichting die dit onderzoek financieel mede 

mogelijk gemaakt heeft. In diverse stadia van mijn onderzoek hebben veel mensen mij gesteund 

en meegeleefd: Willien van Wieringen, Heleen Ransijn, Magda Misset-van de Weg, Goedroen 

Juchtmans, Monique van Dijk-Groeneboer, Roshnee Lowtoo. Els Kooi heeft me bij het 

verlangen teruggebracht om het werk dat ik begonnen was toch af te ronden. Ik ben dankbaar 

voor de bondgenoten die ik de laatste jaren vond in het Noster-seminar genderstudies theologie: 

Riëtte Beurmanjer, Wil Fransen, Hanneke van der Korst, Froucke Kemper, Chantal Sluijsmans, 

Magda Smilde en de andere deelnemers die kortere of langere tijd mee opgetrokken hebben. 

Waardevolle uitwisselingen over en rond mijn onderzoek had ik met de collega’s van het OPP-

netwerk die al twintig jaar met me optrekken: Anne-Claire Mulder, Heleen Zorgdrager, Berdine 

van den Toren en vele anderen. Ko Joosse en Marja Went hebben meegelezen in verschillende 

stadia en mijn tekst voorzien van waardevol commentaar. 

 

Ooit bedacht ik dat ik in mijn proefschrift een kleurplaat zou opnemen voor mijn petekinderen 

Franka en Koen van Warmerdam, die zo klein waren dat een gesprek over seksualiteit en 

menstruatie minder voor de hand lag. Inmiddels zijn zij de leeftijd van de kleurplaat ver 

ontgroeid. Franka heeft bijgedragen aan de Engelse vertaling van de samenvatting. 

  

De vriendschap van Tineke Geurtsen, Annemiek van Warmerdam, Marja Went en Marjon 

Letter is onmisbaar voor de nodige afleiding en steun. En even onmisbaar is mijn echtgenote 

Miranda die alle intonaties van het woord ‘help’ heeft leren kennen als ik weer vastliep met de 

computer. In de laatste fase was zij een kritisch meelezer en goede eindredacteur en heeft zij 
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het manuscript vormgegeven. Maar vooral onmisbaar is zij als degene die door alle jaren heen 

de bergen en dalen met mij heeft meegeleefd. 

 

‘Hoe houd je het uit met de teksten van die kerkvaders?’, vragen mensen mij wel. Maar juist 

daar heb ik plezier in: de visies ontrafelen van de vroege christenen die zo bepalend zijn geweest 

voor het theologisch spreken en schrijven van later eeuwen. Alleen door het fundament van ons 

theologisch denken te kennen en te kunnen plaatsen in de context waarin zij betekenis kreeg, 

kunnen wij hedendaagse debatten in een groter perspectief zetten. Dit maakt het mogelijk om 

af te wegen welke theologische noties waarde blijven behouden, en welke wij, gezien de 

veranderde context, niet langer mee hoeven nemen in een goede theologie van de seksualiteit 

voor de toekomst. 

 

 

Marian Geurtsen  

 

op de feestdag van de heilige Margareta van Antiochië  

20 juli 2019 
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I N L E I D I N G  

 

1 Onreinheid in het christendom: voltooid verleden tijd? 

Vandaag de dag is voor de meeste mensen reinheid een wat ouderwets woord voor hygiëne. 

Als het gaat om reinheid in combinatie met religieuze wetten, associëren veel mensen het 

slechts met jodendom of islam of noemen het iets archaïsch. Wanneer het gaat over 

reinheidsrituelen in de christelijke traditie raken veel mensen dan ook in verwarring. Daardoor 

is reinheid een lastig uit te leggen begrip in onze samenleving.  

Toch kende de rooms-katholieke kerk tot nog maar een halve eeuw geleden een ritueel waarin 

reinheid een rol speelde, zij het dat deze rol altijd ter discussie heeft gestaan: het ritueel van de 

kerkgang dat bedoeld was voor vrouwen, zo’n vier tot zes weken nadat zij bevallen waren van 

een kind. Een vrouw werd geacht niet in de kerk te komen voordat ze dit ritueel had ondergaan. 

Wanneer de vrouw naar de kerk kwam, meestal alleen, werd zij opgewacht door de priester, die 

haar met een kaars in haar hand naar het altaar leidde en met wijwater besprenkelde terwijl hij 

de voorgeschreven gebeden zei. In de vorige eeuw was het een ritueel geworden voor een stil 

moment door de week waarbij niemand anders betrokken was dan de vrouw en de priester en 

het was voor veel vrouwen in de laatste eeuw omstreden.1 Voor haar doctoraalscriptie heeft 

Marian Wisse in 1984 vijftien vrouwen geïnterviewd over hun ervaringen met de kerkgang 

tussen 1913 en 1967.2 Natuurlijk is dit aantal interviews te klein om conclusies te kunnen 

trekken over de wijze waarop de meerderheid van de vrouwen door de eeuwen het ritueel van 

de kerkgang ervaren heeft, maar het geeft daarvan wel een indruk. Voor de meeste 

geïnterviewde vrouwen gold dat de betekenis van het ritueel vaag bleef; de uitleg aan de 

gelovigen had niet bij alle pastores prioriteit. Daarom hechtten vrouwen hun eigen betekenissen 

aan het ritueel van de kerkgang, uiteenlopend van ‘het gaf me een fijn gevoel, toch wel, want 

nu hoorde ik er weer bij’ tot ‘ik voelde me dankbaar tot de Schepper en wilde teruggeven de 

gave, die ik ontvangen heb.’ 3  Hoe uiteenlopend de beleving ook was, bijna alle vrouwen 

associeerden de kerkgang  met reiniging. Zo vertelde een vrouw: ‘Ja, één keer heb ik wel eens 

iets gevraagd. Toen werd gezegd: zuivering heeft het mee te maken, Maria… onbevlekt… en 

 
1 Marian Wisse, De kerkgang van de moeder na de geboorte van een kind, (ongepubliceerde doctoraalscriptie, 

Utrecht, KTHU, 1984).  
2 Wisse, De kerkgang, 113-148. 
3 Wisse, De kerkgang, 138-139 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

14 

na een geboorte moet je dan… Nou, toen dacht ik: dan hoeft ’t voor mij helemaal niet meer!!!’4 

En een andere vrouw vertelde dat ze ‘toch wel blij’ was dat ze de kerkgang gedaan had: ‘ik 

vond het flink van mezelf om doorgezet te hebben. Maar ik hield een gemengd gevoel: 

waarvoor is dit nodig. Ik ben niet een zondig iets geweest door dit kind…’5 En nog een andere 

vrouw: ‘als kind zag ik die vrouwen naar de biechtstoel gaan en dan wist ik, dat ze een kind 

gekregen hadden. Dan bracht ik dat in verband met Maria Onbevlekt Ontvangen. Die vrouwen 

hadden iets gedaan dat verkeerd was… Het is toch verschrikkelijk dat je dat toen dacht! Dat je 

sexualiteit [sic] als iets zondigs beschouwde…’.6 Deze respondent brengt ten onrechte de biecht 

in verband met de kerkgang; waarschijnlijk combineerden kraamvrouwen de kerkgang met een 

biecht omdat ze al langere tijd niet in de kerk geweest waren en de biecht ook een voorbereiding 

was om weer ter communie te gaan. 

Deze vrouwen beschrijven het ritueel van de kerkgang als vernederend, omdat zij dit ritueel 

associeerden met reiniging, en deze reiniging met een zonde waarvan zij gereinigd moesten 

worden. De samenhang met Maria’s onbevlekte ontvangenis (wat men daarmee ook bedoeld 

heeft) is theologisch discutabel, maar leefde kennelijk wel. Hoe komt het dat deze associaties 

verbonden zijn geraakt met de kerkgang? Hoe werd het ritueel van de kerkgang in de katholieke 

kerk gezien? Volgens de katholieke theoloog Jozef Poels, schrijvend in 1925, was er sprake van 

een misverstand:  

Een van de misvattingen, welke men wel eens in de practijk van de zielzorg tegen 

komt is juist deze, dat onze tegenwoordige kerkgang als een soort zuivering of 

reiniging wordt beschouwd b.v., dat men voor dien tijd niet de H. Communie mag 

ontvangen […] En hoewel de apostolische Constitutiën (VI, 27) uitdrukkelijk 

verklaren, dat de Joodsche reinigingswetten en de wettelijke onreinheid in het 

Christendom zijn opgeheven, heeft de meening omtrent den Kerkgang als een soort 

zuivering in de Latijnsche Kerk nog lang gegolden. 

Poels legt uit dat het misverstand erin bestaat dat er geen onreinheid kan bestaan, omdat er geen 

sprake is van zonde: ‘De schuld bestaat in den vleeschelijken lust, niet in de smart der geboorte. 

In de huwelijksgemeenschap ligt lust, in de geboorte slechts smart. Zou men de vrouw, die 

gebaard had, van de Kerk verwijderd houden, zoo zou men haar de straf der barensmart als 

schuld gaan aanrekenen.’ Daarna vervolgt hij: ‘De kerkgang, omdat hij geen zuivering of 

reiniging bedoelt, kan dus niets vernederends bevatten. En dat hij dat niet bedoelt, blijkt 

duidelijk uit de gebeden van het rituaal, welke slechts op het oog hebben zegen voor de moeder 

en haar kroost, en uitdrukking willen geven aan de vreugde, welke de moeder bezielt nu zij ter 

 
4 Wisse, De kerkgang, 134. 
5 Wisse, De kerkgang, 139. 
6 Wisse, De kerkgang, 136-137.  
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dankzegging tot den heiligen tempel komt [cursivering van Poels - MG]. ’7 Het ritueel van de 

kerkgang drukt dus volgens Poels zegen en dankzegging uit. Wanneer mensen denken dat er 

sprake is van een reiniging, hebben zij het eenvoudigweg verkeerd begrepen.8 Poels herhaalt 

hier wat diverse theologen in de 19e en 20e eeuw in pastorale tijdschriften keer op keer hebben 

uitgelegd. Het feit dat vrouwen halverwege de 20e eeuw nog steeds zelf de associatie met 

reiniging formuleren, betekent dat de uitleg van de Kerk voor de vrouwen niet afdoende was 

om de associatie met onreinheid weg te nemen.  

In de liturgiehervorming die in gang gezet is door het Tweede Vaticaans Concilie is het ritueel 

van de kerkgang voor vrouwen vervangen door een zegening over beide ouders na de geboorte 

van een kind: een kort ritueel dat aan het eind van een doopviering voltrokken kan worden. Al 

voor het Tweede Vaticaans Concilie was de kerkgang echter in onbruik geraakt doordat 

vrouwen ophielden zich aan dit ritueel te onderwerpen.9  

Het ritueel van de kerkgang wordt vaak in verband gebracht met de tempelgang van Maria, die 

naar het voorschrift van Leviticus 12 veertig dagen na de bevalling een offer bracht in de tempel. 

Deze tempelgang wordt in de geschiedenis algemeen de purificatio van Maria genoemd, dus 

het verband met reinheid dat de vrouwen in de twintigste eeuw leggen is niet helemaal uit de 

lucht gegrepen.10 Verder valt op dat in de berichten van zowel de vrouwen als de pastorale 

theologen onreinheid onvermijdelijk geassocieerd wordt met zonde. Hoewel het ritueel van de 

kerkgang als zodanig grotendeels is verdwenen na de hervormingen van het Tweede Vaticaans 

Concilie, is het de vraag of de achterliggende ideeën over reinheid en seksualiteit verdwenen 

zijn. In hoeverre de visie op onreinheid en seksualiteit nog altijd invloed heeft op de 

 
7 Jozef Poels, “De Kerkgang”, Ons Liturgisch Tijdschrift 11 (1925/1926): 117-121.  
8 Dit beeld wordt ook vandaag de dag nog wel geschetst, bijvoorbeeld door Hyam Maccoby: ‘Of course, the 

ceremony of the Churching of Women is not concerned with purification itself, but only with thanksgiving 
[…]’, in: Hyam Maccoby, Ritual and Morality, The Ritual Purity System and its Place in Judaism, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 162; zie ook Charles Caspers, “Levitius 12, Mary and Wax: 
Purification and Churching in Late Medieval Christianity” in: Purity and Holiness, ed. M.J.H.M. Poorthuis 
en J. Schwartz, (Leiden: Brill, 1999), 295-309. Hij brengt de onderdelen van het ritueel van de kerkgang in 
verband met het huwelijksritueel en stelt dat het in de middeleeuwen een feestelijke gebeurtenis is geweest.  

9 Uit berichten op internet blijkt dat het traditionele ritueel van de kerkgang in sommige orthodox-katholieke 
kringen weer wordt gepraktiseerd. In deze berichten wordt het ritueel voltrokken aan de moeder voorafgaande 
aan de doop van een kind, te midden van de familie die voor een individuele doop bij elkaar gekomen is.  

10 Peter Rushton,, “Purification or Social Control? Ideologies of Reproduction and the Churching of Women 
after Childbirth” in: The Public and the Private, ed. E. Gamarnikow e.a. (Hampshire, 1986); Grietje Dresen, 
“Heilig bloed, ontheiligend bloed. Over het ritueel van de kerkgang en het offer in de katholieke traditie”, 
Tijdschrift voor Vrouwenstudies 14 (1993): 25-41 en idem, “Het betere bloed: Over het ritueel van de 
kerkgang en het offer in de katholieke traditie”, in: idem, Is dit mijn lichaam? Visioenen van het volmaakte 
lichaam in katholieke moraal en mystiek, (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998). Dit artikel is bewerkt in: “The 
Better Blood. On Sacrifice and the Churching of New Mothers in the Roman Catholic Tradition”, in: Wholly 
Woman, Holy Blood. A Feminist Critique of Purity and Impurity, ed. Kristin de Troyer e.a. (Harrisburg: 
Trinity Press, 2003), 143-164; Nathalie Knödel, “Reconsidering an Obsolete Rite: The Churching of Women 
and Feminist Liturgical Theology”, Feminist Theology 14 (1997): 106-125; Susan Roll, “The Old Rite of the 
Churching of Women after Childbirth”, in: Wholly Woman, Holy Blood, De Troyer, 117-141. 
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hedendaagse theologische opvattingen van de rooms-katholieke kerk over seksualiteit en de 

positie van vrouwen, is de laatste decennia onderwerp van studie binnen genderstudies.11  

De kerkgang is een exempel van een ritueel dat ontstaan is uit voorschriften voor de reiniging 

van de kraamvrouw die genoemd worden in Leviticus. In deze studie onderzoek ik de 

doorwerking van deze en andere reinheidsvoorschriften uit Leviticus 12 en 15 in het 

christendom en met name in het vroege christendom. Dit onderzoek wil ophelderen op welke 

wijze praktijken en voorstellingen rond menselijke vruchtbaarheid en onreinheid uit Leviticus 

12 en 15 getransformeerd zijn tot praktijken en opvattingen over de relatie tussen seksualiteit, 

voortplanting, onreinheid en zonde die passen binnen een christelijke context. Bijzonder 

instructief hiervoor is het om terug te keren naar eerste eeuwen, de formatieve periode van het 

christendom. Met name in de derde eeuw vinden we de oudste bronnen waarin gediscussieerd 

werd over de geldigheid van de reinigingsvoorschriften van Leviticus voor christenen. 

2 Christelijke opvattingen over onreinheid en Leviticus  

In dit onderzoek gaat het met name om onreinheid veroorzaakt door genitale vloeiingen zoals 

ze genoemd worden in Leviticus 12 en 15. Achtereenvolgens zijn dit het kraambloed (Leviticus 

12, 1-8); mannelijke ongewone genitale vloeiingen waarbij gedacht moet worden aan gonorroe 

(Leviticus 15, 2-3); mannelijke zaadlozingen buiten de seksuele gemeenschap (Leviticus 15, 

16); seksuele gemeenschap zelf (Leviticus 15, 18); menstruatie (Leviticus 15, 19); vrouwelijk 

onregelmatig bloedverlies, dat wil zeggen genitaal bloedverlies buiten de periodes van de 

 
11 Janice Delaney, Mary Jane Lupton and Emily Toth, The curse: a cultural history of menstruation (New York: 

Dutton, 1976); Judith Schlehe, Das Blut der fremden Frauen: Menstruation in der anderen und in der eigenen 
Kultur (Frankfurt u.a.: Campus-Verlag, 1987); Uta Ranke-Heinemann, Eunuchen für das Himmelreich. 
Katholische Kirche und Sexualität (Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1989); Rosemary Radford 
Ruether, “Women’s Body and Blood: The Sacred and the Impure”, in: Through the Devil’s Gateway. Women, 
Religion and Taboo, ed. A. Joseph (London, 1990), 7-21; Franz Kohlschein, “Die Vorstellung von der 
kultischen Unreinheit der Frau. Das weiterwirkende Motiv für ein zweispältige Situation?” in: Liturgie und 
Frauenfrage. Ein Beitrag zur Frauenforschung aus liturgiewissenschaftlicher Sicht , ed. Teresa. Berger en 
A. Gerhards (St. Ottilien: EOS-Verlag, 1990), 269-288; Nancy Jay, Throughout your generations forever: 
sacrifice, religion, and paternity (Chicago: University of Chicago Press, 1992). Een eerdere versie van haar 
ideeën in: idem, “Sacrifice as Remedy for Having Been Born of Woman”, in: Immaculate & powerful: the 
female in sacred image and social reality, ed. Clara W. Atkinson e.a. (Boston: Beacon Press, 1985); 
Gerburgis Feld, “ “…Wie es eben Frauen ergeht” (Gen 31,35). Kulturgeschichtliche Überlegungen zum 
gegenwärtige Umgang mit der Menstruation der Frau in Gesellschaft und Theologie”, in: Von der Wurzel 
getragen. Christlich-feministische Exegese in Auseinandersetzung mit Antijudaismus, ed. Luise Schottroff en 
Marie-Theres Wacker, (Leiden: Brill, 1996) 29-42; Anne-Marie Korte, “Reclaiming Ritual: A Gendered 
Approach to (Im)Purity”, in: Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus, ed. Marcel Poorthuis en J. 
Schwartz (Leiden: Brill, 2000), 313-327; Anne-Marie Korte, “Female Blood Rituals: Cultural-
Anthropological Findings and Feminist-Theological Reflections”, in: Wholly Woman, Holy Blood, 165-188; 
Jennifer Schultz, ‘Doctors, Philosophers, and Christian Fathers on Menstrual Blood’, in: Wholly Woman, 
Holy Blood, 97-116.  
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menstruatie of het kraambed (Leviticus 15, 25), waarbij men kan denken aan afwijkingen in de 

menstruele cyclus of miskramen. Deze vormen van onreinheid worden wel aangeduid met de 

verzamelnaam seksuele onreinheid, of wanneer het over vrouwen gaat: menstruele onreinheid. 

De termen seksuele onreinheid en menstruele onreinheid zijn beide onbevredigend omdat ze 

uit elkaar halen wat in wezen tot een samenhangend systeem behoort. De term seksuele 

onreinheid is ook onhelder omdat het begrip seksualiteit pas in de 19e eeuw zijn huidige 

betekenis kreeg.12 In het hedendaagse begrip seksualiteit is de relatie met de menstruatie en 

kraambloed verloren gegaan. Als hedendaags begrip verenigt seksualiteit de lichamelijke kant 

en de relationele beleving van seksueel handelen in één begrip, maar dit begrip staat grotendeels 

los van vruchtbaarheid op een manier die voor de vroege christenen ondenkbaar was. Zowel in 

de oudtestamentische periode als in het vroege christendom waren lichamelijke voortplanting, 

vruchtbaarheid en seksueel verlangen of begeerte onlosmakelijk met elkaar verweven. De 

vormen van onreinheid die genoemd staan in Leviticus 12 en 15 hebben als gemeenschappelijke 

noemer slechts de fysieke vloeiingen die onrein genoemd worden. Wat deze vloeiingen met 

elkaar gemeen hebben, is dat zij gerelateerd zijn aan vruchtbaarheid en voortkomen uit de 

menselijke geslachtsorganen. Om deze samenhang duidelijk te maken kies ik voor de term 

procreatieve onreinheid.13 

 

Het systeem van procreatieve onreinheid in Leviticus maakt deel uit van wat wel het 

reinheidscorpus wordt genoemd: Leviticus 1-16. Dit reinheidscorpus omvat vier velden van 

onreinheid: de onreinheid van bepaalde typen voedsel, de onreinheid van de dood, de 

onreinheid van huidziekten en de onreinheid in verband met menselijke vruchtbaarheid. 

Typerend voor Leviticus 1-16 (en dus ook voor Leviticus 12 en 15) is dat deze vormen van 

onreinheid een mens overkomen en onvermijdelijk met het leven verbonden zijn. Er wordt dan 

ook niet gezegd dat deze onreinheid vermeden moet worden; mensen besmet met onreinheid 

krijgen slechts opdracht om zich te reinigen door offers te brengen of door andere voorschriften 

uit te voeren. In Leviticus 1-16 wordt onreinheid niet verbonden met zonde. Zo formuleert 

Leviticus 15, 24 dat een man die gemeenschap heeft met zijn menstruerende echtgenote, zelf 

besmet wordt met haar onreinheid en daarom eigen reinigingsvoorschriften in acht dient te 

nemen. Hier is geen sprake van een verbod of een overtreding die straf behoeft. Het enige dat 

 
12 Een goed inzicht in het negentiende-eeuwse denken over seksualiteit biedt Peter Gay, The Bourgeois 

Experience. Victoria to Freud. Volume One: Education of the Senses (New York: Oxford University Press, 
1984).  

13 Voor een feministische bespreking van de onreinheid van menstruatie in Oude Testament en joodse traditie, 
zie Rachel Adler, “Tumah and Taharah: Ends and Beginnings” in: The Jewish woman, new perspectives, ed. 
Elizabeth Koltun (New York, Schocken Books, 1976), 63-71; Ilana Be’er, “Blood Discharge: On Female 
Im/Purity in the Priestly Code and in Biblical Literature”, in: A Feminist Companion to Exodus to 
Deuteronomy, ed. Athalya Brenner (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994); Kathleen O’Grady, “The 
Semantics of ‘Taboo’: Menstrual Prohibitions in the Hebrew Bible”, in: Wholly Woman, Holy Blood. 1-28.  
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de reinheidsregels in deze hoofdstukken van Leviticus beogen, is grenzen stellen ten behoeve 

van de omgang met het heilige en voorschriften geven aan wie de tempel wil binnengaan om 

zich te reinigen van de onreinheid. Dit is anders in Leviticus 17-26. Hier wordt het hele volk 

opgeroepen om permanent heiligheid te bewaren en hier is onreinheid het gevolg van verkeerde 

keuzes. In plaats van offers om de reinheid te herstellen, is hier sprake van straffen voor de 

overtreders, zoals uitsluiting uit de gemeenschap of de doodstraf. Dit geldt ook voor Leviticus 

18, 19 en Leviticus 20, 18 waar seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie een overtreding 

van een gebod wordt die bestraft moet worden met uitsluiting uit de gemeenschap.14 

 

Voorschriften die gericht zijn op het nalaten van bepaalde handelingen of afstand houden ten 

opzichte van de cultus noemt men binnen de liturgiewetenschap en culturele antropologie 

negatieve cultus. Het begrip negatieve cultus wijst op het nalaten van activiteiten en 

handelingen, en is volgens Emile Durkheim, die de term voor het eerst gebruikte, in beginsel 

gericht op de voorbereiding op een positieve cultus, zoals deelnemen aan offerrituelen en in 

contact komen met het sacrale.15 De terminologie van reinheid en onreinheid geeft woorden aan 

deze negatieve cultus: wie onrein is, kan niet zonder gevaar voor eigen leven het contact met 

het sacrale aan (zie Leviticus 15, 31: wie in een staat van onreinheid de woning van God 

binnengaat, zal sterven). Deze onreinheid is niet per se het gevolg van schuld of het overtreden 

van wetten. Het is ook denkbaar dat onreinheid een mens te kwetsbaar maakt om in contact te 

treden met het heilige. Reinigingsvoorschriften hebben als doel de reinheid te herstellen die 

nodig is om weer in contact te kunnen treden met het sacrale; reinheid is de staat waarin dit 

contact, zoals entree in de tempel, veilig kan plaatsvinden.16 

 

De doorwerking van reinigingsregels bij procreatieve onreinheid in het christendom is 

interessant vanuit het perspectief van de liturgiewetenschap. Allereerst omdat de historische 

bronnen vertellen hoe ook onder christenen de toegang tot de liturgie geregeld werd door 

onderscheid te maken tussen reine en onreine situaties. Bovendien zegt het ook iets over de 

wijze waarop sacraliteit aan de christelijke liturgie werd toegekend. Daarom zoeken we naar 

een praxis waarin het begrip onreinheid en de reinigingsvoorschriften uit Leviticus in het vroege 

christendom een rol speelden. De christenen moeten de betekenis en vorm van deze 

oudtestamentische voorschriften getransformeerd hebben om ze in de vroegchristelijke liturgie 

 
14 Robert A. Kugler, “Holiness, Purity, the Body and Society: The Evidence for Theological Conflict in 

Leviticus”, Journal for the Study of the Old Testament 76 (1997): 3-27; zie verder de studies van Jacob 
Milgrom over Leviticus, onder meer  Leviticus 1-16 (New York: Anchor Bible, 1998) en Leviticus: A Book 
of Ritual and Ethics (Minneapolis: Fortress Press, 2004). 

15 Emile Durkheim, De elementaire vormen van het religieuze leven, vertaling van Les formes élémentaires de 
la vie religieuse, vert. en red. Lieven Vandekerckhove, (Leuven: Acco, 1992), 94. 

16 Kugler, “Holiness” 3-27.  
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van toepassing te laten zijn. De wijze waarop deze transformatie plaatsgevonden heeft, heeft 

weer gevolgen gehad voor de toegang tot de christelijke liturgie voor mannen en vrouwen.  

Om zicht te krijgen op de omvang en het belang van het debat over procreatieve onreinheid in 

het christendom presenteer ik in de volgende paragraaf de wetenschappelijke discussies die 

gevoerd zijn over reinheid en onreinheid in de periode dat de gebruiken rond deze reinheid nog 

volop in discussie waren in de christelijke gemeenschap: de debatten van de derde en vierde 

eeuw.  

3 De vroegchristelijke bronnen over procreatieve onreinheid 

Uit de eerste twee eeuwen is slechts een klein aantal bronnen die over reinheid spreken 

bekend.17 Uit deze oudste bronnen blijkt dat het begrip reinheid een centraal begrip is gebleven 

in het vroege christendom. De begrippen reinheid en reiniging zijn nauw verbonden met doop 

en heiligheid: de ongedoopte wordt als onrein gezien en de gedoopte hoort bij de gemeenschap 

van de heiligen. Verder zijn in het Nieuwe Testament sporen te vinden van vroegchristelijke 

discussies over de reinheidsregels rondom voedsel, maar over procreatieve onreinheid is het 

stil. 

Vanaf de derde eeuw zijn er meer bronnen over de onreinheid van lichamelijke vloeiingen. 

Deze bronnen weerspiegelen een verscheidenheid aan rituele praktijken en standpunten. 

Sommige teksten verwerpen uitdrukkelijk het gebruik om te baden en te wassen na de 

menstruatie. Andere vinden het handhaven van menstruele onreinheid vanzelfsprekend.  

De Didaskalia Apostolorum (midden derde eeuw), een anonieme kerkorde uit de Syrisch-

christelijke traditie, representeert de opvatting dat een christen door de doop voor eens en voor 

altijd gereinigd is en niet meer onrein kan worden door lichamelijke vloeiingen. Daarom dienen 

in het christendom geen procreatieve reinheidsregels meer te worden nageleefd. De Didaskalia 

heeft een kleine verspreiding gekend in het oosterse Syrische christendom, maar heeft vooral 

een doorwerking gekregen via de (door Poels al genoemde) Constitutiones Apostolorum, een 

kerkorde uit het einde van de vierde eeuw die een grote verspreiding heeft gehad in het oosten 

en het westen. In deze Constitutiones is het standpunt van de Didaskalia Apostolorum met 

kleine maar wezenlijke aanpassingen aan de tijd overgenomen. Deze Didaskalia Apostolorum 

is onderwerp van studie in hoofdstuk 2. 

Andere geschriften nemen een ander standpunt in over procreatieve onreinheid. De brief van 

bisschop Dionysius van Alexandrië aan zijn collega-bisschop Basilides wordt door de meeste 

 
17 Voor studies naar reinheid in de eerste twee eeuwen zie M.J.H.M. Poorthuis en J. Schwartz (red.), Purity and 

Holiness (Leiden: Brill, 2000), met daarin o.a. Gerard Rouwhorst, “Leviticus 12-15 in Early Christianity”, 
181-194. 
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auteurs aangemerkt als de oudste bron die stelt dat vrouwen tijdens de menstruatie niet konden 

deelnemen aan de eucharistie.18 De brief gaat kort in op de voorschriften rond lichamelijke 

vloeiingen, zoals menstruatie, seksuele gemeenschap en nachtelijke zaadlozingen en de 

gevolgen van deze vloeiingen voor deelname aan de liturgie. De tegenstrijdigheden tussen deze 

onderscheiden voorschriften in deze brief maken deze bron complexer dan op het eerste gezicht 

lijkt. De brief is met name van belang omdat hij in later eeuwen is opgenomen in de canones 

van de oosterse kerk en zo door heeft gewerkt tot op de dag van vandaag.19 Deze brief van 

Dionysius komt aan de orde in hoofdstuk 4. 

 

Dionysius en de Didaskalia Apostolorum staan niet geïsoleerd. Dionysius is een leerling van 

Origenes, die met name bekend is geworden als theoloog en exegeet; zijn werk bestaat voor het 

grootste deel uit homilieën en commentaren. Hoewel men zich tevergeefs tot Origenes wendt 

voor beschrijvingen van christelijke liturgische praxis van reinigingsvoorschriften, biedt het 

oeuvre van Origenes toch een interessant perspectief op de theologische gedachtewereld 

waarbinnen het concept van procreatieve onreinheid is getransformeerd voor gebruik in de 

christelijke context. Daarom presenteer ik in hoofdstuk 3 de teksten over onreinheid in het 

oeuvre van Origenes.  

Net als de Didaskalia Apostolorum is de Traditio Apostolica een interessante kerkorde, waarvan 

de oorsprong nog moeilijker te lokaliseren en de datering onzeker is.20 In dit geschrift lezen we 

net als in de Didaskalia het standpunt dat christenen door de doop gereinigd worden en daarna 

niet meer onrein worden door seksuele vloeiingen: ‘Hij die gebonden is door het huwelijk is 

niet verontreinigd. Want zij die gewassen zijn [sc. zij die gedoopt zijn – MG] hebben het niet 

nodig om opnieuw te wassen, want zij zijn rein’ (TA 41,13).21 Deze ferme afwijzing van fysieke 

onreinheid roept de vraag op waarom de Traditio Apostolica dan wel vasthoudt aan het 

voorschrift dat mensen hun handen dienen te wassen voor het dagelijks gebed wanneer ze van 

hun bed opstaan te middernacht en 's morgens vroeg (TA 41,1).22 Ook schrijft dit geschrift voor 

 
18 Zie Dorothea Wendebourg, “Die alttestamentliche Reinheitsgesetze in der frühen Kirche”, Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 95 (1984): 149-170; Jennifer Schultz, ‘Doctors, Philosophers’, Wholly Women, Holy 
Blood, p. 97-116; David Brakke, “The Problematization of Nocturnal Emissions in Early Christian Syria, 
Egypt and Gaul”, Journal of Early Christian Studies 3 (1995): 419-460. 

19 Zie voor de hedendaagse orthodoxe kerken: Synek, “Zur Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften 
ins orthodoxen Kirchenrecht”, Kanon XVI, Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder im Recht der Ostkirchen 
(Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen), (Egling: Verlag Roman Kovar, 2000), 25 – 70. 

20 De Traditio Apostolica, van oudsher toegeschreven aan Hippolytus van Rome rond 215 n.C., is een complex 
document dat door verschillende auteurs is samengesteld en bewerkt tussen midden tweede en midden vierde 
eeuw en voorschriften en tradities uit verschillende regio’s weergeeft. Zie: The Apostolic Tradition. A 
Commentary, ed. Paul F. Bradshaw e.a. (Minneapoli: Fortress Press, 2002). 

21 Bradshaw, The Apostolic Tradition, 198. 
22 Bradshaw, The Apostolic Tradition, 194. Hyam Maccoby beargumenteert dat handen wassen voor het eten 

een zuiver 'hygiënische' betekenis kan hebben. Hij introduceert drie mogelijke redenen waarom mensen hun 
handen wassen: 1) een min of meer hygiënische maatregel (traditie van de ouderen); 2) een rituele 
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dat vrouwelijke catechumenen die met Pasen, hét moment voor de doop in de vroegchristelijke 

gemeenschap, hun menstruatie hebben, hun doop moeten uitstellen totdat hun menstruatie over 

is (TA 20,6).23 De Traditio Apostolica geeft helaas te weinig context om te begrijpen of dit 

voorschrift is ingegeven door ideeën over menstruele onreinheid of door meer praktische 

argumenten. 

Een reeks van kerkordes bouwt voort op de standpunten van de Traditio Apostolica. Zo 

bijvoorbeeld de Canones van Hippolytus (Egypte, begin vierde eeuw) en het Testamentum 

Domini (Klein-Azië of ook Egypte, tweede helft vierde eeuw of vijfde eeuw). Beide kerkordes 

nemen van de Traditio Apostolica over dat christenen niet onrein worden van het huwelijksbed 

omdat ze gereinigd zijn door de heilige Geest: ‘Hij die gebonden is door het huwelijk, zelfs als 

hij opstaat van de zijde van zijn vrouw, hij behoort te bidden omdat het huwelijk niet onrein is 

en er is geen noodzaak om opnieuw te baden na de tweede geboorte, met uitzondering alleen 

voor het wassen van de handen, omdat de Heilige Geest het lichaam van de gelovige stempelt 

en hem geheel en al reinigt’ (CH 27).24 Maar deze ordes herhalen ook de voorschriften over 

handen wassen na het opstaan en voor het bidden (TD 2, 6; CH 19) en het voorschrift voor 

menstruerende vrouwen dat hun doop uitgesteld moet worden. De Canones van Hippolytus 

voegen hier nog aan toe dat de menstruerende vrouw de doop dient uit te stellen totdat zij 

gereinigd is (CH 19), waarmee de menstruatie voor het eerst verbonden wordt met onreinheid. 

Ook zijn er in de Canones van Hippolytus unieke regels voor kraamvrouwen en vroedvrouwen: 

‘The midwives are not to partake of the mysteries, until they have been purified. […] If she 

goes to the house of God before being purified, she is to pray with the catechumens who have 

not yet been received and have not been [judged] worthy to be accepted.’ (CH 18) Zo worden 

ook kraamvrouwen uitgesloten van de liturgie wanneer zij bevallen zijn. Voor zowel 

kraamvrouwen als vroedvrouwen geldt dat de duur van hun reiniging afhangt van het geslacht 

van het kind dat geboren is, regels die overeenkomen met het onderscheid dat gemaakt wordt 

in Leviticus 12.25 

Het Testamentum Domini voegt op zijn beurt het voorschrift toe dat de bisschop het 

eucharistisch gebed niet mag bidden wanneer hij een nachtelijke zaadlozing heeft gehad. Ook 

weduwen, wanneer zij menstrueren, en andere gelovigen die onrein zijn (i.e. een zaadlozing 

hebben gehad) moet de toegang tot het altaar geweigerd worden totdat zij zich gewassen hebben 

 
handwassing als 'token hand-washing': als verwijzing naar de complete reiniging van het lichaam in de tempel 
en 3) een rituele handwassing die door de rabbijnen toegevoegd is aan het reinheidssysteem (Misjna 
Yadayim). Zie Ritual and Morality, 155 ff 

23 Bradshaw, The Apostolic Tradition, p. 104 ‘But if a woman is in her time of menstruation, let her be set aside 
and receive baptism another day’. 

24 The Canons of Hippolytus, 27, Bradshaw, The Apostolic Tradition, 199. 
25 The Canons of Hippolytus. Ed. Paul F. Bradshaw, 20-21 (Bramcote: Grove Books, 1987). 
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(TD 1, 23).26 Zowel in de Canones van Hippolytus als in het Testamentum Domini wordt 

gesproken over onreinheid in deze situaties. 

 

Hiermee zijn in kort bestek de belangrijkste bronnen en opvattingen weergegeven die relevant 

zijn voor de kwestie van reinheid en onreinheid in de vroege kerk. De ambivalentie rondom de 

onreinheid van procreatieve vloeiingen is hiermee compleet: de bronnen betogen dat een 

christen na de reiniging in de doop door de heilige Geest niet onrein kan worden in het 

huwelijksbed (zoals heel uitdrukkelijk wordt gesteld in de Didaskalia Apostolorum en in de 

Traditio Apostolica) en tegelijkertijd kent een aantal bronnen de uitsluiting van deelname aan 

de liturgie wanneer een man een zaadlozing heeft gehad of wanneer een vrouw met 

menstruatiebloed of kraambloed in aanraking is geweest. 

Het onderwerp leent zich dus voor een analyse. Waar komen deze tegenstrijdigheden vandaan 

en welke theologische visies op procreatieve onreinheid zijn hiervoor aan te wijzen? 

4 De studie naar procreatieve onreinheid in het vroege christendom 

Naar procreatieve onreinheid is onderzoek gedaan vanuit verschillende wetenschappelijke 

disciplines en invalshoeken. Voor mijn onderzoek zijn in het bijzonder de volgende drie 

debatten van belang.  

Binnen het historisch onderzoek naar de eerste eeuwen van de christelijke gemeenschap worden 

steeds weer nieuwe hypothesen geformuleerd over de verhouding tussen joodse en christelijke 

identiteit en over mogelijke invloeden vanuit het jodendom op het ontstaan van reinheidsregels 

in het christendom (paragraaf 4.1 van dit inleidend hoofdstuk). Vanuit genderstudies theologie 

is menstruele onreinheid onder de aandacht gekomen vanwege een mogelijk verband tussen de 

ideeën over onreinheid van vrouwen en het bestaan van misogynie in de christelijke theologie 

(paragraaf 4.2). In het historisch onderzoek naar de geschiedenis van de christelijke ascese 

speelt reinheid als een motief voor de ontwikkeling van seksueel ascetisme en celibaat 

(paragraaf 4.3). Om de vraagstelling van dit onderzoek toe te spitsen bespreek ik hieronder eerst 

de stand van zaken in deze verschillende debatten. 

 
26 The Testamentum Domini: A Text for Students, with Introduction, Translation and Notes, Grant Sperry-

White, 18. (Bramcote: Grove Books, 1991). Een andere bron waarin nog wordt gezinspeeld op rituele 
wassingen zijn de zogenaamde (joods-christelijke) pseudo-clementinen, Homelie 7: 8 en 11:30 en Recognitio 
6:10 Zie Gerard Rouwhorst, “Initiation by Circumcision and Water Baptism in Early Judaism and Early 
Christianity” in: Ritual Dynamics in Jewish and Christian Contexts, ed. Claudia Bergmann en Benedikt 
Kranemann (Leiden-Boston: Brill, 2019), 165-189.   
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4.1 De relatie tussen joodse reinheidsvoorschriften en de christelijke identiteit  

Lange tijd heeft de opvatting geheerst dat het christendom afstand heeft genomen van de oude 

joodse reinheidsvoorschriften. Zo lezen we in de brief van Gregorius de Grote aan Augustinus 

van Canterbury rond het jaar 600:  

For, as in the Old Testament outward acts were attended to, so in the New 

Testament it is not so much what is done outwardly as what is thought inwardly 

that is regarded with close attention, that it may be punished with searching 

judgment. For while the law forbids the eating of many things as being unclean, the 

Lord nevertheless says in the Gospel, Not that which goes into the mouth defiles a 

man, but the things which come forth from the heart, these are they which defile a 

man Matthew 15:11.27 

Voor de reinheidsvoorschriften die er in het christendom desondanks bleken te bestaan, heeft 

men lange tijd een verklaring gezocht in beïnvloeding van de christelijke gebruiken door 

rabbijns-joodse gebruiken of oudtestamentische voorschriften. De liturgiehistoricus Adolph 

Franz noemt deze reinheidsvoorschriften een vorm van “Judaismus”. 28  De hypothese dat 

onreinheid een judaïstisch restant in het christendom vertegenwoordigt, is ontstaan tegen de 

achtergrond van een evolutionistische visie op religie waar Franz vermoedelijk van uitging.29 

Reinheidswetten gelden hierin als een kenmerk van primitieve religies, waar het christendom 

zich aan onttrokken heeft. De reinheidsregels die in later eeuwen toch blijken te bestaan in het 

meer rationele christendom dat van oorsprong hiervan vrij zou zijn geweest, moeten worden 

gezien als een Fremdkörper: niet oorspronkelijk christelijk. Vrijwel zonder uitzondering wijzen 

wetenschappers dan naar het jodendom (oudtestamentisch of vroeg joods) als de oorsprong van 

deze ‘onchristelijke’ gebruiken. 30  De discussie spitst zich toe op de vraag of deze 

reinheidsvoorschriften in het christendom een gevolg zijn van overname van regels uit het Oude 

Testament, ofwel een vorm van degeneratie onder invloed van contacten met het toenmalige 

jodendom.  

De Duitse kerkhistorica Dorothea Wendebourg is een van de eerste wetenschappers die 

menstruele onreinheid als onderwerp van studie opgepakt heeft. Ook zij meent dat de sporen 

van menstruele onreinheid in het vroege christendom niet bij het oorspronkelijke christendom 

 
27 Paus Gregorius, brief aan Augustinus van Canterbury, Fathers of the Church, Registrum Epistolarum, 

(Gregory the Great, Book XI, Letter 64).  
28 Adolf Franz, “Ehe, Mutter und Kind”, in: Die kirchliche Benediktionen des Mittelalters, 2, (Freiburg/ 

Breisgau, 1909), 214. 
29 Voor een grondige kritiek op deze evolutionistische opvattingen, zie Jonathan Klawans, Purity, Sacrifice, 

and the Temple. Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism, (Oxford: Oxford University 
Press, 2006). 

30 Zie bijvoorbeeld het werk van Peter Browe s.j., Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, (Breslau: Verlag 
Müller & Seiffert, 1932), met name p. 63 ff. 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

24 

behoorden. Dat Dionysius van Alexandrië toch over menstruele onreinheid schrijft, is volgens 

haar te wijten aan de invloed van onder meer joodse contacten in het Egyptische christendom 

van de derde eeuw.31 

 

Een probleem van deze hypothese van de judaïsering als het gaat om menstruele onreinheid in 

het christendom is dat deze veronderstelt dat er in de derde eeuw en daarvóór in het jodendom 

al reinheidsregels van kracht waren voor joodse vrouwen rondom menstruatie en bevalling. 

Shaye Cohen, die onderzoek doet naar de rabbijnse geschriften, stelt deze aanname ter 

discussie. 32  De oudste rabbijnse teksten verzameld in de Misjna bevatten geen cultische 

reinheidsregels voor vrouwen, stelt hij. De oudste joodse tekst waarin sprake was van een 

verbod om de synagoge binnen te gaan tijdens de menstruatie is de Beraita de Nidda, een tekst 

van veel later datum. Van een doorwerking van derde-eeuwse joodse gebruiken in de 

christelijke liturgie kan geen sprake zijn en Cohen concludeert dat het vroegchristelijke debat 

over menstruele reinheid voortgekomen moet zijn uit eigen christelijke herinterpretatie en 

toepassing van oudtestamentische reinheidswetten.  

Sinds de studie van Cohen is de hypothese van de judaïsering aangepast. De historica Anne 

Jensen neemt aan dat er sprake is van herinterpretatie van oudtestamentische wetten in plaats 

van contemporaine joodse invloed: “Später werden die archaischen Tabuvorschriften ohne 

direkte Kontinuität mit der religiösen Praxis des Judentums in einer spezifisch christlichen 

Lektüre der alttestamentlichen Reinheitsgesetze auf den Gottesdienst und insbesondere auf die 

Eucharistiefeier übertragen.”33 Het verzet van de Didaskalia Apostolorum tegen de menstruele 

reinheidsgebruiken van christelijke vrouwen voert zij aan als bewijs dat deze latere 

herintroductie op weerstand stuitte bij christelijke stromingen die meer trouw waren aan het 

‘oorspronkelijke’ christendom. 

 

De theologe en exegete Ulrike Metternich verlaat het idee van een herintroductie van 

reinheidsvoorschriften vanaf de derde eeuw en gaat uit van een continuïteit tussen de 

nieuwtestamentische tijd en latere christelijke reinheidsgebruiken. De standpunten uit de 

Didaskalia en de Egyptische bronnen zijn slechts op het oog tegenstrijdig en in wezen bewijzen 

van een en dezelfde praxis. Metternich meent dat er in de Egyptische traditie wel afzondering 

van de liturgie is gepraktiseerd door vrouwen tijdens de menstruatie, maar geen 

 
31 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, 149-170. 
32 Shaye J.D. Cohen, “Purity and Piety: the Separation of Menstruants from the Sacred”, in: Daughters of the 

King. Women and the Synagogue, S. Grossman, R. Hant (red.) (Philadelphia: Jewish Publication Society, 
1992) en idem, ‘Menstruants and the Sacred’, in: Women’s History and Ancient History, ed. Sarah D. 
Pomeroy (Chapel Hill: Univ of North California Press, 1991), 273-299. 

33 Anne Jensen, Gottes selbstbewusste Töchter. Frauenemanzipation im frühen Christentum, (Freiburg, 1992, 
herziene uitgave 2003), 161. 
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reinigingsbaden. Hierin ziet zij overeenkomsten met de auteur van de Didaskalia Apostolorum, 

die juist het baden na de menstruatie fel veroordeelt. 34  Hierdoor creëert Metternich een 

harmonie tussen de Syrische Didaskalia enerzijds en de brief van Dionysius van Alexandrië 

anderzijds, die op het eerste gezicht wel aantrekkelijk lijkt, maar het is de vraag of deze 

houdbaar is in het licht van de bronnen.  

 

Charlotte Fonrobert, net als Cohen gespecialiseerd in de studie van het rabbijnse jodendom, 

maakt bezwaar tegen de hypothese van de judaïsering omdat deze voor (feministisch-) 

christelijke theologen een te schematische voorstelling biedt waarin voor moderne ogen 

ongemakkelijke, anti-feministische of anti-moderne reinheidsgebruiken op joodse of Levitische 

invloeden kunnen worden afgewenteld: ‘In this I would argue in particular against those 

Christian feminist approaches that consider Dionysius’s opinion to represent a revival of “Old 

Testament laws of purity” […], and hence blame the church’s Jewish past for the separation of 

menstruous women from the Eucharist.’35 Fonrobert volgt hier instemmend de kritiek van 

Katharina von Kellenbach die deze ‘Jewish-cultural-lag-theory’ ontmaskert: ‘Christianity is 

depicted as a powerless and innocent victim of a sexist Jewish past rather than active and 

responsible shaper of a new patriarchal tradition. The power of sexism is underestimated; 

Christianity’s choices, mistakes and failures are glossed over’.36  

Fonrobert constateert weliswaar dat er in de Misjna geen teksten zijn waarin voorschriften 

gegeven worden voor een cultische onreinheid van vrouwen, maar zij zoekt bewijzen dat er in 

de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling andere, aan het rabbijnse jodendom verwante 

stromingen geweest zijn waarbinnen de reinheidswetten een rol bleven spelen; de Didaskalia 

zou een dergelijke contra-misjna zijn.37 Hiermee komt opnieuw de optie in beeld dat er sprake 

is van continuïteit tussen de joodse en de christelijke gebruiken, evenals  eigentijdse joodse 

invloed op de christelijke gebruiken, en dat betekent dat de theorie van Cohen weer moet 

worden bevraagd.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat het debat over de relatie tussen christelijke en joodse 

reinheidsvoorschriften zich toespitst op twee vragen. De belangrijkste is de vraag of de 

christelijke praxis van onreinheidsgebruiken is ontstaan vanuit beïnvloeding door joodse 

gebruiken of is ontstaan door een eigen christelijke heroriëntatie op Leviticus. De laatste jaren 

 
34 Ulrike Metternich, “Sie sagte ihm die ganze Wahrheit”. Die Erzählung von der “Blutflüssigen”- feministisch 

gedeutet (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2000). 
35 Charlotte Elisheva Fonrobert, Menstrual Purity: Rabbinic and Christian reconstructions of Biblical gender 

(Stanford: Stanford University Press, 2000), 197. 
36 Fonrobert, Menstrual Purity, 197.  
37 Fonrobert, Charlotte Elisheva, “The Didascalia Apostolorum: A Mishnah for the Disciples of Jesus”, Journal 

of Early Christian Studies 9 (2001): 483-509. 
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wordt op tal van thema’s steeds duidelijker dat er eerder sprake is van wederzijdse beïnvloeding 

van joodse en christelijke stromingen, die eventueel via mondelinge tradities verlopen zou zijn 

nog voordat er geschreven bronnen waren.38 Een vraag die hier aan vooraf gaat is of er sprake 

kan zijn van continuïteit tussen reinheidsgebruiken in de nieuwtestamentische periode en de 

latere christelijke praxis, oftewel: is het wel nodig om een latere invoering van 

reinheidsvoorschriften aan te nemen? Is er bewijs voor een discontinuïteit tussen de praxis van 

de eerste christenen en christenen in de derde eeuw zoals Wendebourg, Jensen en eerdere 

onderzoekers aannemen? Wat verraden de Alexandrijnse bronnen en de Syrische Didaskalia 

Apostolorum over een praxis van procreatieve onreinheid binnen de christelijke gemeenten? 

Hoe verhoudt zich deze tot mogelijke (al dan niet rabbijns-) joodse praktijken? En hoe verhoudt 

deze zich tot andere culturele invloeden uit de hellenistische cultuur? Dit onderzoek naar de 

wijze waarop vroege christenen met procreatieve reinheidsregels omgegaan zijn kan verder 

bijdragen aan het verhelderen van deze interactie tussen christelijke stromingen en joodse 

stromingen.  

4.2 Menstruele onreinheid als uiting van vroegchristelijke misogynie 

Binnen genderstudies is menstruele onreinheid vaak in verband gebracht met misogynie in de 

christelijke theologie en de beperkte positie van vrouwen in de kerk.39 Dit vormt ook het 

achterliggend debat voor het al genoemde artikel van Dorothea Wendebourg, die menstruele 

onreinheid onderzoekt in de context van de uitsluiting van vrouwen van de priesterwijding.40 

Wendebourg verklaart het herinvoeren van menstruele onreinheidsregels naast de judaïserende 

invloed mede vanuit de opkomst van seksueel ascetisme en de invloed van de stoïsche seksuele 

moraal vanaf de tweede en derde eeuw. Vrouwen werden dus vooral als onrein beschouwd 

omdat seksualiteit en procreatie negatief gewaardeerd werden, concludeert Wendebourg.41 Zij 

laat echter na om te onderzoeken hoe in dezelfde tijd de regels voor de onreinheid van 

geslachtsgemeenschap en mannelijke vloeiingen zich ontwikkeld hebben, waardoor het 

moeilijk is conclusies te trekken over onreinheid en de positie van vrouwen in de kerk. 

 
38 Gerard Rouwhorst, “The Roots of the Early Christian Eucharist: Jewish Blessings or Hellenistic Symposia?” 

in: Jewish and Christian Liturgy and Worship. New Insights into its History and Interaction, Albert Gerhards 
en Clemens Leonhard (red.), (Leiden: Brill, 2007), 295-308; zie ook Marcel Poorthuis, Joshua Schwarz and 
Joseph Turner, Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and Literature, 
(Leiden: Brill, 2009).  

39 Kohlschein, “kultischen Unreinheit der Frau.”, 270; Judith Schlehe, Das Blut der fremden Frauen: 
Menstruation in der anderen und in der eigenen Kultur (Frankfurt u.a.: Campus-Verl., 1987); Be’er, Ilana, 
“Blood Discharge. 

40 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, 149-170. 
41 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, 168, n. 98. Deze relatie tussen onreinheid van vrouwen 

en de uitsluiting van de priesterwijding wordt ook gelegd door Kohlschein, “kultischen Unreinheit der Frau”. 
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Een tegengesteld standpunt neemt  Shaye Cohen in, wiens studie naar menstruele onreinheid in 

de joodse geschiedenis ook implicaties heeft voor vroege christenen. Volgens hem zijn de 

reinheidsregels voor menstruerende vrouwen niet bedoeld om vrouwen te discrimineren, want 

ook voor mannen bestond er een verbod op bidden wanneer zij een zaadlozing hadden gehad.42 

Het verbod voor menstruerende vrouwen om de synagoge binnen te gaan komt voort uit het 

proces van overdracht van de heiligheid van de tempel op de synagoge. Dit roept wel de vraag 

op waarom deze overdracht van heiligheid aan de synagoge alleen voor vrouwen resulteerde in 

een verbod om de synagoge binnen te gaan en waarom juist menstruatie dan een bedreiging is 

voor deze heiligheid. 

De orthodox-christelijke theologe Eva Synek bestudeert de geschiedenis van menstruele 

onreinheid met het oog op de hedendaagse positie van vrouwen in de orthodoxe kerken, waar 

vrouwen ook vandaag nog uitgesloten worden van deelname aan de eucharistie tijdens de 

menstruatie.43 Synek zoekt in de vroegchristelijke bronnen over onreinheid naar theologische 

argumenten om dit verbod af te schaffen. Deze vindt zij in de Didaskalia Apostolorum, die de 

afschaffing van menstruele onreinheid bepleit maar in de oosterse kerk het onderspit heeft 

moeten delven tegenover Dionysius en latere theologen. 

 

Zijn reinheidsregels discriminerend voor vrouwen en leveren zij een verschil in positie op voor 

vrouwen in jodendom en christendom? Deze vraag kan niet beantwoord worden zonder de 

invloed van reinheidsvoorschriften op de deelname van mannen in de liturgie mee te nemen. 

Een mooie studie van David Brakke is nog het enige onderzoek naar mannelijke onreinheid en 

de gevolgen voor deelname aan de liturgie.44 Brakke onderzoekt de reinheidsdiscussie in het 

vroege christendom met behulp van de theorie van Mary Douglas over het belang van 

reinheidsregels voor de sociale cohesie.45 Daarbij concentreert hij zich op de discussies over 

nachtelijke zaadlozingen onder ascetisch levende monniken in de derde tot vijfde eeuw. Hij 

signaleert dat in de loop van de vierde eeuw de betekenis van het begrip onreinheid 

getransformeerd is van een uiterlijke naar een innerlijke onreinheid: niet de nachtelijke 

zaadlozingen maken onrein, maar de seksuele begeerte die eraan vooraf gegaan is. Dit roept de 

vraag op hoe deze transformatie in betekenis zich verhoudt tot de onreinheid van vrouwelijk 

bloedverlies. 

 

Mijn onderzoek richt zich op de volle breedte van procreatieve reinheidsregels die betrekking 

hebben op zowel seksuele gemeenschap en zaadlozingen als menstruatie en kraambloed. 

 
42 Cohen, “Menstruants and the Sacred”, 291. 
43 Synek, “Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften”, 25 – 70. 
44 Brakke, “Nocturnal Emissions”. 
45 Mary Douglas, Purity and danger: an analysis of the concepts of pollution and taboo, (London: ARK, 1989, 

heruitgave van 1966). 
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Daarbij richt ik mij zowel op de sporen van een praxis van procreatieve reinheidsvoorschriften 

voor zowel mannelijke als vrouwelijke vloeiingen, als op de verschillen in visie op de 

mannelijke en de vrouwelijke vloeiingen in de theologische onderbouwing van deze praxis. 

4.3 Reinheidsvoorschriften en de opkomst van seksueel ascetisme  

Een belangrijk veld van onderzoek dat raakt aan het thema van procreatieve onreinheid is het 

onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van seksueel ascetisme en celibaat in het vroege 

christendom. Vaak wordt de opkomst van seksueel ascetisme en monnikendom in de vierde 

eeuw geplaatst en verklaard als een nieuw christelijk ideaal van versterving ter vervanging van 

het martelaarschap, nadat de christenvervolgingen gestopt zijn. Maar al in de tweede en derde 

eeuw heeft een leefstijl van seksueel ascetisme en maagdelijkheid zijn aantrekkingskracht op 

christenen en op heretische stromingen zoals enkratieten, marcionieten en gnostici.46  Veel 

onderzoekers zien dan ook de groeiende belangstelling voor seksuele reinheid bij 

vroegchristelijke theologen in dit licht: seksualiteit was onrein omdat maagdelijkheid en 

seksuele onthouding tekenen van heiligheid waren. Origenes’ uitspraken over onreinheid 

worden vrijwel altijd alleen in dit verband geduid, zoals bijvoorbeeld in het werk van Henri 

Crouzel.47 

De historica Elisabeth Clark doet al lange tijd baanbrekend onderzoek naar de christelijke 

geschiedenis van het seksueel ascetisme. In haar studie Reading Renunciation onderzoekt ze 

hoe vroegchristelijke theologen de Levitische terminologie van reinheid en heiligheid 

gebruikten: ‘the exegetical “move” of ascetically minded church fathers is to transfer Old 

Testament regulations concerning purity and pollution not just to Christian celibates, but, as far 

as possible, to Christian laypeople as a whole.’48 Het begrip seksuele reinheid heeft een nieuwe 

functie gekregen in de Bijbelse onderbouwing van het vroegchristelijk seksueel ascetisme. 

Door de transformatie in het christelijke denken kon de theologie van reinheid en onreinheid 

dienen als Bijbels fundament voor het ideaal van permanent celibaat en permanente seksuele 

ascese, volgens Clark. Echter Clarks onderzoek naar seksueel ascetisme in het vroege 

christendom beperkt haar blik tot de onreinheid van beheersbare vloeiingen zoals seksuele 

 
46 Voor onderzoek naar seksueel ascetisme in het vroege christendom, zie Roger Gryson, Les origines du célibat 

ecclésiastique du premier au septième siècle (Gembloux: Duculot, 1970); Jo Ann McNamara, A New Song: 
Celibate Women in the First Three Christian Centuries (New York: Institute for Research in History or 
Haworth Press, 1983); Elizabeth Castelli, “Virginity and Its Meaning for Women's Sexuality in Early 
Christianity”, Journal of Feminist Studies in Religion 2 (1986): 61-88; Elizabeth A. Clark, Ascetic Piety and 
Women’s Faith. Essays on Late Ancient Christianity (Lewiston: Edwin Mellen Press, 1986); Peter Brown, 
The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity (New York: Columbia 
University Press, 1988); Virginia Burrus, “Word and Flesh: The Bodies and Sexuality of Ascetic Women in 
Christian Antiquity”, Journal of Feminist Studies in Religion 10 (1994): 27-51; Richard Finn, Asceticism in 
the Graeco-Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 

47 Henri Crouzel, Virginité et mariage selon Origène (Paris: Desclée, 1962). 
48 Elizabeth A. Clark, Reading Renunciation. Asceticism and Scripture in Early Christianity  (Princeton: 

Princeton University Press, 1999) 215-216  
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gemeenschap en zaadlozingen. Daardoor verdwijnt de vraag naar de onreinheid van vrouwelijk 

bloedverlies uit beeld. 

 

Vaak wordt erop gewezen dat het begrip reinheid een transformatie doorgemaakt heeft van een 

cultische naar een ethische interpretatie. Dit roept een vraag op die Eva Synek al stelt: 

Bei der Pollution des Mannes liess sich die Vorstellung kultischer Unreinheit durch 

die Transferierung auf die ethische Ebene entschärfen. Man konnte die Frage nach 

Intentionalität und damit Zurechenbarkeit stellen. Bei der Monatsblutung der Frau 

macht diese aber keinen Sinn. Die Regel ist ein rein natürliches, willensmässig 

grundsätzlich nicht zu beeinflussendes Phänomen. Dennoch wurde die 

Tabuisierung konsequent befestigt.49  

Als de christenen door de opkomst van het seksueel ascetisme het begrip onreinheid werkelijk 

zuiver ethisch gaan verstaan, dan zou men verwachten dat de onreinheid van menstruatie en 

kraambloed verdwijnen, daar deze vloeiingen toch niet beïnvloedbaar zijn door de wil. Hoe 

moet men dan het voortbestaan van deze vormen van onreinheid in het christendom verklaren? 

Op deze voorstelling van de transformatie van cultische naar ethische onreinheid heeft Ed 

Sanders echter kritiek: ‘Modern scholars often try to divide the law into ‘ritual’ and ‘ethical’ 

categories, but this is an anachronistic and misleading division.’50 De transformatie van het 

begrip reinheid is veel complexer, is al ingezet bij laat-Bijbelse profeten en joodse stromingen 

en denkers zoals de geschriften van Qumran en het werk van Philo. 51  Zo verdient het 

doordenken van de transformatie van dit begrip in de christelijke theologie ook nadere aandacht. 

5 Opbouw van het onderzoek  

5.1 De onderzoeksvragen  

Reinheid was in het vroege christendom een centraal concept. Het reinigingsritueel bij uitstek 

was de doop, die fungeerde als demarcatie tussen gelovigen en ongelovigen, tussen christenen 

en heidenen. Christenen waren rein, heidenen waren per definitie onrein in de opvatting van de 

christenen in de eerste drie eeuwen. Dit onderzoek naar de discussies over procreatieve 

onreinheid in de derde eeuw raakt aan hoe de vroege christenen de verhouding zagen tussen de 

reinheid van de doop en de betekenis van procreatieve onreinheid. 

 
49 Synek, “Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften”, 59-60.  
50 Ed. P. Sanders, Judaism: practice and belief, 63 BCE-66 CE, (London: SCM Press, 1992), 194.  
51 Over de ontwikkeling van de ideeën over onreinheid in het jodendom, zie o.a. Jacob Neusner, The Idea of 

Purity in Ancient Judaism, Leiden: Brill, 1973); Sanders, Judaism; Maccoby, Ritual and Morality; Hannah 
Harrington, The Purity Texts. Companion to the Qumran Scrolls, 5 (London, New York: T&T Clark, 2004); 
Jonathan Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple. Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient 
Judaism (Oxford: Oxford UP, 2006). 
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Vanaf het begin zijn vroegchristelijke theologen onderling tegenstrijdig en ambivalent geweest 

over de betekenis en het belang van onreinheid van procreatieve vloeiingen, zowel waar het een 

praxis van reinheidsgebruiken betrof als in het theologische debat over onreinheid. In het 

bestaande onderzoek is menigmaal de focus eenzijdig komen te liggen op ofwel menstruele 

onreinheid en de geschiedenis van onreinheid voor vrouwen ofwel de geschiedenis van het 

seksueel ascetisme waar onreinheid met name verbonden wordt met mannelijke vloeiingen 

zoals seksuele gemeenschap en nachtelijke zaadlozingen. Een goede vergelijking tussen de 

ontwikkeling van deze beide genderspecifieke vormen van procreatieve vloeiingen is tot nu toe 

uitgebleven. Daarom kiezen we in dit onderzoek voor het onderzoeken van vrouwelijke en 

mannelijke onreinheid in de bredere context van de voorschriften voor alle procreatieve 

vloeiingen die genoemd worden in Leviticus 12 en 15.  

 

Het bestaan van een praxis van procreatieve onreinheid in het christendom wordt algemeen 

teruggevoerd op de voorschriften in Leviticus. Er is discussie of er sprake is van rechtstreekse 

herinterpretatie van Leviticus, of van een indirecte beïnvloeding via joodse gebruiken van die 

tijd. Waar de bronnen daar de mogelijkheid toe bieden, zal ik een antwoord op deze vraag 

geven. Daarnaast verken ik in dit onderzoek ook of er sprake is van hellenistische invloeden op 

de christelijke praktijken en theologie van procreatieve onreinheid. De vraag die is blijven 

liggen is hoe het komt dat de reinheidsvoorschriften van Leviticus rond seksualiteit en 

vruchtbaarheid is blijven bestaan in het christendom terwijl het idee van onreinheid rond de 

andere terreinen van onreinheid, namelijk voedsel, ziekte en dood, zijn verdwenen. Een 

bevredigende verklaring hiervoor is nog niet gegeven. Dit vraagt om nader onderzoek naar de 

praxis en interpretatie van procreatieve onreinheid in vroegchristelijke teksten.  

 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: hoe zijn de voorschriften rond onreinheid uit Leviticus 

12 en 15 in het vroege christendom van de derde eeuw getransformeerd en geadapteerd aan de 

christelijke context en hoe heeft deze transformatie ertoe geleid dat er een discrepantie is 

ontstaan tussen de voorschriften voor onreinheid van vrouwelijk genitaal bloedverlies 

(menstruatie, kraambloed) en de voorschriften en ideeën over seksuele gemeenschap en 

mannelijke zaadlozingen?  

 

Deze vraagstelling wordt uiteengelegd in een deelvragen, waarvan de eerste reeks betrekking 

heeft op de praxis van procreatieve onreinheid in het vroege christendom.  

Welke sporen van procreatieve onreinheid zoals beschreven in Leviticus 12 en 15 zijn er te 

vinden in verschillende christelijke theologische bronnen in Syrië en Alexandrië in de derde 

eeuw? Welke christelijke praxis van procreatieve onreinheid is er uit deze berichten te 

reconstrueren? Hoe verhoudt deze praxis zich tot het systeem van procreatieve onreinheid in 
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Leviticus? Welke invloeden zijn te herkennen vanuit de praktijken en opvattingen in 

omringende joodse en hellenistische culturen uit die tijd? 

Een tweede reeks deelvragen concentreert zich op de visie op onreinheid bij procreatieve 

vloeiingen en deelname aan de liturgie. Hoe is de visie op onreinheid van procreatieve 

vloeiingen bij de vroegchristelijke auteurs verschoven in relatie tot het concept van cultische 

procreatieve onreinheid uit Leviticus? Welk invloed heeft de opkomst van het ideaal van 

seksueel ascetisme gehad op de transformatie van het begrip procreatieve onreinheid? Welke 

gevolgen heeft deze transformatie gehad voor de praxis van en visie op onreinheid van 

mannelijke en van vrouwelijke vloeiingen?  

5.2 Afbakening van het onderwerp  

Dit onderzoek richt zich op de christelijke discussies over vormen van procreatieve onreinheid 

die voortkomen uit de voorschriften van Leviticus 12 en 15. Het onderzoek richt zich vooral op 

de vraag hoe de christelijke praxis van en ideeën over procreatieve onreinheid hebben 

voortgeleefd met betrekking tot deelname aan de christelijke liturgie. Andere opvattingen die 

te maken hebben met procreatieve vloeiingen, zoals de discussie of het geoorloofd was seksuele 

gemeenschap te hebben tijdens de menstruatie, komen in dit onderzoek slechts zijdelings aan 

de orde.52 In dit onderzoek staat het debat binnen de vroegchristelijke cultuur centraal. Voor 

zover de joodse en hellenistische cultuur aan de orde komen, is dat ten dienste van het begrijpen 

van de transformatie in de christelijke geschiedenis. 

5.3 Methode en opbouw  

De focus van dit onderzoek ligt op de praxis van procreatieve onreinheid en de theologische 

argumentaties waarmee deze rituele reinheid gerationaliseerd werd. Daarbij hanteer ik als 

uitgangspunt Leviticus 12 en 15, waarin parallelle procreatieve reinheidsregels gegeven worden 

voor mannen en vrouwen.  

Christelijke theologen vanaf de derde eeuw hebben zich tot de wetteksten uit het Oude 

Testament verhouden, hebben gereflecteerd op de betekenis en gezocht naar de relevantie voor 

de eigen christelijke context. Dat maakt het mogelijk om via de ingang van de 

oudtestamentische voorschriften rondom procreatieve vloeiingen zoals opgesomd in Leviticus 

 
52 Het verbod op seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie heeft wel wortels in Leviticus (namelijk 

Leviticus 18,19 en Leviticus 20,18), maar wordt niet genoemd in Leviticus 15 en er wordt geen verband 
gelegd met deelname aan de (tempel)cultus. Het verbod is de basis van de lange joodse traditie dat 
echtgenoten tijdens de menstruatie geen seksuele gemeenschap hebben en elk contact met elkaar vermijden 
totdat de vrouw zich gebaad heeft in de mikve en de seksuele betrekkingen kunnen worden hervat. Vanouds 
wordt dit aangeduid als menstruele onreinheid, hoewel het hier eigenlijk niet gaat om onreinheid, maar om 
verboden seksuele omgang. Tegenwoordig wordt in de joodse gemeenschap hiervoor wel de term family 
purity (‘gezinsreinheid’) gebruikt, een nogal ongelukkige term omdat hij de cruciale plichten van de vrouw 
hierin versluiert en tegelijkertijd de opvatting ontkracht dat dit feitelijk geen vorm van onreinheid betreft. 
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12 en 15 de vroegchristelijke bronnen te bestuderen op hun verhouding tot procreatieve 

onreinheid. Andere oudtestamentische en nieuwtestamentische teksten waarin rituele reinheid 

ter sprake komt, zijn aanvullend gebruikt. 

Voor het onderzoek maak ik gebruik van de methode van tekstanalyse en close reading. Het 

genre van de tekst stelt steeds eigen eisen aan de methode van analyseren. Daarom licht ik de 

te hanteren analysemethode steeds per hoofdstuk toe.  

 

Het onderzoek valt uiteen in twee geografisch geordende delen: een Syrisch deel en een 

Alexandrijns deel. In het eerste deel analyseer en reconstrueer ik de Syrische context aan de 

hand van de Didaskalia Apostolorum. De Didaskalia wordt onder de kerkordes gerekend, die 

zichzelf presenteren als geschriften die algemeen geldende voorschriften voor de liturgie en het 

leven in de christelijke gemeenschap geven. Men moet echter in gedachten houden dat deze 

teksten niet geschreven zijn om een objectieve werkelijkheid weer te geven. Daarnaast kan men 

er evenmin van uitgaan dat het standpunt van een kerkorde gedeeld wordt door een meerderheid 

in de christelijke gemeenschap. Paul Bradshaw schrijft hierover:  

We generally cannot know whether the practices and customs that they advocate 

were ever adopted by their congregations, or just politely listened to and then 

ignored, as the pleas of preachers often are; but we can conclude that there must 

have been some real foundation to the contrary custom or practice which is either 

directly criticized or implicitly acknowledged in the advice being given. Such 

writers may sometimes be suspected of hyperbole in the things they say, but they 

do not usually tilt at non-existent windmills.53  

Dat maakt dat we de uitspraken van kerkordes met een zekere voorzichtigheid moeten lezen; er 

is immers veel meer historische grond voor de praktijken waartegen de kerkorde bezwaar 

maakt. In de Didaskalia Apostolorum is het debat rondom procreatieve onreinheid levendig 

beschreven. Daarom leent deze bron zich ervoor om niet alleen de positie van de auteur of 

redacteur van de Didaskalia zelf te analyseren, maar ook de positie (de praxis en waar mogelijk 

de theologische overtuigingen) van het publiek waarvoor hij schrijft te reconstrueren. Deze 

reconstructie vindt plaats in het tweede deel van hoofdstuk 2.  

 

In het derde en vierde hoofdstuk nemen we enkele auteurs uit de Alexandrijnse traditie in de 

derde eeuw onder de loep: het oeuvre van Origenes en de reeds genoemde brief van Dionysius 

van Alexandrië aan Basilides. In hoofdstuk 3 staat het werk van Origenes centraal. Origenes 

leefde en werkte in de eerste helft van de derde eeuw en wordt wel beschouwd als de 

 
53 Paul Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship (London: SPCK, 1992), p.70. 
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belangrijkste theoloog van die eeuw. Zijn werk is slechts door weinigen bestudeerd in verband 

met procreatieve onreinheid.54 Op het eerste gezicht lijkt hij voorbij te gaan aan een praxis van 

procreatieve onreinheid en bovendien heeft hij voor vrouwelijke procreatieve onreinheid heel 

weinig belangstelling. Daartegenover staat dat hij een van de eerste theologen is die het ideaal 

van seksueel ascetisme theologisch tracht te onderbouwen. Juist wanneer we de procreatieve 

vloeiingen van mannen en vrouwen beide onderzoeken, biedt zijn oeuvre ruim voldoende 

aanknopingspunten voor een analyse van de aanwijzingen over onreinheid en vloeiingen. Een 

groot deel van dit hoofdstuk zal gewijd zijn aan exegetische bronnen, daar het oeuvre van 

Origenes voor een groot deel uit preken (homilieën) en commentaren bestaat. Voor de analyse 

van Origenes’ teksten maak ik daarom gebruik van een intertekstuele analyse. Hoewel deze 

preken ontstaan zijn in een liturgische context, geven ze vrijwel geen directe  aanwijzingen voor 

de liturgische praktijk. In dit hoofdstuk zal ik dus weinig definitiefs over de praxis van 

procreatieve onreinheid in de context van Origenes’ leefwereld kunnen zeggen. Origenes is 

toch interessant omdat hij in gesprek met Bijbelteksten die direct of indirect gaan over 

procreatieve onreinheid zijn eigen theologische uitgangspunten voor (liturgische) reinheid 

formuleert. 

 

Hoofdstuk 4 behandelt de brief van Dionysius van Alexandrië aan Basilides. Deze brief is een 

pastorale, bisschoppelijke brief naar aanleiding van enkele concrete vragen van een naburige 

bisschop. De correlatie van de uitspraken van Dionysius met de historische context is daarmee 

veel steviger dan we kunnen aannemen bij de teksten van Origenes. Anderzijds zijn de 

uitspraken over procreatieve onreinheid in de brief kort. Bij de lezing van de brief van 

Dionysius zoek ik naar een historische reconstructie van de praxis die ten grondslag kan hebben 

gelegen aan deze brief en interpreteer ik daarnaast de theologische motieven van Dionysius. 

Zoals gezegd is de brief van Dionysius kort: over de motieven en de gebruiken die gangbaar 

waren bij de geadresseerden van de brief bevat deze verder helaas geen aanwijzingen. Daar 

Dionysius leerling en opvolger is geweest van Origenes in de catechetische opleiding, analyseer 

ik de brief tegen de achtergrond van de exegetische scholing waarmee Dionysius zeker 

vertrouwd moet zijn geweest. Zo hoop ik de theologische achtergrond van de brief beter te 

verstaan. 

 

In de eindconclusie ten slotte brengen we de lijnen van de Syrische en de Alexandrijnse 

christelijke gemeenschappen weer bij elkaar om de vragen te beantwoorden die in de inleiding 

gesteld zijn: hoe de verschillende visies op onreinheid overeenkomen of juist van elkaar 

verschillen en wat dit betekent voor de praxis van procreatieve onreinheid van mannen en 

vrouwen in de derde eeuw en hun deelname aan de liturgie.

 
54 Origenes komt even ter sprake in het onderzoek van Wendebourg, Metternich en Fonrobert. 
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H O O F D S T U K  2  

 

 

Procreatieve onreinheid in de Syrische context van de Didaskalia 

1 Inleiding 

You, however, who have been converted from the (Jewish) people to believe in God 

our Savior Jesus Christ, do not henceforth remain in your former conversation, 

brethren, that you should keep vain bonds, purifications and sprinklings and 

baptisms and distinction of meats, for the Lord has said to you: “Remember not the 

former things” and: “Behold, I make all things new, these which I now declare, that 

you may know them” […] (DA 26, 408, p. 223, r. 3-9)1 

Met dit citaat uit het begin van het 26e hoofdstuk van de Didaskalia Apostolorum bevinden we 

ons middenin de derde-eeuwse discussie over het nut van reinigingsgebruiken. De auteur (of 

redacteur, hierop komen we terug) van de Didaskalia Apostolorum spreekt direct tot een groep 

adressanten die in zijn ogen ten onrechte reinheidsvoorschriften en andere praktijken 

onderhouden. In een lang betoog wijst de auteur erop waarom deze reinigingen overbodig en 

zelfs schadelijk zijn voor christenen.  

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke argumenten voor en tegen het onderhouden van 

procreatieve cultische onreinheid een rol spelen in de Didaskalia Apostolorum en welke 

praktijken en concepten van reinheid en onreinheid daaraan ten grondslag liggen. In dat verband 

zijn we niet alleen geïnteresseerd in de standpunten van de auteur van de Didaskalia, maar ook 

in de vraag hoe de adressanten met wie de auteur in debat is dachten. Voordat ik deze vragen 

kan beantwoorden, moeten we eerst de achtergrond en het genre van de tekst bepalen. In 

paragraaf 1 ga ik in op de achtergrond van het geschrift en op de methode die ik hanteer bij het 

analyseren van de tekst. In paragraaf 2 staat de tekstopbouw van de Didaskalia centraal en in 

het bijzonder de opbouw van hoofdstuk 26 over de vloeiingen. In paragraaf 3 analyseer ik de 

visie op onreinheid van de auteur van de Didaskalia. In paragraaf 4 kijken we naar dezelfde 

materie vanuit het perspectief van de adressanten: de groeperingen die de auteur van de 

 
1 Alle citaten uit de Didaskalia Apostolorum worden aangeduid met (DA hoofdstuknummer, 402 of 408, 

paginanummer(s), regelnummers). De citaten zijn overgenomen uit de Engelse vertaling van Arthur Vööbus, 
The Didascalia Apostolorum in Syriac, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 401, 402, 407, 408 
(Louvain, 1979). 
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Didaskalia aanspreekt en probeert te overtuigen van hun ongelijk. In paragraaf 5 ten slotte 

herneem ik de vraag welke sporen van een praxis van onreinheid er te vinden zijn en welke 

concepten van onreinheid daaraan ten grondslag liggen. 

1.1 Het geschrift 

Het is niet bekend wie de Didaskalia Apostolorum geschreven heeft. Het geschrift zelf geeft 

geen naam van een auteur, en bevat geen concrete aanwijzingen voor datering en geografische 

herkomst. Het oorspronkelijke document, dat in de derde eeuw in het Grieks geschreven moet 

zijn, is verloren gegaan. We beschikken alleen over enkele tientallen manuscripten met een 

Syrische vertaling en een enkel manuscript in een Latijnse vertaling. Op deze manuscripten zijn 

we aangewezen om vast te stellen wie de auteur is en wat de herkomst van het geschrift is.2 

Tekstoverlevering  

De eerste editie van de Syrische tekst is gemaakt door P. de Lagarde, die in 1854 nog slechts 

een enkel manuscript ter beschikking had: de Codex Sangermanensis 38 (= Par. Syr. 62). Het 

was destijds direct duidelijk dat dit document grote waarde had voor wetenschappers die 

geïnteresseerd zijn in het vroege christendom en in het bijzonder in de ontwikkelingen van de 

vroegchristelijke liturgie. In 1899 vond James Rendell Harris in Mesopotamië een manuscript, 

naar hem de Codex Harrisianus genoemd, die een veel kortere tekst bevatte van de Didaskalia 

dan de tekst in de Codex Sangermanensis. Deze Codex Harrisianus is uitgegeven en vertaald 

door Margareth Gibson in 1903. De vraag rees welke van de twee versies de meest 

oorspronkelijke is: is de kortere de oudste, en zijn de uitbreidingen die de langere tekst vormen 

het gevolg van latere redacties, of was de langere tekst de meest oorspronkelijke, en is deze 

later ingekort? Afgezien van Gibson en enkele anderen delen de meeste wetenschappers de 

overtuiging dat de langere versie de meest oorspronkelijke is. De kortere versie is dan later 

ontstaan, als gevolg van inkortingen. Een belangrijk argument hiervoor is dat er van de korte 

versie slechts één bron bekend is, terwijl in de tussentijd van de langere versie meerdere 

manuscripten zijn gevonden. De studie van Arthur Vööbus die in 1979 ruim veertig Syrische 

manuscripten heeft verwerkt tot een nieuwe kritische editie en vertaling, heeft de visie dat de 

langere versie de oudste is, versterkt. Vööbus geeft een aantal argumenten voor de theorie dat 

de kortere versie een ingekorte en geredigeerde versie is van een oorspronkelijk langer 

document. De aard van de inkortingen laat zien dat het gaat om verkorting van de redenering; 

 
2 Edities en vertalingen: Paul DeLagarde, Didascalia Apostolorum syriace (Leipzig, 1854); R. Hugh Connolly, 

Didascalia Apostolorum. The Syriac Version Translated and Accompanied by the Verona Latin Fragments 
(Oxford, 1929); Vööbus, The Didascalia Apostolorum in Syriac. Margareth D. Gibson, The Didascalia 
Apstolorum in Syriac (Londen, 1903) is een editie van de verkorte versie. Gibson heeft hoofdstuk 26 
weggelaten, aangezien zij dit hoofdstuk voor een latere toevoeging hield. Stewart-Sykes, Alistair, The 
Didascalia Apostolorum. An English Version with Introduction and Annotation (Turnhout: Brepols, 2009) 
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schriftcitaten die in de lange versie van de Didaskalia nog volledige passages beslaan, worden 

in de korte versie weergegeven als een kort citaat en afgerond met “en zo verder”. In hoofdstuk 

20 ontbreekt zelfs een episode die wel in de titel aangekondigd is. De vele inkortingen in 

hoofdstuk 26, het hoofdstuk dat voor mijn onderzoek van belang is, zijn zo drastisch dat de 

coherentie eronder lijdt, meent Vööbus. De inkortingen worden in de loop van de tweede helft 

van het geschrift talrijker en ze hebben volgens hem geen ander doel dan de gehele tekst korter 

te maken. Dat brengt hem tot de conclusie dat de langere versie de meer oorspronkelijke moet 

zijn, hoewel hij de mogelijkheid open laat dat verschillende redacteurs aan deze langere versie 

gewerkt kunnen hebben.3 

Naast de Syrische vertalingen van de Didaskalia is er een belangrijke andere bron in de vorm 

van de Latijnse vertaling, die bewaard gebleven is in een manuscript dat het Verona Palimpsest 

genoemd wordt.4  Deze Latijnse tekst is niet compleet: slechts twee vijfde van de tekst is 

overgebleven. Hieronder valt ook het laatste hoofdstuk waarin het onderhouden van 

procreatieve reinheidsvoorschriften besproken wordt. De Latijnse versie is voor het eerst 

uitgegeven door E. Hauler in 1900 en opnieuw uitgegeven door Erik Tidner in 1963.5 R. H. 

Connolly heeft de editie van Hauler naast zijn Engelse vertaling van de Syrische tekst 

uitgegeven in 1939. 6  Het manuscript is vrij nauwkeurig te dateren, aangezien hierin van 

dezelfde hand een lijst van consuls is opgenomen die dateren van 439 tot 486. In een andere 

hand is deze lijst nog aangevuld tot 494. Het manuscript zal dus waarschijnlijk geschreven zijn 

in of rond 486. De Latijnse vertaling zelf is waarschijnlijk ouder dan het manuscript en dateert 

mogelijk van het einde van de vierde eeuw. De stijl van de vertaling verraadt zijn Griekse 

oorsprong: de vertaler heeft het belangrijker geacht dicht bij de brontekst blijven dan een mooie 

Latijnse stijl te hanteren. Hierdoor is het Latijn soms lastig te interpreteren. Desalniettemin is 

deze tekst een goede bron naast de Syrische tekst van de Didaskalia.7  

Een derde bron die van belang is voor het reconstrueren van het oorspronkelijke Griekse 

document  wordt gevormd door de Constitutiones Apostolorum. Dit geschrift is waarschijnlijk 

 
3 Vööbus, “Introduction” 402, p. 37*-38*. Volgens Wellhausen is de bedoeling van hoofdstuk 26 nog steeds 

begrijpelijk en zou de korte versie ook de oorspronkelijke brontekst kunnen zijn. (Wellhausen, “Didascalia” 
in GGA CLXV (1903). 

4 Het Verona Palimpsest is een manuscript met op het eerste gezicht een achtste-eeuwse tekst: de Sententiae 
van Isidorus van Sevilla. In 1896 werd ontdekt dat de tekst van Isidorus geschreven is op een veel ouder 
manuscript. De oudere tekst van het manuscript bevat een serie kerkordes die uit de vijfde eeuw stammen en 
wezenlijk zijn voor de geschiedenis van de liturgie (en mores) van het christendom van de eerste eeuwen. 
Het bevat de Didache, de Traditio Apostolica, de Didaskalia en meer. 

5 E. Hauler, Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia Latina; accedunt Canonum qui dicuntur 
Apostolorum et Aegyptiorum Reliquae (Leipzig, 1900); E. Tidner, Didascalia Apostolorum, Canonum 
Ecclesiasticorum, Traditiones apostolicae versiones latinae (Leipzig, 1963) (in het vervolg: Tidner, DA). 

6 Connolly, Didascalia Apostolorum. 
7 Connolly, Didascalia Apostolorum, p.xx. 
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ontstaan tussen 375 en 380.8 In de eerste 6 boeken ervan is de Didaskalia in bewerkte vorm 

overgenomen. Dat de Constitutiones Apostolorum wel in het Grieks bewaard gebleven zijn 

maakt het geschrift een aantrekkelijke bron voor de oorspronkelijke tekst van de Didaskalia. 

De verschillen in inhoud en theologische achtergrond tussen de Constitutiones Apostolorum en 

de Didaskalia zijn echter groot en maken daardoor een betrouwbare reconstructie van de 

oorspronkelijke tekst van de Didaskalia op basis van de Constitutiones Apostolorum riskant.  

De discussie over het onderhouden van procreatieve reinheidsvoorschriften is overgeleverd in 

de Syrische en Latijnse manuscripten van de Didaskalia en in bewerkte vorm opgenomen in de 

Constitutiones Apostolorum. Hoewel elke vertaling vanuit het Grieks naar het Syrisch 

problemen heeft met het overbrengen van het Griekse idioom en syntaxis naar een Semitische 

taalomgeving, blijkt uit vergelijking met de Latijnse vertaling en de Griekse fragmenten dat de 

Syrische tekst de algehele lijn van het oorspronkelijke document betrouwbaar weergeeft.9  

Omdat de Latijnse tekst onvolledig is, baseer ik me voor de analyse op de Syrische versie in de 

editie van Vööbus.10  

Plaats van ontstaan  

Algemeen wordt aangenomen dat de Didaskalia afkomstig is uit Syrië. Connolly voert hiervoor 

een aantal argumenten aan.11 Ten eerste genoot het geschrift bekendheid bij andere Syrische 

auteurs: Epiphanius schrijft dat een groep Syrische christenen genaamd de Audianen zich op 

de Didaskalia beriepen. Ten tweede noemt Connolly dat er in de Didaskalia 

nieuwtestamentische apokriefen geciteerd worden, zoals het evangelie van Petrus, het evangelie 

van de Hebreeërs (mogelijk), de Handelingen van Petrus (waarin verhaald wordt over Simon 

de Magiër – hierover later meer), een apokriefe brief van de Korintiërs aan Paulus, onderdeel 

van de apokriefe Handelingen van Paulus, geschriften die in het Syrische christendom 

circuleerden en hier mogelijk beschouwd werden als deel van de canon van het Nieuwe 

Testament.12 Ten derde komen de beschrijvingen van de liturgische praktijk in de Didaskalia 

overeen met de liturgische praktijk zoals bekend uit andere Syrische geschriften. Zo is de rol 

 
8 Paul F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship (New York: Oxford University Press, 

1992), p. 93 
9 Vööbus, Introduction, 402, p. 25*-26*. 
10 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van Vööbus. Met dank aan prof. dr. G.A.M. 

Rouwhorst die met zijn kennis van het Syrisch heeft geholpen om de Syrische tekst te verduidelijken waar 
de Engelse vertaling niet volstond.  

11 Connolly, Didascalia Apostolorum, p. lxxxvii-lxxxix. 
12 Hans Achelis, Die Syrische Didaskalia, in: Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechtes II Texte 

und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 6 en 10 (Leipzig: Hinrichs, 1904). Anders 
dan Achelis is Connolly er niet van overtuigd dat deze apokriefe evangeliën en handelingen voor de auteur 
van de Didaskalia onderdeel waren van de canon. 
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van diakonessen bij de doop van vrouwen bekend uit de Handelingen van Judas Thomas.13 Een 

ander argument om de Didaskalia in Syrië te lokaliseren is volgens Hans Achelis dat de auteur 

van de Didaskalia bekend is met een Semitische omgeving. Connolly spreekt dit tegen: de 

joodse invloeden zijn volgens hem geen bewijs dat de Didaskalia in Syrië is ontstaan. 

Judaïserende tendensen kunnen volgens hem overal plaatsgehad hebben.  

Hoewel een meer precieze lokalisering van het geschrift problematisch is, is het onomstreden 

dat de Didaskalia uit een Griekssprekende kring in Syrië stamt; Noord-Syrië ligt dan voor de 

hand. Ook het gebrek aan doorwerking in Griekse en Latijnse geschriften doet vermoeden dat 

het geschrift vooral verspreiding heeft gekend in een Syrische omgeving. W. C. van Unnik 

plaatst het geschrift in Noord Palestina of Coelesyrië, een streek in het noord-westen van 

Syrië.14  

Auteurschap  

Over de identiteit van de auteur laat het document zelf weinig los. Het document is pseudo-

apostolisch: het presenteert zich als een door de apostelen zelf geschreven verslag van de 

apostelconferentie die voorkomt in Handelingen 15. Het perspectief van het geschrift is 

wisselend vanuit alle apostelen samen ofwel vanuit de apostel Matteüs. Het is opvallend dat de 

apostelen als auteurs eigenlijk alleen in de laatste hoofdstukken (23-26) een belangrijke rol 

spelen. Georg Schöllgen poneert de mogelijkheid dat een oorspronkelijke versie van het 

geschrift niet pseudo-apostolisch is. Oorspronkelijk zou in zijn visie de bedoeling van de auteur 

zijn geweest om zijn publiek te overtuigen met uitgebreide schriftargumenten; pas vanaf het 

tiende hoofdstuk gaat de pseudo-apostoliciteit een rol spelen. Verder gaat de auteur van de 

Didaskalia nogal onzorgvuldig om met de pseudo-apostolische fictie, meent Schöllgen. Zo 

wordt er niet consequent gesproken vanuit de eerste persoon meervoud; soms verwijst een 

eerste persoon enkelvoud naar de apostel Matteüs, soms naar Petrus, en over Matteüs wordt op 

een andere plaats geschreven in de derde persoon. Dit alles overziende ontstaat de indruk dat 

de auteur zelf, vreemd genoeg, niet veel moeite heeft gedaan om overtuigend over te komen, 

meent Schöllgen.15 Waarom dan was het toch nodig om dit geschrift aan de apostelen toe te 

schrijven? Schöllgen geeft als verklaring voor de keuze van het pseudo-apostolisch gezag dat 

er nog geen erkend gezag bestond boven de plaatselijke geloofsgemeenschap. Concilies die de 

eenheid in de Kerk konden bewaren als bovenplaatselijke gezaghebbende organen ontstonden 

 
13 Voor meer info over diakonessen in de vroege kerk, zie Roger Gryson, Le ministère des femmes dans l'Église 

ancienne (Gembloux: Duculot, 1972). 
14 W. C. van Unnik, “De Beteekenis van de Mozaïsche wet voor de Kerk van Christus volgens de Syrische 

Didascalie”, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 31 (1940): 71. 
15 Georg Schöllgen, “Pseudoapostolizität und Schriftgebrauch in den ersten Kirchenordnungen”, Jahrbuch für 

Antike und Christentum, Ergänzungsband 23 (1996): 115. 
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pas in de loop van de derde en vierde eeuw. De kerkordes van vóór die tijd zochten een manier 

om zichzelf te presenteren als gezaghebbende bronnen voor bovenplaatselijk gebruik en 

gebruikten daarvoor de tactiek van de toeschrijving aan de apostelen.16 Nu beargumenteert de 

Didaskalia iedere uitspraak al met een beroep op het gezag van de Schrift, dus is het de vraag 

waarom een dergelijk beroep op de apostelen nog nodig was. Een reden kan zijn geweest dat 

ook de tegenstanders in de discussie zich beriepen op de Bijbel. In dat geval bood het 

apostolisch gezag een extra argument ten gunste van de interpretatie van de Schrift door de 

Didaskalia.17  

In het verleden is verschillende keren de mogelijkheid gesuggereerd dat de Didaskalia niet het 

eindproduct is van één enkele auteur, maar is bewerkt door meerdere redacteurs. Lange tijd is 

deze theorie omstreden geweest. Al in 1901 heeft C. Holzhey de theorie geponeerd dat er in de 

Didaskalia sprake is van drie redactielagen. Een van oorsprong relatief onbeduidend werk zou 

bewerkt zijn door Dionysius van Alexandrië en later nogmaals bewerkt door een derde 

redacteur vanuit een joods-christelijk perspectief. Deze theorie is in 1904 al verworpen door 

Hans Achelis.18 Connolly meent dat er geen aanwijzingen zijn dat Dionysius ooit in contact is 

geweest met de Didaskalia. Voor Connolly staat het vast dat het geschrift het werk moet zijn 

van één auteur: “It would be difficult to find an ancient document in which the marks of single 

authorship are more pronounced.”19 Hij baseert zich op de eenheid in stijl en thematiek van het 

document en het steeds weer terugkeren van dezelfde argumenten en schriftbewijzen. 

Bovendien lijkt het geschrift zich te richten tot een concrete groep adressanten. Van Unnik stelt 

het iets voorzichtiger: “gemakshalve neem ik aan, dat dit geschrift uit de pen van één auteur 

gevloeid is, al is het niet uit te maken, of men hier met één of meerdere auteurs te doen heeft”.20 

Ook P. Galtier beargumenteert dat het geschrift van de hand van één auteur moet zijn.21 

 

Gerard Rouwhorst toont in zijn onderzoek naar de geschiedenis van het paasfeest aan dat er in 

ieder geval voor hoofdstuk 21 sprake moet zijn van aanpassingen door latere redacteurs en 

interpolaties.22 Aan de hand van een analyse van de viering van het paasfeest toont hij aan dat 

in het geschrift weliswaar de viering van de Goede Week en van Pasen op zondag op de 

voorgrond staat, maar dat er ook nog sporen herkenbaar zijn van een quartodecimaanse 

 
16 Schöllgen, Pseudoapostolizität, p. 97. 
17 Schöllgen Pseudoapostolizität, p. 116-117; zie ook Gerard Rouwhorst, “Liturgy on the Authority of the 

Apostles,” in The Apostolic Age in Patristic Thought ed. A. Hilhorst (Leiden: Brill, 2004), 63-85. 
18 Achelis, Die Syrische Didaskalia. 
19 Connolly, Didascalia Apostolorum, p. xxxv. 
20 Unnik, “Beteekenis van de Mozaïsche wet,” p. 71. 
21 P. Galtier, “La date de la Didascalie des Apôtres,” Revue d’Histoire Ecclésiastique 42 (1947): 315-351  
22 G.A.M. Rouwhorst, Les hymnes pascales d'Ephrem de Nisibe. Analyse théologique et recherche sur 

l'évolution de la fête pascale chrétienne à Nisibe et à Edesse et dans quelques églises voisines au quatrième 
siècle. Supplements to Vigiliae Christianae 7 (Leiden: Brill, 1989), p.158 ff. 
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paasviering. Dit duidt erop dat het geschrift is aangepast na de veroordeling van de 

quartodecimaanse paasviering op het concilie van Nicea in 325 n. C.. Rouwhorst meent dat de 

pseudo-apostolische toeschrijving een product is van de oorspronkelijke auteur van de tekst, 

die daarbij gebruik gemaakt kan hebben van nog ouder materiaal. De tekst van deze auteur is 

door latere redacteurs gecorrigeerd.  

Allistair Stewart-Sykes bouwt voort op de theorie over de redactielagen van Rouwhorst.23 Hij 

stelt dat het beroep op de apostoliciteit van de auteur pas vanaf hoofdstuk 21 naar voren komt. 

Stewart-Sykes onderscheidt daarbij een samenstel van meerdere oudere geschriften, waaronder 

een catechetisch geschrift en een handboek voor de bisschop, die (door een redacteur) 

samengesteld zijn tot één document en daarna nog tenminste drie redactielagen doorgemaakt 

hebben. Stewart-Sykes onderscheidt daarin ten eerste een uniformerende redacteur die de 

oorspronkelijke teksten aaneen gesmeed heeft, ten tweede een deuterotische redacteur die onder 

meer verantwoordelijk zou zijn voor hoofdstuk 26 en ten slotte een apostolische redacteur.24 De 

pseudo-apostolische fictie van het einddocument is volgens Stewart-Sykes een inbreng van de 

laatste redactie en niet de oudere laag, zoals Rouwhorst meent. 

Dit roept belangrijke vragen op voor de analyse van het debat over de reinheidsregels. Als er 

sprake is van een geschrift met meerdere redactielagen, wat betekent dit voor de datering van 

het conflict over de reinheidswetten waarover hoofdstuk 26 schrijft? Welke redacteur heeft het 

conflict over de reinheidswetten in het geschrift ingevoegd en met welke groepen wordt dan 

nog het debat gevoerd? Deze vragen ligt nog helemaal open. Afgezien van Fonrobert houden 

de meeste studies naar de reinheidsregels in de Didaskalia Apostolorum geen rekening met de 

mogelijkheid dat er meer redactielagen aanwezig zijn in de tekst, daarom is een analyse van de 

redactielagen in de tekst op zijn plaats. Ik gebruik voorlopig de benaming auteur en kom op 

deze vraag terug in paragraaf 2.2. 

Datering 

De vraag naar de datering van de Didaskalia Apostolorum is complex. Wanneer men de 

Didaskalia ziet als een geschrift in verschillende redactielagen opgebouwd in de loop van 

mogelijk twee eeuwen, heeft dit consequenties voor de datering van het geschrift. De 

traditionele opvatting is dat de Didaskalia ontstaan moet zijn in de eerste helft of de tweede 

helft van de derde eeuw.25 De argumentaties voor deze datering zijn echter steeds gebaseerd op 

de vooronderstelling dat er sprake is van één auteur en dus van een redelijk omlijnde periode 

 
23 Stewart-Sykes, The Didascalia Apostolorum, p. 22 ff. 
24 De term deuterotisch ontleent Stewart-Sykes aan de nadruk van deze redactielaag op de deuterosis: zie voor 

uitleg hiervan paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk. 
25 Vööbus verwijst voor de datering naar Galtier, “La date de la Didascalie”; andere voorstanders van een 

vroege datering zijn Achelis en J. Flemming, Die Syrische Didascalia. 
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van schrijven. De argumenten voor datering gelden dus hoogstens voor die tekstdelen waarop 

deze argumentatie berust. Connolly argumenteert voor een datering in de eerste helft van de 

derde eeuw.26 De auteur van de Didaskalia lijkt slechts vertrouwd te zijn met theologen van de 

tweede eeuw, meent Connolly, en zijn stijl van argumenteren vertoont overeenkomsten met die 

van Irenaeus. Ook meent hij dat de Didaskalia geschreven moet zijn in een periode waarin een 

relatieve rust heerste op het gebied van vervolgingen, dus vóór Decius keizer werd (ca. 250 n. 

C.) gezien de vrijheid waarmee de christenen bij elkaar konden komen en zelfs op 

begraafplaatsen liturgie konden vieren. Daartegenover staat dat de auteur over het 

martelaarschap spreekt met een levendigheid die verraadt dat periodes van vervolgingen nog 

vers in het geheugen liggen. Een belangrijk criterium voor de datering is de wijze waarop de 

Didaskalia spreekt over de heropname van boetelingen. De heropname van christenen die 

tijdens de vervolgingen afvallig waren geweest (de lapsi) heeft vooral rond de vervolgingen 

onder keizer Decius (250 n.C.) veel discussie opgeroepen onder de christenen. In het westen 

heeft dit zelfs geleid tot een schisma en het ontstaan van de beweging van de Novatianen, 

volgelingen van Novatianus, die de lapsi rigoureus alle toegang tot de eucharistie weigerde. De 

nieuwe bisschop van Rome, Cornelius, wilde niet zo drastisch optreden en stond niet 

onwelwillend tegenover wederopname van de lapsi na een periode van boete. Cornelius werd 

gesteund door de meerderheid van de bisschoppen, waaronder Cyprianus van Carthago en 

Dionysius van Alexandrië. In hoofdstuk 10 van de Didaskalia over de wederopname van 

boetelingen zou men een verwijzing naar dit conflict verwachten, als het geschrift na die tijd 

geschreven zou zijn. Maar een dergelijke verwijzing naar Novatianus is niet herkenbaar in de 

Didaskalia. Galtier meent daarom dat het geschrift gedateerd moet worden voor de opkomst 

van het Novatianisme.27 Zijn argumentatie is dat de auteur van de Didaskalia weliswaar een 

strenge positie inneemt tegenover boetelingen, maar daarin niet afwijkt van veel andere auteurs 

uit de vroege derde eeuw. Bovendien ontbreekt de felheid die men zou verwachten in de strijd 

die gevoerd werd met de Novatianen over de heropname van de lapsi in de late derde eeuw. 

Daarom concludeert Galtier dat het geschrift uit de eerste helft van de derde eeuw moet 

stammen. Gaultier ziet hierin ook een bewijs dat er geen sprake kan zijn van meerdere auteurs 

of redacteurs, omdat een latere redacteur in de tweede helft van de derde eeuw zeker een 

standpunt zou hebben ingenomen voor of tegen Novatianus.  

Stewart-Sykes stelt dat deze argumenten hoogstens aanknopingspunten bieden voor het dateren 

van dit deel van de Didaskalia, dat hij het handboek voor de bisschop noemt. 

Wanneer men veronderstelt dat de Didaskalia een periode van ontstaan kent die niet op één 

moment heeft plaatsgevonden, wordt de argumentatie anders. Een aanknopingspunt voor de 

 
26 Connolly, Didascalia Apostolorum, p. lxxxix-xc. 
27 Galtier, “La date de la Didascalie”. 
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datering biedt het complexe hoofdstuk 21, waarin de viering van het paasfeest beschreven 

wordt. Rouwhorst begint met een datering van de oorspronkelijke Didaskalia in ieder geval 

voor het concilie van Nicea, vanwege de genoemde sporen van de quartodecimaanse viering 

van Pasen.28 Rouwhorst stelt bovendien dat de laatste redactie moet stammen uit de vierde 

eeuw, aangezien de tekst over de viering van het paasfeest waarschijnlijk na de veroordeling 

van de quartodecimaanse paasviering op het concilie van Nicea is aangepast.29 Hierbij sluit 

Stewart-Sykes aan. Hij neemt aan dat het oorspronkelijke geschrift, zoals het handboek voor de 

bisschop waarin sprake is van boetelingen, goed te dateren is aan het begin van de derde eeuw. 

Voor de derde en laatste redactie neemt hij een late datering aan: mogelijk midden vierde eeuw, 

waarna de Constitutiones Apostolorum zijn ontstaan, waarin het grootste deel van de Didaskalia 

is overgenomen. Over de datering van de tweede redactie, die Stewart-Sykes de deuterotische 

redactie noemt, geeft hij geen precies oordeel. Hij ziet een grote continuïteit in perspectief 

tussen de deuterotische en de apostolische redacteur, wat suggereert dat deze twee eerste 

redacteurs in tijd niet ver uit elkaar zouden liggen wat betekent dat de deuterotische redactie 

eind derde of begin vierde eeuw geweest zou kunnen zijn. 

Wanneer we aanhouden dat het oorspronkelijke corpus van het geschrift stamt uit de derde 

eeuw, mogen we aannemen dat de oudste lagen van de Didaskalia grofweg dateren uit dezelfde 

periode als de geschriften van Origenes en Dionysius. Van belang voor dit onderzoek is de 

vraag of het debat over het onderhouden van reinheidsregels in hoofdstuk 26 al bestaan heeft 

in een oudere versie voordat de deuterotische redacteur het geschrift nog heeft bewerkt, hoe 

ingrijpend deze bewerking is geweest en of deze nog in de derde eeuw heeft plaatsgevonden of 

later. Op deze vraag kom ik terug in paragraaf 2.2 aan de hand van mijn eigen analyse van de 

redactielagen in met name de laatste hoofdstukken van de Didaskalia.  

Tekstgenre  

De Didaskalia Apostolorum wordt traditioneel tot de kerkordes gerekend: de geschriften die 

voorschriften geven voor de organisatie van de kerk, de christelijke liturgie en het morele leven 

van de christenen. Paul Bradshaw omschrijft de kerkordes als ‘one of the more fascinating 

genres of early Christian literature, purporting to offer ‘apostolic’ prescriptions on matters of 

moral conduct, liturgical practice, and ecclesiastical organization and discipline.’ 30  Veel 

kerkordes zijn pseudo-apostolisch en beroepen zich erop rechtstreeks van de apostelen 

afkomstig te zijn. De belangrijkste kerkordes zijn ontstaan in de tweede tot vierde eeuw. De 

meeste kerkordes bieden vooral voorschriften voor de liturgie, de kerkelijke organisatie en het 

gemeenschapsleven zonder enige theologische verantwoording te geven bij deze voorschriften. 

 
28 Rouwhorst, Les hymnes pascales, p.158.   
29 Rouwhorst, Les hymnes pascales, p.187 ff. 
30 Bradshaw, Origins, p. 80. 
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De Didaskalia vormt hierop een uitzondering: dit geschrift bevat relatief veel theologische 

argumentatie bij de thema's die aan de orde gesteld worden. Anderzijds worden onderwerpen 

die men in een kerkorde verwacht, zoals het verloop van de eucharistieviering en van de doop, 

niet beschreven. Slechts vragen die zijdelings verband houden met de viering van de eucharistie 

komen ter sprake, zoals de zitplaatsverdeling in de kerk (DA 12). Schöllgen stelt om deze 

redenen dat de Didaskalia geen kerkorde is, maar eerder een catechetisch geschrift of een 

strijdgeschrift.31 Het overzicht van Bradshaw is een welkome aanvulling op deze reflectie.32 

Bradshaw noemt de kerkordes ‘living literature’: ‘copyists or translators of ancient material 

dealing with liturgical matters […] believed that the document legitimized as traditional the 

worship practices of their own day.’ (p. 73) Het doel van kopiisten is dus niet om zo getrouw 

mogelijk door te geven wat een oudere auteur heeft geschreven, zoals bij een tekst van 

Augustinus, maar de kopiist zal wat in zijn ogen omissies zijn, toevoegen en misvattingen 

corrigeren zodat de tekst klopt met de actuele liturgische praktijk. Dit heeft gevolgen voor de 

wetenschappelijke bestudering van de liturgische geschiedenis. Bradshaw geeft tien 

interpretatieprincipes of methodische uitgangspunten voor het bestuderen van vroegchristelijke 

liturgische bronnen, die rekening houden met de eigen kenmerken van het genre van de 

kerkordes.33 Enkele van deze kenmerken zijn voor dit onderzoek relevant om te noemen. Ten 

eerste, het zesde principe van Bradshaw: de kerkordes moeten niet beschouwd worden als de 

liturgische handboeken van de periode waarin ze geschreven zijn, maar veel meer als ‘the 

products of the imagination and aspirations of their compilers – armchair liturgists dreaming 

up what the perfect liturgy might be like…’34 Vaak is een gebrek aan uniformiteit of zelfs 

verdeeldheid in de christelijke gemeenschap de aanleiding voor het schrijven van een kerkorde. 

Hieruit volgt een tweede kenmerk, het vierde principe van Bradshaw: de gegeven voorschriften 

voor een liturgische praxis zijn eerder bewijzen voor het bestaan van de liturgische vormen die 

ze proberen te verbieden.35 Van de liturgische vormen en praxis die voorgesteld worden, is 

moeilijk te bewijzen of deze ook feitelijk gepraktiseerd zijn. Van de liturgische vormen 

waartegen het document bezwaar maakt, moeten we aannemen dat deze ook feitelijk 

gepraktiseerd zijn door groepen christenen. Was dat niet zo geweest, dan had de auteur geen 

reden gehad deze praktijken te noemen en te corrigeren. Ten derde, het derde principe van 

Bradshaw: wat gezaghebbend klinkt, omdat een geschrift op naam van de apostelen 

overgeleverd is, is niet altijd werkelijk gebaseerd op deze autoriteit of op jarenlange traditie. 

Wat in een geschrift gepresenteerd wordt als de enige legitieme christelijke praxis ‘vanaf het 

 
31 Georg Schöllgen, “Die literarische Gattung der Syrischen Didaskalie,” In IV Syposium Syriacum 1984 

(Rome: Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1987) 149-159. 
32 Bradshaw, Origins. 
33 Bradshaw geeft een uitgebreide beschrijving van deze principes in: Origins, p. 56-79. 
34 Bradshaw, Origins, p. 72. 
35 Bradshaw, Origins, p. 69. 
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begin’ en ‘overal in de wereld’, weerspiegelt mogelijk alleen een tijdsopname zoals bekend bij 

de auteur in een bepaalde regio.36 

Men moet erop bedacht zijn dat gezaghebbende liturgische manuscripten in de loop van de tijd 

aangepast zullen zijn aan de veranderde liturgische praxis. Zodra een liturgisch geschrift gezag 

heeft verworven, zullen de gebruikers ernaar streven deze bronnen aan te passen aan de actuele 

liturgische praxis, ook als deze zich heeft ontwikkeld in een andere richting.37 Pas wanneer het 

geschrift op grote punten tekort gaat schieten, zal er een nieuwe kerkorde ontstaan, waarin de 

oude is opgenomen op een wijze die aangepast is aan de contemporaine actualiteit. Deze 

principes zijn eenvoudig toe te passen op de Didaskalia en de discussie omtrent redactielagen 

daarin. Reden om in dit onderzoek toch de gangbare benaming kerkorde voor de Didaskalia te 

handhaven. De reeds genoemde theologische argumentaties in de Didaskalia zelf maken het 

geschrift daarbij tot een interessante bron voor de theologische motivaties bij rituele en 

liturgische praktijken in de vroege kerk. 

1.2 De leesmethode  

Op grond van het voorgaande beschouw ik de Didaskalia Apostolorum als een prescriptieve en 

niet als een descriptieve tekst. Net als de meeste pseudo-apostolische kerkordes is de Didaskalia 

geschreven met het doel uniformiteit te bewerkstelligen onder een veelheid van christelijke 

gebruiken in zijn tijd. In dit hoofdstuk trachten we iets van die veelheid in beeld te brengen. Ik 

onderzoek twee visies op procreatieve onreinheid: de visie van de auteur van de Didaskalia en 

de visie(s) van de christenen met wie deze in discussie is. 

De Didaskalia is dus een prescriptieve tekst die de lezers tracht te overtuigen met behulp van 

verschillende middelen. Wat betekent dat voor de wijze waarop dit geschrift een bron kan zijn 

voor historisch onderzoek? Allereerst bekijken we de methodiek van de auteur van de 

Didaskalia, met name zijn wijze van argumenteren met behulp van de Schrift en zijn retoriek. 

Daarna volgt uitleg over de analysemethode van dit onderzoek.  

Schriftgebruik  

Een belangrijke methode om de lezers te overtuigen van de juistheid van zijn visie, is voor de 

auteur het onderbouwen van zijn visie door middel van citaten uit de Schrift. Schriftcitaten acht 

de auteur van de Didaskalia zo belangrijk dat niet minder dan een derde van het geschrift er uit 

bestaat. Deze citaten zijn vaak lang en beslaan zelfs hele bladzijden.38 De Schrift zelf is de 

leidraad voor een christelijk leven, en daarmee bedoelt de auteur zowel Oude Testament: de 

 
36 Bradshaw, Origins, p. 67-68. 
37 Bradshaw, Origins, p. 67-68 ff. 
38 Schöllgen, Pseudoapostolizität, p. 110. 
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Wet, de Profeten en de Geschriften, als Nieuwe Testament: voornamelijk evangeliën en 

handelingen.39 De brieven van Paulus zijn vrijwel afwezig in de Didaskalia, wat opvalt omdat 

Paulus bij de meeste andere vroegchristelijke theologen een gezaghebbende bron is. De auteur 

van de Didaskalia geeft blijk van een grote kennis van de Schrift, maar zijn interesse ligt niet 

in een exegese van de Schrift. Hij gebruikt deze eerder, in de woorden van Schöllgen, als een 

citatenreservoir om leefregels voor zijn tijd uit af te leiden: ‘Die eigentliche und vollständige 

Kirchenordnung ist die Bibel’.40 Daartoe zoekt hij zo nauw mogelijk aansluiting bij passages in 

de Schrift die letterlijk worden toegepast op de situatie van zijn tijd. Schriftpassages die regels 

beogen die hem niet goed uitkomen, slaat hij over. Wanneer dat niet mogelijk is, schroomt de 

auteur niet om de betekenis van de schriftcitaten zo te interpreteren dat de strekking van de 

tekst overeenkomt met wat hij bedoelt. Het argumenteren met behulp van Bijbelcitaten is op 

zichzelf niet vreemd voor deze periode: veel vroegchristelijke auteurs beroepen zich op de 

Schrift als zij christelijke gebruiken of een christelijke levenswijze willen verantwoorden.41 

Bijzonder van de Didaskalia is dat de auteur geen enkele andere bron erkent waarop hij zich 

baseert. Andere geschriften dan de Schrift wijst hij categorisch af. Volgens Schöllgen kan dat 

voortkomen uit het pseudo-apostolisch auteurschap: de auteur kan geen christelijke geschriften 

citeren die na de apostelen zijn geschreven. Volgens mij zou een creatieve auteur daar zeker 

meer mee hebben kunnen doen, dus geeft de auteur er eerder blijk van dat hij geen andere bron 

van gezag kent of erkent.  

Charlotte Fonrobert ziet een verband tussen de wijze waarop de auteur van de Didaskalia 

omgaat met de Schrift en die van de joods en vroegrabbijnse exegese.42 De keuze van de 

schriftcitaten is associatief en gebaseerd op gelijkenissen met de contemporaine problematiek 

waarvoor de auteur een oplossing zoekt. De oplossingen in de Schrift worden door de auteur 

onmiddellijk voorgehouden als oplossingen voor zijn eigen tijd. Over de verhouding tussen de 

Didaskalia en de joden en meer in het algemeen tussen christenen en joden in Syrië valt meer 

te zeggen; daarop komen we later in dit hoofdstuk nog terug.  

 
39 In de Syrische tekst wordt naast de evangeliën ook de Diatesseron geciteerd, de evangelieharmonie die in het 

Syrische christendom lange tijd de plaats heeft ingenomen van de vier evangeliën. De discussie over deze 
bron en de Syrische bronnen voor de Bijbelvertalingen  laat ik hier terzijde.  

40 Schöllgen, “Pseudoapostolizität,” p. 113.  
41 Zie Clark, Reading Renunciation over hoe in de het vroege christendom de Schrift werd ingezet om leefwijze 

zoals celibaat en seksuele ascese te rechtvaardigen.  
42 Charlotte E. Fonrobert, “The Didascalia Apostolorum: A Mishnah for the Disciples of Jesus,” Journal of 

Early Christian Studies 9 (2001): 483-509. Vergelijk voor de joodse manier van schriftinterpretatie ook: 
James L. Kugel, The Bible As It Was, (Cambridge, London: Harvard University Press, 1997). 
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Retoriek  

Een ander middel dat de auteur van de Didaskalia gebruikt om zijn adressanten te overtuigen, 

is retoriek. Door middel van een retorische opbouw van zijn betoog tracht hij christelijke 

groeperingen met onderscheiden visies en gebruiken te overtuigen hun oude visies en gebruiken 

los te laten en zich te bekennen tot de enige juiste visie in de ogen van de auteur. De retoriek 

van een tekst verbindt de tekst met de historische situatie waarin deze is ontstaan. Voor literaire 

genres als brieven, toespraken, polemische teksten geldt dat zij een direct verband laten zien 

met de historische context waarin deze is ontstaan. Zoals Elisabeth Schüssler Fiorenza stelt: 

‘Unlike poetic works, actual speeches, homilies, or letters are a direct response to a specific 

historical-political situation and problem. […] The situation controls the rhetorical response in 

the same sense that the question controls the answer’.43 Vanuit dit principe heeft Antoinette 

Clark Wire een aantal methodische uitgangspunten beschreven voor de reconstructie van het 

conflict in Korinte waar de tweede Korintebrief van Paulus een antwoord op is. De retoriek van 

een geschrift verschaft niet alleen inzicht in de opvattingen van de auteur, zo stelt Wire, maar 

biedt ook zicht op de tegenpartij met wie de auteur in discussie is. Zo biedt een polemische  

tekst altijd een tweeluik: ‘[…] an argumentative text does not give only one side of an argument 

– unless the speaker is completely incompetent – because to argue is to gauge your audience as 

accurately as you can at every point, to use their language, to work from where they are in order 

to move them toward where you want them to be. So what we have is not just an individual’s 

viewpoint but a window into a volatile situation, volatile yet not amorphous because certain 

points of agreement are clear in premises taken and authorities cited […]’44 Deze methodische 

uitgangspunten kunnen toegepast worden op de analyse van de retoriek in de Didaskalia.  

Hoofdstuk 26 van de Didaskalia heeft verschillende kenmerken van een polemische tekst. Maar 

is deze methodiek ook toe te passen wanneer we ervan uitgaan dat de tekst van de Didaskalia 

door verschillende redacteurs is bewerkt? Op een bepaald moment in de ontstaansgeschiedenis 

van de Didaskalia is de tekst een antwoord op een gegeven historisch debat. Men moet erop 

bedacht zijn dat een latere redacteur ingegrepen kan hebben in de retoriek en eigen retorische 

middelen toepast. Een andere mogelijkheid is dat latere redacties een oudere tekst laten staan 

uit respect voor het gezag van de tekst ook wanneer deze niet langer relevant is, volgens 

Bradshaw.45 Een eerste analyse zal moeten aantonen in welke tekstlaag het debat over de 

procreatieve reinheidsregels is ontstaan. Pas daarna is het mogelijk via de argumentatie van het 

 
43 Elizabeth Schüssler Fiorenza, “Rhetorical situation and Historical Reconstruction,” New Testament Studies 

33 (1987): 387. 
44 Antoinette Clark Wire, The Corinthian Women Prophets. A Reconstruction Through Paul's Rhetoric, 

(Minneapolis 1990), p. 3. Zie voor discussie over deze methode van historische reconstructie: Shelly 
Matthews, “Thinking of Thecla: Issues in Feminist Historiography”, Journal of Feminist Studies in Religion 
17 (2001): 39-55. 

45 Bradshaw, Origins, p. 75  
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geschrift ook op het spoor te komen van de gebruiken en mogelijk theologische visies van de 

mensen met wie het geschrift in debat is. 

Analysemethode  

Vanuit het voorafgaande kunnen enkele uitgangspunten geformuleerd worden voor een 

analysemethode waarmee de vraag naar opvattingen over en gebruiken rond procreatieve 

onreinheid van de auteur en van de adressanten beantwoord kan worden. In de volgende 

paragrafen ga ik eerst op zoek naar de argumentatie vanuit het perspectief van de auteur. Welk 

standpunt verdedigt hij? Van welke praktijk gaat hij uit? Welke veranderingen heeft hij voor 

ogen? Welke inhoudelijke argumenten gebruikt hij? Vanuit deze analyse maken we de tweede 

stap in de analyse door in de tekst op zoek te gaan naar de gebruiken en opvattingen van de 

adressanten.  

De opvattingen en gebruiken van de adressanten kunnen op verschillende manieren oplichten 

in de argumenten van de auteur:  

 

• De auteur beschrijft het gedrag van zijn adressanten. Wanneer de auteur een 

beschrijving geeft, zal hij dit doen om aan te sluiten bij de praktijk van zijn adressanten. 

Hij heeft het niet nodig een uitgebreide beschrijving te geven van hun gedrag, want zij 

kennen hun eigen gebruiken. Toch zal hij, wanneer hij een verandering wil bewerken, 

moeten aanduiden met welk gedrag hij het niet eens is, opdat zijn adressanten precies 

dit gedrag zullen veranderen. Deze beschrijving van het gedrag zal mogelijk niet 

neutraal zijn: de auteur kan ervoor kiezen het gedrag te ridiculiseren of in een kwaad 

daglicht te stellen, of de gebruiken uit hun verband te halen. Dit levert echter het gevaar 

op dat zijn adressanten zich niet laten overtuigen. Daarom zal de auteur voorzichtig 

moeten zijn met overdrijving en ironie. 

 

• De auteur citeert zijn adressanten direct. Meestal zal hij dit doen om de onjuistheid van 

hun overtuigingen aan te tonen in zijn eigen opvatting. Hij kan het zich niet veroorloven 

hun mening verkeerd weer te geven, wil hij overtuigend zijn.  

 

• De auteur gebruikt argumenten die direct of indirect verwijzen naar de overtuigingen 

van zijn adressanten. Om tegenstanders te overtuigen, is het logisch om aan te sluiten 

bij hun eigen argumenten en overtuigingen. Wanneer de auteur er blijk van geeft geen 

van de overtuigingen van zijn tegenstanders te kennen, zullen zij hem niet serieus nemen 

en zijn pleidooi naast zich neerleggen. Daarom is het in het belang van de auteur om 

opinies van zijn tegenstanders accuraat weer te geven, alvorens ze te weerleggen. Dit 

betekent niet dat hij hun argumenten ook in de meest logische volgorde zal behandelen. 
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De auteur zal in zijn betoog de argumentatie van zijn tegenstanders zo te presenteren 

dat hij deze het beste kan ontkrachten.  

 

• De auteur brengt argumenten in vanuit gemeenschappelijk gedeelde bronnen van 

autoriteit, bijvoorbeeld argumenten uit de Schrift. Om zijn betoog kracht bij te zetten, 

zal de auteur op zoek gaan naar bronnen van gezag die hij deelt met zijn adressanten. 

Hieruit is af te leiden welke bronnen voor zijn adressanten gezag hebben. Wanneer zijn 

tegenstanders zich beroepen op andere bronnen van gezag, die niet gedeeld worden door 

de auteur zelf, zal hij deze moeten noemen om de onjuistheid ervan aan te tonen.  

 

• De auteur doet oproepen tot het loslaten van gedrag of van opvattingen. Op zichzelf zijn 

dit geen overtuigende bewijzen dat zijn tegenstanders het gewraakte gedrag of de 

betreffende opvatting delen, maar kan wel een bevestiging vormen in combinatie met 

andere argumenten uit 1, 2 of 3.  

 

Een complicerende factor is dat adressanten niet noodzakelijk een homogene groep vormen met 

een samenhangende theologie van procreatieve reinheid. Het is denkbaar dat de adressanten 

van de Didaskalia uit verschillende groepen bestaan en verschillende cultische 

reinheidsgebruiken kennen. Ook kan het zijn dat zij verschillende argumentaties hanteren om 

hun reinheidsgebruiken te legitimeren en verschillende visies hebben op de betekenis van hun 

gebruiken. We veronderstellen dat in de regel de rituele praktijken voorafgaan aan de 

theologische verantwoording van deze praktijk.46 Dat kan ook het geval zijn met procreatieve 

reinheidspraktijken, en in dat geval is het de vraag of de adressanten een sluitende theologische 

visie hebben gehad op hun cultische reinheidspraktijk. Een tweede complicerende factor is dat 

de tekst mogelijk niet de visie van een enkele auteur weerspiegelt, maar sporen draagt van latere 

redacteurs die de tekst en argumentaties bewerkt heeft, zonder twijfel met het oog op een 

veranderde actualiteit. Als dat het geval is, heeft dat ook consequenties voor het reconstrueren 

van het debat en het zoeken naar de standpunten van de adressanten. In dat geval is er niet 

sprake van één debat, maar van een gelaagdheid van het debat dat steeds op een andere wijze 

actueel was in verschillende periodes. Dan is het zaak zowel de – mogelijk veranderde – 

opvattingen van de redacteur voor ogen te houden als de mogelijk andere praktijken van nieuwe 

adressanten.  

 

Voordat ik begin met de analyse van de opbouw en de inhoud van het geschrift zelf, moeten we 

nog ingaan op het voor de auteur belangrijke begrip deuterosis. Wat wordt hiermee bedoeld in 

de Didaskalia en welk belang heeft het begrip voor de auteur?  

 
46 Bradshaw, Origins, p. 73. 
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1.3 Het gebruik van het begrip deuterosis  

Het begrip deuterosis neemt in de Didaskalia een centrale plaats in, en in het bijzonder in de 

argumentatie van hoofdstuk 26. Het vormt het kader van het betoog van de auteur zowel tegen 

het onderhouden van de sabbat als tegen het onderhouden van de procreatieve reinheidswetten. 

Wat bedoelt de auteur van de Didaskalia met de deuterosis? De Syrische tekst schrijft hier 

tenjan namosa, wat vertaald kan worden met ‘herhaling van de wet’. Het Latijn geeft het woord 

secundatio. Dit is de vertaling van het Griekse deuterosis (deuterw/sij), wat vertaald kan worden 

met tweede wet of secundaire wet. Vööbus vertaalt het als second legislation. Om aan te geven 

dat het hier om een uniek en onvertaalbaar begrip gaat, blijf ik het woord deuterosis gebruiken. 

Een goed verstaan van hoe de auteur het begrip deuterosis gebruikt, is van belang om de context 

van het conflict te kunnen verstaan: welke partijen hebben deel aan het debat en welke belangen 

spelen daarin mee voor de auteur van de Didaskalia en voor zijn adressanten? Bovendien kan 

een goed begrip van de betekenis van de deuterosis inzicht geven in de achtergrond van de 

reinheidsregels waar het conflict om gaat. 

 

Het begrip deuterosis komt niet voor het eerst voor in hoofdstuk 26. Al in het tweede hoofdstuk 

van de Didaskalia onderstreept de tekst het belang van een goede interpretatie van de Schrift. 

Wanneer de christenen de Schrift bestuderen, moeten zij ervoor waken dat zij niet die wetten 

voor zichzelf geldig houden, die volgens de Didaskalia alleen geldig waren voor het joodse 

volk: 

However, when you read in the Law, be watchful regarding (the second legislation) 

that you but read it simply. But extremely abstain from the commands and 

prohibitions that are therein so that you may not lead yourself astray and bind 

yourself with the bonds of heavy burdens which may not be loosed. […] For the 

first Law is that which the Lord God spoke before the people had made the calf and 

served idols, that is the ten sayings and the judgments. And after they have served 

idols, He rightly set upon them the bonds, as they deserved. But therefore you shall 

not set them upon yourself for our Savior came for no other reason than to fulfill 

the Law, and to loosen us from the bonds of the second legislation. (DA 2, 402, p. 

15, r. 6-10 en r. 17-23) 

De tekst maakt hier onderscheid tussen de Wet, die wel geldig is voor christenen, en de 

toegevoegde verplichtingen: de bonds die opgelegd zijn door God aan het joodse volk als straf 

na de aanbidding van het gouden kalf en waarvan de Verlosser de christenen bevrijd heeft. De 

Wet is de decaloog die volgens de auteur van de Didaskalia ook voor christenen maatgevend 

is. Na de aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32) gaf God aan Mozes echter nog een reeks 

wetten, die alleen voor het joodse volk golden en door God waren gegeven als straf voor hun 

afvalligheid. Dat zou betekenen dat Exodus 32 de grens markeert tussen de wetten en geboden 
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die voor christenen geldig waren enerzijds en de deuterosis die alleen voor de joden gold 

anderzijds. Onder de deuterosis zou men dan moeten verstaan alle wetten en geboden uit de 

overige boeken van de Tora: Leviticus, Numeri en Deuteronomium, ook wel aangeduid als de 

ceremoniële wetgeving omdat hier alle offerwetten en reinigingswetten onder vallen. 

Dat lijkt een helder onderscheid. Toch waarschuwt de auteur zijn publiek om niet eenvoudig te 

lezen. Het is de taak van de bisschop om christenen te begeleiden in het goed verstaan van de 

wetten, en om uit te maken welke wetten bij de Wet horen en welke bij de deuterosis: 

But before all let him [sc. the bishop] be a good discerner between the Law and the 

second legislation in order that he may distinguish and demonstrate what is the Law 

of the faithful, and what are the bonds of them who do not believe, lest anyone of 

those under your dominion may hold the bonds for the Law, and may put upon 

himself heavy burdens, and become a son of perdition. (DA 4, 402, p. 47, r. 12-18) 

Dat dit onderscheid tussen Wet en deuterosis soms niet eenvoudig te maken was, blijkt uit de 

beschuldigingen die de tekst verschillende malen uit tot groepen schismatieke christenen in 

hoofdstuk 24: 

For some, namely, were observing holiness, and some abstained from flesh and 

from wine, and some from swine, and they were keeping (something) of all the 

bonds which are in the second legislation. (DA 24, 408, p. 214, r. 7-10) 

Dat er christenen zijn die regels uit de deuterosis onderhouden, is volgens de Didaskalia niet 

zomaar een kwestie van verschil in visie. Door de deuterosis te blijven onderhouden, ontkennen 

ze dat deze overbodig gemaakt is door de Verlosser. En daarmee ontkennen ze het feit van de 

verlossing zelf en vervallen ze tot dezelfde fout als de joden: het ontkennen van de Messias. En 

daarmee zijn ze in feite geen christenen meer. Het gaat dus voor de auteur om de kern van het 

christelijk geloof. 

 

Hoe komt het dan dat dit onderscheid tussen de Wet en de deuterosis tot misverstanden en foute 

interpretaties kan leiden? Uit de tekst van de Didaskalia blijkt dat het onderscheid tussen Wet 

en deuterosis niet exact samenvalt met het onderscheid tussen decaloog en ceremoniële 

wetgeving. Zo zou men verwachten dat het onderhouden van de sabbat, toch een van de 

geboden van de decaloog, onder de Wet zou horen. De auteur beschouwt het onderhouden van 

de sabbat daarentegen als onderdeel van de deuterosis. Hoe komt de auteur van de Didaskalia 

dan aan deze merkwaardige onderscheiding tussen Wet en deuterosis? Komt het begrip 

deuterosis eerder voor in christelijke geschriften en in welke betekenis? Is er sprake van invloed 

van joodse discussies over een eerste en een tweede wet? 
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Volgens Connolly heeft de Didaskalia deze tweedeling tussen Wet en deuterosis ontleend aan 

verschillende vroegchristelijke bronnen, zoals de brief van Paulus aan de Galaten, de brief aan 

de Hebreeën en de brief van Barnabas, overigens zonder dat zij de term deuterosis gebruiken.47 

Dit is een wonderlijke samenhang, omdat we eerder geconstateerd hebben dat de Didaskalia 

weinig met Paulus doet. Ook Irenaeus maakt onderscheid tussen de decaloog en de 

natuurwetten enerzijds en de vinculi servitutis, de banden van de slavernij, die Mozes ontving 

als straf voor de aanbidding van het kalf anderzijds, zo stelt Connolly. Irenaeus heeft met de 

Didaskalia gemeen dat hij deze wetten achterhaald acht door de komst van Christus. Maar 

anders dan de Didaskalia benadrukt Irenaeus het belang van deze wet als de educatieve factor 

in de spirituele groei van het joodse volk. Dit verschil in waardering wordt ingegeven door de 

verschillende belangen die de auteur van de Didaskalia en Irenaeus dienen. Irenaeus verdedigt 

het Oude Testament tegenover de aanhangers van Marcion die het Oude Testament niet erkende 

als onderdeel van de openbaring van God. De auteur van de Didaskalia schrijft voor een ander 

publiek: de christenen die in zijn ogen juist teveel blijven vasthouden aan de deuterosis. Dat 

maakt het verschil in waardering van de deuterosis begrijpelijk, stelt Connolly. 

Reeds door Connolly wordt een mogelijk verband gezien tussen deuterosis en Misjna. Ook de 

Misjna wordt wel de tweede wet genoemd, namelijk de verzameling mondelinge wetten die na 

de Tora is overgeleverd aan het joodse volk. Vanaf de tweede eeuw n.C. is deze mondelinge 

wet op schrift gezet en heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het rabbijnse 

jodendom. Etymologisch zou het woord Misjna verwant kunnen zijn aan deuterosis. Als men 

het afleidt van het woord sjanah (herhalen of repeteren) is het eenvoudig ‘leren’ gaan 

betekenen. Wanneer het woord Misjna afgeleid is van het zelfstandig naamwoord misjneh = 

‘tweede’, of ‘dubbele’, kan het ‘tweede bij de Tora’, de ‘tweede wet’ betekenen. In dat geval 

zou Misjna het Hebreeuwse synoniem zijn van deuterosis. Dat het woord Misjna en het woord 

deuterosis synoniem gebruikt kunnen worden, blijkt hieruit dat de kerkvaders vanaf de vierde 

eeuw het woord deuterosis gebruiken, wanneer zij over de joodse Misjna spreken, zegt 

Connolly. Hij neemt aan dat het begrip deuterosis bij Griekssprekende joden in gebruik is 

geweest, ook in de derde eeuw al. Het is onwaarschijnlijk, zo stelt Connolly, dat de auteur van 

de Didaskalia dit niet heeft geweten. Daarom is het verrassend dat de auteur van de Didaskalia 

de deuterosis op een geheel andere manier gebruikt, namelijk voor de tweede wet die al in de 

Tora is neergelegd.48 

Van Unnik  beschouwt de afschaffing van de deuterosis als een van de kernpunten van de 

theologie van de Didaskalia, maar over de relatie tussen deuterosis en Misjna zegt Van Unnik 

alleen dat het opmerkelijk is dat de auteur van de Didaskalia het begrip deuterosis anders 

gebruikt dan de joden in zijn tijd.49 Ook al in de eerste hoofdstukken waarschuwt de auteur 

 
47 Connolly, Didascalia Apostolorum, p. lxi – lxv. 
48 Connolly, Didascalia Apostolorum, p. lix. 
49 Unnik, ‘Beteekenis van de Mozaïsche wet’, p. 86.  
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tegen het onderhouden van de deuterosis, aldus Van Unnik. Het kan dan ook geen verbazing 

wekken dat het laatste hoofdstuk als hoofddoel heeft christenen die de deuterosis onderhouden 

van deze dwaling af te helpen. De grens tussen de Wet en de deuterosis wordt volgens Van 

Unnik in grote lijnen bepaald door Exodus 32, toen Mozes voor de tweede keer de berg op ging 

om opnieuw de Wet in ontvangst te nemen van God. Maar de exacte grens tussen de Wet en de 

deuterosis ligt niet daar: ‘Hoort men den Schr., dan schijnt het, alsof alles na Exodus 32 met 

Christus’ komst is opgeheven. Maar zoo glad loopt dit niet. Want als wij de O.T.ische citaten 

in de Didascalia na zien, blijkt het, dat hij enkele malen ook uit de boeken Lev. tot Deut. met 

instemming aanhaalt […]’.50 Wanneer een oudtestamentische wet bevestigd wordt door een 

nieuwtestamentische tekst, is deze van kracht gebleven. Hieruit leidt Van Unnik af dat de 

deuterosis bestaat uit die wetten en geboden uit het Oude Testament die na Exodus 32 zijn 

geschreven en die niet door het Nieuwe Testament bevestigd worden. Hieronder vallen de 

offerwetten en de reinigingswetten uit Leviticus. 

Volgens Georg Strecker heeft de auteur van de Didaskalia het begrip deuterosis overgenomen 

uit eerdere discussies tussen christenen en joden.51 Wel wordt volgens Strecker in de Didaskalia 

voor het eerst het begrip deuterosis toegepast op een intern christelijk debat over het 

onderhouden van voorschriften die afkomstig zijn uit het deze deuterosis in de Tora.  

Fonrobert situeert de Didaskalia in het overgangsgebied van joden en christenen. Zij meent juist 

dat de auteur van de Didaskalia zich mengt in een intern joods debat over het gezag van de 

mondelinge wetgeving, de Misjna. Volgens haar doelt de auteur van de Didaskalia met de term 

deuterosis niet alleen op de geschreven ceremoniële wetgeving in de latere boeken van de Tora, 

maar heeft hij zeer waarschijnlijk ook de mondelinge wet van de Misjna voor ogen. De 

Didaskalia is het eerste christelijke document waarin de term deuterosis voorkomt. Daarbij 

verraadt de stijl van de Didaskalia dat de auteur van binnenuit vertrouwd is met de rabbijns-

joodse wijze van Bijbelinterpretatie, aldus Fonrobert. In het jodendom is juist in die tijd een 

strijd gaande over het gezag van de Misjna, die weliswaar al op schrift is gesteld in de tweede 

eeuw, maar nog niet door alle Joden als gezaghebbend wordt aanvaard. Fonrobert meent dat de 

auteur van de Didaskalia zich actief mengt in de discussie met de rabbijnse joden over het gezag 

van de deuterosis:  

[…] the recurrent and deliberate polemic against the deuterosis is not merely an 

effort to make an inner-biblical distinction in order to legitimate one set of biblical 

laws over and against another. Rather, this particular rhetoric may be triggered by 

 
50 Unnik, ‘Beteekenis van de Mozaïsche wet’, p. 83-84. 
51 Strecker, Georg, “On the Problem of Jewish Christianity,” In Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, 

ed. Walter Bauer, (Londen: SCM Press, 1971) p. 256. 
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the author(s)’s knowledge of the consolidation of the mishnaic traditions into a 

canonical text of sorts within the rabbinical movement and its studyhouses.52  

Volgens Fonrobert zou de Didaskalia een ‘counter-Mishnah’ kunnen zijn: een alternatieve 

Misjna van joodse groeperingen die zich verzetten tegen de claim van de rabbijnen om de 

Misjna als autoriteit op te leggen aan alle joden. De grens die de auteur van de Didaskalia legt 

bij de aanbidding van het gouden kalf in Exodus 32 is niet onlogisch volgens Fonrobert: de 

wetten die na Exodus 32 worden opgegeven vormen de basis van de Misjna. Bovendien wordt 

over het onderscheid tussen eerste en tweede wet ook geschreven in vroege joodse teksten.53 

Voor haar interpretatie van het begrip deuterosis pleit dat deze het betoog van de Didaskalia 

tegen het onderhouden van de sabbat in hoofdstuk 26 begrijpelijk maakt. In de Tora hoort de 

sabbat overduidelijk bij de decaloog, maar de sabbatwetten worden net als de ceremoniële 

wetten in de Misjna verder uitgewerkt. Daarom zou de auteur van de Didaskalia juist die 

sabbatwetten als onderdeel van de deuterosis verstaan, aldus Fonrobert.  

Dit joodse onderscheid tussen eerste en tweede wetgeving bij Exodus 32 wordt bevestigd in het 

onderzoek van Jacolien de Lange. Zij heeft in haar doctoraalscriptie het gebruik van het begrip 

deuterosis in de Didaskalia vergeleken met de overige christelijke en joodse literatuur.54 Pas in 

de vierde eeuw komt het begrip ‘tweede wetgeving’ voor in de geschriften van Epiphanius van 

Salamis en Hiëronymus. Deze gebruiken de term deuterosis om de mondelinge wetgeving van 

de joden aan te duiden, dus als vertaling van het woord Misjna. In joodse bronnen komt het 

Griekse woord deuterosis echter niet voor, dus het is niet met zekerheid te stellen dat de joden 

zelf dit woord deuterosis gebruikten in de betekenis van Misjna.  

 

Stewart-Sykes argumenteert dat de deuterosis niet in alle lagen van de Didaskalia even 

belangrijk is. Hoewel de deuterosis dominant aanwezig is in de laatste hoofdstukken van de 

tekst, wordt deze in de eerdere hoofdstukken maar sporadisch genoemd. Deze uitspraken in 

eerdere hoofdstukken identificeert Stewart-Sykes overtuigend als interpolaties. In een vroeg 

hoofdstuk waar de auteur christenen de Schrift voorhoudt als de enige literatuur die ze hoeven 

te lezen, zien we tegelijkertijd een waarschuwing dat zij erop bedacht moeten zijn dat zij zich 

niet inlaten met de deuterosis. Dit staat dus op gespannen voet met de grote lijn van de tekst, 

reden voor Stewart-Sykes om deze waarschuwing te lezen als een interpolatie van een latere 

redacteur die hij aanduidt als de deuterotische redacteur.55 

  

 
52 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum,” p. 496. 
53 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum,” p. 502. 
54 J. J. De Lange, “Wat is wet? Een onderzoek naar de betekenis van de term Deuterosis in de Didascalia 

Apostolorum”, masterscriptie, (Universiteit Utrecht, 2007). 
55 Stewart-Sykes, Didascalia Apostolorum, p. 25-28. 
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Samenvattend stel ik vast dat alle onderzoekers het erover eens zijn dat de auteur van de 

Didaskalia het woord deuterosis gebruikt voor de wetgeving in de Tora na Exodus 32. Op de 

vraag of de deuterosis synoniem is voor het joodse woord Misjna, wordt verschillend 

geantwoord. Strecker en Van Unnik suggereren dat de deuterosis alleen de schriftelijke 

wetgeving uit het Oude Testament omvat, in navolging van Connolly, die aanneemt dat in de 

joodse omgeving van de Didaskalia het woord deuterosis gebruikt werd met dezelfde betekenis 

als Misjna en dat de auteur van de Didaskalia zelf het begrip bewust gebruikte in een afwijkende 

zin. Fonrobert plaatst de Didaskalia in een joods debat over het gezag van de Misjna en stelt 

dat de auteur de term deuterosis gebruikte voor zowel de schriftelijke als de mondelinge 

wetgeving na Exodus 32, met kennis van het rabbijnse gebruik van het begrip Misjna. Stewart-

Sykes is het niet eens met de argumenten van Fonrobert dat de Didaskalia zich mengt in een 

intern joods debat. De context van de Didaskalia is immers die van een christelijke discussie 

over de waarde van joodse wetten voor christenen – die mogelijk wel een diversiteit aan 

standpunten over het onderhouden van de joodse wetten kunnen hebben. Hierover meer in 

paragraaf 4, evenals over de stelling van Fonrobert dat de deuterosis in de Didaskalia ook 

mondelinge overlevering bevat van wetgeving die op de Tora volgt). 

 

De hypothese waarmee ik dit onderzoek vervolg is dat de deuterosis twee aspecten bevat: ten 

eerste gebruikt de Didaskalia de term deuterosis voor de ceremoniële wetten die al in de Tora 

zelf terecht zijn gekomen en daarom vallen onder de schriftelijke wetgeving in het Oude 

Testament. Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat de auteur met de deuterosis enig stelsel van 

mondelinge wetten en interpretaties van de Tora bedoeld heeft, dat mogelijk overeen komt met 

wat de rabbijnse Misjna is, maar mogelijk ook een variant van de mondelinge wetgeving in de 

joodse gemeenschap. In paragraaf 4 komt deze vraag opnieuw naar voren.  

2 De tekstopbouw in de Didaskalia  

2.1 De context van de discussie over procreatieve onreinheid 

Om zicht te krijgen op de context waarin de discussie over procreatieve onreinheid plaatsvindt, 

volgt eerst een algemene beschrijving van de opbouw van de gehele Didaskalia. Daarna worden 

de hoofdstukken 23 tot en met 26 geanalyseerd op sporen van mogelijke redactielagen, en ten 

slotte volgt een gedetailleerde analyse van de redactie en de opbouw van het debat over 

procreatieve onreinheid in hoofdstuk 26. Deze beschrijving vormt een inleiding op mijn 

inhoudelijke analyse in paragraaf 3 en 4.  
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De opbouw van het gehele geschrift  

In de Didaskalia komen verschillende onderwerpen aan bod, variërend van aanwijzingen voor 

het morele leven tot de organisatie van de kerk en de taken van de bisschop, de positie van 

weduwen en diakonessen, en waarschuwingen tegen ketterijen. De eerste drie hoofdstukken 

geven aanwijzingen voor het morele leven van de christen, met bijzondere aandacht voor 

huwelijkstrouw en betamelijk gedrag tussen mannen en vrouwen. De hoofdstukken 4 tot en met 

11 handelen over de positie, de kwaliteiten en taken van de bisschop in de gemeenschap. In 

hoofdstuk 10 en 11 komt de wederopname van boetelingen en de rechtspraak in het algemeen 

aan de orde. Het twaalfde tot en met het twintigste hoofdstuk geeft richtlijnen voor 

verschillende groepen christenen met hun positie en taak binnen de gemeenschap, zoals de 

weduwen (hoofdstuk 14 en 15), de diakenen en diakonessen (hoofdstuk 16) de wezen 

(hoofdstuk 17) en het aannemen van giften door deze groepen christenen (hoofdstuk 18). De 

hoofdstukken 19 en 20 bespreken hoe te handelen met christenen die om hun geloof gevangen 

genomen zijn, en over de eer van het martelaarschap en de verrijzenis. Hoofdstuk 21 geeft 

uitgebreide aanwijzingen voor de vasten in de Goede Week en de viering van het paasfeest. 

Hoofdstuk 22 handelt over de opvoeding van kinderen en hoofdstuk 23 tot en met 25 

waarschuwen tegen schisma’s en heresieën. Hoofdstuk 26 ten slotte, het langste hoofdstuk van 

het hele document, betoogt tegen het onderhouden van de ‘tweede wet’ (deuterosis) en meer in 

het bijzonder tegen het onderhouden van de sabbat en de reinheidsvoorschriften.  

Hoofdstuk 23-25: Waarschuwingen tegen schisma’s en heresieën  

De hoofdstukken 23 tot en met 26 vormen een eenheid in stijl en thematiek, reden om 

uitgebreider in te gaan op deze hoofdstukken. Aan de hand van stijlkenmerken en thematiek 

analyseer ik deze hoofdstukken op de inbreng van verschillende redacteurs.  

Hoofdstuk 23 begint met een algemene oproep aan de christenen om niet mee te gaan met 

heresieën en schisma’s. Wat bedoelt de auteur van de Didaskalia met heresieën en wat met 

schisma’s? Ik kom op deze belangrijke vraag terug in paragraaf 4.1, waarin we onderzoeken 

wie de adressanten zijn. Na deze oproep is het hoofdstuk in te delen in drie secties. De eerste 

sectie (DA 408, p. 203-208) handelt over het gevaar van schisma’s. Als voorbeeld van dit 

gevaar bespreekt de auteur het verhaal van Korach, Datan en Abiram uit Numeri 16. Zij 

veroorzaakten een schisma onder het volk, meent de auteur van de Didaskalia, en zij werden 

daarvoor bestraft met de dood. Een stijlkenmerk van deze sectie is dat de auteur zich in vrijwel 

iedere alinea richt tot zijn publiek in de tweede persoon: met waarschuwingen en oproepen om 

zich ver van deze schismatici te houden, met retorische wendingen om hen mee te nemen in de 

redenering, met vergelijkingen tussen de schismatieke Israëlieten en zijn publiek en tot slot een 

oproep in de tweede persoon dat zijn adressanten zich verre moeten houden van schismatici, 

opdat hen niet hetzelfde overkomt als Korach, Datan en Abiram. Dit voorbeeld uit Numeri 16 

wijst erop dat er actuele conflicten in de christengemeenschap zijn in de tijd van de Didaskalia. 
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De auteur tracht deze conflicten in een Bijbels licht te zetten en de veroorzakers van het conflict 

(in de ogen van de auteur) te waarschuwen. Zijn adressanten zijn dus klaarblijkelijk christenen 

die het risico lopen zelf schismatiek te worden. Wat de  aanleiding van dit dreigende schisma 

in de tijd van de Didaskalia is, noemt de auteur hier niet. Maar het lijkt er op dat heiligheid en 

seksuele reinheid hierin een rol spelen, gezien de eigenzinnige interpretatie van de auteur van 

de Didaskalia van de oorsprong van het conflict tussen Mozes en Korach in Numeri 16.56  

De tweede sectie van hoofdstuk 23 (p. 208-211) begint met een oproep: ‘But about heresies, do 

not wish to hear even their names, and defile not your ears.’ (DA 23, 408, p. 208, r.5) Het 

voorbeeld van Mozes en Korach verdwijnt nu uit beeld; er volgen waarschuwingen tegen 

heresieën, die een ernstiger gevaar vormen dan de schisma’s, ondersteund met citaten uit 

Jeremia, Jesaja en de evangeliën. God heeft het joodse volk en ook de tempel verlaten, om te 

komen naar de Kerk, ontstaan uit de apostelen en de heidenen. Nu heeft ook de Satan het joodse 

volk verlaten en zijn energie gestoken in de Kerk. De tekst spreekt nu niet meer over schisma’s 

maar over heresieën. Hij benoemt niet welke heresieën dit zijn, maar blijft in algemene termen 

spreken, waardoor de waarschuwing aan overtuigingskracht inboet. Het laatste citaat 

weerspiegelt dat de auteur verwikkeld is in een debat over de identiteit van de christenen ten 

opzichte van de joden. Na de boven geciteerde aanhef worden de lezers niet meer aangesproken 

in de tweede persoon. De toon van de tekst is meer afstandelijk. Er lijkt een inhoudelijke 

verschuiving plaats te vinden ten opzichte van de eerste sectie. De auteur legt uit dat God zijn 

trouw en belofte verschoven heeft van het (joodse) volk naar de Kerk. De auteur vraagt hiermee 

van de adressanten om hetzelfde te doen en afstand te nemen van hun joodse wortels. Even later 

formuleert de auteur in vrijwel dezelfde bewoordingen hetzelfde nogmaals, maar dan radicaler: 

‘that God has abandoned the people of the Jews and the temple, and has come to the church of 

the gentiles.’ (DA 23, 408, p. 209, r. 5-6). Deze tweede uitspraak krijgt een heel andere context: 

niet alleen God heeft het joodse volk verlaten, maar ook de Satan heeft zijn activiteiten verlegd 

naar de christenen, zo betoogt de tekst verderop: 'Now in like manner also Satan, the tempter, 

removed (himself) from that people and came against the church.' (DA 23, 408, p. 211, r. 6-7) 

Met dit tweede citaat komt de eerst aangehaalde uitspraak een heel andere daglicht te staan. De 

auteur gebruikt hier een interpretatie van Jeremia 23, 15 in de versie van de Septuagint: van de 

profeten van Jeruzalem gaat verontreiniging uit over de hele wereld. De interpretatie van de 

auteur is als volgt: God heeft het joodse volk verlaten en is naar de ‘volkeren’ gegaan. Maar 

ook de Satan heeft zijn activiteit verlegd van het  joodse volk naar de kerk door middel van de 

schisma's en heresieën waarmee hij vroeger het joodse volk had bestookt. Deze uitspraak moet 

verstaan worden in de context van de onderlinge conflicten en strijd tussen verschillende 

christelijke groeperingen die elkaar beschuldigen van heresie en zichzelf beroepen op 

 
56 We komen terug op dit conflict en de interpretatie in paragraaf 4.1 bij de vraag wie de adressanten van de 

Didaskalia waren. 
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katholiciteit. Deze auteur is niet meer in gesprek met adressanten die zichzelf verstaan als joods, 

of afkomstig uit het joodse volk, maar waarschuwt zijn publiek tegen groepen, die ketters 

worden genoemd, die zichzelf eveneens verstaan als christenen en toch andere opvattingen 

aanhangen dan de redacteur. Er lopen hier dus twee debatten door elkaar die verschillende 

posities weerspiegelen in de ontwikkeling van de christelijke identiteit. Dit betekent dat er 

sprake moet zijn van twee van elkaar te onderscheiden redactielagen en een of meer redacteurs. 

Een stijlkenmerk van de latere redactie is de eerste persoon meervoud. Deze eerste persoon 

meervoud wordt geïdentificeerd met de apostelen: ‘the Lord our God has passed from the 

Jewish people to the church through us, the apostles’ (DA 408, 23, p. 208, r. 20-21).  

De derde sectie van hoofdstuk 23 (p. 211-213) begint met een titel: ‘About Simon the Magician’ 

en een aanhef: ‘The beginning of heresies was in this way.’ (DA 23, 408, p. 211) In deze sectie 

wordt dan eindelijk verteld over de apostelen en waarom zij het nodig vonden om de Didaskalia 

te schrijven en te waarschuwen tegen heresieën. Ook hier verwijst de eerste persoon meervoud 

naar de apostelen. De tekst verhaalt over de ontmoeting van Simon de Magiër met Petrus 

(Handelingen 8, 9-25). Daarna volgt weer een titel: ‘About the false apostles’ (DA 23, 408, p. 

212). De titels lijken overigens latere toevoegingen te zijn, aangezien niet alle Syrische 

handschriften deze geven en ook de Latijnse tekst geeft geen tussenkopje op deze plaats.57 Dit 

is het begin van een vertelling over de uitzending van de twaalf apostelen over de wereld, 

verdeeld in twaalf richtingen, en hoe Satan achter de apostelen ook valse apostelen aanstuurde, 

zoals Simon de Magiër, een personage uitgewerkt in de apokriefe Handelingen van Petrus en 

Simon, een laat tweede-eeuws geschrift uit Klein-Azië.58  

Ook deze derde sectie biedt geen zicht op een actuele praktijk of actueel conflict. Er is geen 

enkel aanspreken van de lezers in de tweede persoon, zelfs geen algemene waarschuwing. Er 

wordt verhaald over Simon de Magiër, die vooral verweten wordt dat hij de christenen in de 

war brengt door zijn toverkunsten en zijn prediking. Simon de Magiër wordt gepresenteerd als 

de aartsvader van alle heresieën. Waaruit zijn prediking echter bestaat of waarin deze afwijkt 

van die van de ware apostelen, blijft in het ongewisse. Deze derde sectie loopt ten slotte uit op 

een catalogus van de heresieën waartegen de auteur de lezers waarschuwt: de groepen die 

verkeerde ideeën en gebruiken aanhangen. Deze groepen worden niet benoemd als heresieën of 

schisma’s: ze worden eenvoudigweg 'zij' genoemd, in het verlengde van de valse profeten door 

wie de vijand (Satan) werkt. De opsomming van deze groepen is afstandelijk door het gebruik 

van de derde persoon. Zowel de auteur (eerste persoon) als de adressanten (tweede persoon) 

ontbreken. In de opsomming zelf zitten tegenstrijdigheden die erop wijzen dat de auteur heeft 

 
57 In het Latijn ontbreekt een groot deel van hoofdstuk 23; de tekst begint weer midden in deze sectie. Zie 

Connolly, Didascalia Apostolorum, p. 200-201 en Tidner Didascalia Apostolorum, p. 71. 
58 Mogelijk wijst dit erop dat deze Handelingen van Petrus en Simon voor de auteur behoorden tot de canon 

van het Nieuwe Testament, in ieder geval veronderstelt de redacteur van de Didaskalia dat dit bekend is onder 
zijn publiek. 



D IDASKALIA  

59 

geprobeerd verschillende groepen met uiteenlopende ideeën en gebruiken samen te vatten tot 

een catalogus van afwijkende groepen. We gaan in detail verder in op deze passage, en op de 

ideeën en groepen die erin genoemd worden in paragraaf 4.1 wanneer we de identiteit van de 

adressanten nader onderzoeken. 

 

De derde sectie wijkt in stijl en inhoud duidelijk af van de eerste sectie. De tweede sectie vormt 

een overgangsgebied tussen de eerste en de derde sectie. De latere redacteur maakt gebruik van 

de waarschuwingen van de oudere tekst om deze vervolgens een eigen draai te geven in de 

richting van zijn eigen waarschuwing tegen heresieën. Dit wijst op dat er minimaal twee 

redactielagen in het hoofdstuk te onderscheiden zijn.  

De eerste sectie is van de oudere auteur. Kenmerkend voor deze redactielaag is het veelvuldig 

aanspreken van de adressanten in de tweede persoon; de context van het debat is het 

identiteitsvraagstuk van christenen ten opzichte van hun joodse wortels. Deze auteur 

waarschuwt zijn publiek dat zij door vast te houden aan de joodse ideeën over zuiverheid en 

heiligheid, zich zouden vervreemden van wat hij ziet als de ware christelijke identiteit, 

waardoor zij het risico lopen een schisma te veroorzaken. De schisma's waartegen de eerste 

auteur waarschuwt, zijn concreet. Ze hebben te maken met ideeën over heiligheid en (seksuele) 

reinheid onder de christenen. Voor zijn argumentatie baseert de oudere auteur zich op 

Schriftbewijzen uit Oude Testament en Nieuwe Testament. Verderop zien we dat deze 

schisma’s wonderwel samenvallen met het onderhouden van de deuterosis. Daarom noem ik 

deze redacteur de anti-deuterotische redacteur.59  

 

Stijlkenmerken voor deze derde sectie zijn dat de tweede persoon enkelvoud en meervoud 

plaats maken voor de meer indirecte derde persoon. Daarnaast wordt er een eerste persoon 

meervoud ingevoerd: de apostel of de apostelen. De adressanten worden minder direct 

aangesproken en de discussie lijkt over minder concrete conflicten te gaan. Daarentegen worden 

de apostelen in de eerste persoon meervoud juist wel herkenbaar gepresenteerd: zij worden 

ingevoerd als de auteurs van het hele geschrift. Hier is een andere redacteur aan het werk met 

een ander perspectief en een ander doel. In navolging van Stewart-Sykes noem ik deze redacteur 

de apostolische redacteur. Stewart-Sykes erkent dat de waarschuwing tegen schisma's van de 

anti-deuterotische redacteur onderscheiden moet worden van de beschrijving van heresieën in 

deze derde sectie. Vreemd genoeg identificeert Stewart-Sykes deze catalogus van heresieën als 

een oudere tekstlaag en niet als het werk van de apostolische redacteur.60 De anti-deuterotische 

 
59 Stewart-Sykes spreekt over deze redacteur als de deuterotische redacteur: Didascalia Apostolorum, p. 70. 

Dat plaats deze redacteur wel in de goede redactielaag, maar wekt ten onrechte de indruk dat hij een 
voorstander van de deuterosis is. Daarom kies ik voor anti-deuterotische redacteur. 

60 Stewart-Sykes, Didascalia Apostolorum, p. 70. 
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redacteur sluit zijn waarschuwing tegen de deuterosis aan bij de eerdere catalogi van heresieën: 

‘most particularly by extending an existing discussion of heresy and schism.’61 In mijn visie is 

het andersom juist de latere apostolische redacteur die de focus op schisma’s verbreedt naar 

heresieën in het algemeen. Juist de afstandelijke wijze waarop de heresieën gepresenteerd 

worden, verraadt dat deze catalogus een inbreng is van de latere apostolische redacteur die het 

eerdere concrete conflict wilde generaliseren. Juist vanwege de apostolische fictie kon de 

redacteur het zich niet permitteren om de heresieën (en schisma’s) meer concreet te benoemen, 

tenzij in een historische vorm, waarbij het verhaal van Simon de Magiër model stond voor alle 

heresieën die na die tijd ontstaan zijn. 62  

Deze verandering van schisma’s naar heresieën weerspiegelt ook een verschuiving in de 

inhoudelijke context van het debat. Er is hier niet langer sprake van een identiteitsvraag van de 

christenen ten opzichte van de joden, maar in de apostolische redactielaag gaat het om de 

afgrenzing van orthodoxe christenen - of zij afkomstig zijn uit joodse of heidense kringen is 

niet langer relevant - ten opzichte van heretische groeperingen die zichzelf eveneens als 

christelijk beschouwen. Omdat deze groepen niet allemaal gevoelig zijn voor bewijzen uit de 

Schrift - de Marcionieten bijvoorbeeld erkennen het Oude Testament niet - versterkt hij zijn 

argumentatie door zich te beroepen op het gezag van de apostelen.  

 

De hoofdstukken 24 en 25 sluiten zowel in stijl als in inhoud aan bij de derde sectie van 

hoofdstuk 23. Centraal staat het perspectief van de apostelen. Pas in hoofdstuk 24 worden de 

apostelen daadwerkelijk gepresenteerd als de auteurs van de Didaskalia en wordt uitgelegd dat 

het geschrift zelf het resultaat is van de beraadslagingen van de twaalf apostelen tijdens de 

apostelconferentie in Jeruzalem die in Handelingen 15 beschreven wordt. De aanleiding voor 

de apostelconferentie is volgens de redacteur dat de apostelen constateren dat vele gelovigen 

tot heresie dreigen te vervallen. Het hoofdstuk geeft allereerst een geloofsbelijdenis: de 

apostelen bevestigen het geloof in de drie personen van God; ze erkennen de openbaring van 

God in zowel Oude als Nieuwe Testament; ze erkennen de verrijzenis; ze bevestigen het eten 

van alle soorten vlees (tegen voedselwetten en tegen vegetarisme) en het huwelijk (tegen een 

celibataire levensstijl). Klaarblijkelijk gaat een deel van de conflicten over de christelijke 

gebruiken en een ander deel over verschillen in theologische visie, waarbij de keuze voor een 

celibataire levensstijl vaak gepaard gaat aan een dualistische theologische visie. Na deze 

geloofsbelijdenis vervolgt de tekst met discussie over enkele gebruiken die uit het jodendom 

zijn overgebleven en die in het christendom niet meer nodig zijn: de spirituele besnijdenis 

 
61 Stewart-Sykes, Didascalia Apostolorum, p. 28. 
62 Natuurlijk is het goed mogelijk dat er in de tijd van de apostolische redacteur andere heresieën actief waren, 

zoals die van de Marcionieten, dualistische stromingen. De latere redacteur kan opmerkingen over deze 
groepen door de teksten heen hebben geweven en gebruikt de apostelen als wapenen in de strijd tegen zowel 
de schisma’s als de heresieën. 
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vervangt de lichamelijke; één doop is genoeg. Naar de inhoud gaat het hier vooral over joodse 

gebruiken, zoals besnijdenis en reinigingsbaden, beide aspecten van de deuterosis. Daarnaast 

richt de belijdenis zich ook tegen de asceten uit de eerste sectie van hoofdstuk 23 en tegen de 

mensen die niet in de lichamelijke verrijzenis geloven.  

Hoofdstuk 25 vervolgt het betoog van hoofdstuk 24 in de eerste persoon meervoud vanuit het 

perspectief van de apostelen. Het vertelt dat de apostelen na het schrijven van deze katholieke 

Didaskalia weer uit elkaar gegaan zijn om voor de tweede maal te gaan verkondigen en de 

christengemeenschappen te bekeren van de valse leer en verkeerde gebruiken die hiervoor 

genoemd zijn. Dit is een literaire kunstgreep en een historisch anachronisme: het geschrift 

beschrijft immers wat er gebeurd is na de afronding van dit geschrift. 

Verder gaat het hoofdstuk in op hoe te handelen met heretische christenen die terugkomen op 

hun dwalingen en andere christenen die blijven volharden. Deze heretici worden steeds in de 

derde persoon genoemd.63 Het geheel heeft dezelfde afstandelijke stijl als de derde sectie van 

hoofdstuk 23; er lijkt geen direct contact tussen de auteur en actuele christenen die als 

boetelingen terug willen keren in de gemeenschap (veel minder uitgebreid dan in de 

hoofdstukken 10-11 over het omgaan met boetelingen en de rechtspraak van de bisschop). Het 

einde van hoofdstuk 25 lijkt op een afsluiting van het gehele geschrift:  

And these things [het getuigen en corrigeren, MG] we so do in every place and 

every town, and throughout the whole world in this way. And we have given (our) 

testimony and have left this catholic Didascalia justly and rightly to the catholic 

church for a memorial and for the confirming of the faithful. (DA 25, 408, p. 222, 

r. 19-23) 

Na deze afsluiting van hoofdstuk 25 met een verklaring van de ‘auteurs’ en de titel van het 

geschrift is de opening van hoofdstuk 26 opvallend: een nieuwe opening van het debat. Reden 

voor wetenschappers om aan te nemen dat heel hoofdstuk 26 een latere toevoeging moet zijn.64 

Stewart-Sykes argumenteert naar mijn mening terecht dat na de deuterotische redactie een 

apostolische redacteur de hoofdstukken 24 en 25 bij wijze van voorwoord heeft toegevoegd aan 

het geheel om een nieuwe inbedding te bieden voor het debat van hoofdstuk 26. Dit hoofdstuk 

26 opent in een andere stijl dan de hoofdstukken 24 en 25. De apostelen en de apostelconferentie 

zijn uit het zicht verdwenen; de tekst gaat direct in debat met adressanten in de tweede persoon. 

Hier klinkt weer de anti-deuterotische redacteur van de eerste sectie van hoofdstuk 23.  

 
63 Het gaat hier niet om lapsi zoals Gaultier zou zeggen, want er is geen sprake van christenen die hun geloof 

afvallig zijn geworden, maar om valse profeten, heretici, die verkeerde denkbeelden verkondigden en daarop 
terugkomen tot de ware kerk. 

64 Margareth Gibson heeft om deze reden hoofdstuk 26 dus ook niet opgenomen in haar editie en vertaling. 
Gibson, p. viii. 
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2.2 De redactielagen in hoofdstuk 26  

In hoofdstuk 26 vindt het finale pleidooi plaats voor de afschaffing van de joodse gebruiken, 

door de auteur aangeduid met het woord deuterosis. De inzet van de Didaskalia is om de 

verdeeldheid in de Kerk van zijn tijd tegen te gaan en de gebruiken en interpretaties van de 

Schrift van verschillende plaatselijke christengemeenschappen met elkaar in overeenstemming 

te brengen. Dit tracht de auteur of redacteur te bereiken door zijn betoog te onderbouwen met 

een veelheid aan Schriftargumenten. Aan het eind van het hoofdstuk sluit het geschrift af met 

een laatste beroep op de lezers vanuit het apostolisch gezag. Doel van de beschrijving van deze 

discussie in deze paragraaf is te achterhalen of er ook hier sprake is van verschillende redacties 

binnen dit betoog.  

Hoofdstuk 26 begint met een rechtstreekse adressering in de tweede persoon meervoud (zie het 

citaat aan het begin van paragraaf 1).65 De tekst is een directe oproep aan zijn publiek om niet 

te blijven vasthouden aan wetten die na de bekering tot het christelijk geloof niet langer relevant 

zijn. Heel hoofdstuk 26 is een pleidooi aan christenen om afstand te nemen van de deuterosis 

die immers overbodig is geworden door de komst van en de verlossing in Christus. Dit wordt 

ingeleid met een algemeen pleidooi (DA 26, 408, p. 223-233) en daarna uitgewerkt aan de hand 

van twee actuele situaties: het onderhouden van de sabbat en het onderhouden van procreatieve 

reinheidsregels. Ook in de bespreking van deze afzonderlijke gebruiken herhaalt de redacteur 

steeds weer dat de deuterosis overbodig is (DA 26, 408, p. 236-237, het einde van het betoog 

tegen de sabbat; p. 242-243, onderdeel van het betoog tegen reinheidsregels).  

Het betoog tegen het onderhouden van de sabbat is relatief kort (p. 233 – 237). Ook hier begint 

de redacteur met een direct beroep op zijn publiek:  

On this account, cease, beloved brethren, you who from among the (Jewish) people 

have believed, and (yet) wish to be bound by the bonds, and say that the Sabbath is 

prior to the first day of the week […] (DA 26, 408, p. 233, r. 12-15).  

De redacteur wil zijn publiek ervan overtuigen dat de sabbat niet langer onderhouden hoeft te 

worden. In plaats daarvan is de eerste dag van de week, de zondag, de belangrijkste voor 

christenen. Rechtstreekse Schriftbewijzen hiervoor zijn vanzelfsprekend niet te vinden en de 

redacteur maakt een bewonderenswaardige tour de force om toch met behulp van Schriftteksten 

de lagere status van de sabbat ten opzichte van de zondag te kunnen bewijzen. Een voorbeeld 

van zijn stijl van argumenteren met behulp van Schriftteksten is de wijze waarop hij vanuit 

diverse Schriftplaatsen over het eerstgeboorterecht en het toewijden van het eerstgeborene aan 

de Heer redeneert dat de zondag, de eerste dag, wel belangrijker moet zijn dan de sabbat, de 

laatste dag van de week. Hij eindigt zijn redenering met het argument dat de sabbat niet letterlijk 

verstaan moet worden, maar gezien moet worden als een ‘typos’: een voorafbeelding van de 

 
65 In de Latijnse tekst derde persoon meervoud. 
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laatste dingen, het einde der tijden. En alle voorafbeeldingen die niet langer dienstig zijn, zijn 

afgeschaft door Christus, dus ook de sabbat. Het zou eenvoudiger geweest zijn als de redacteur 

vanuit de apostelen had geargumenteerd dat de zondag de dag van de verrijzenis van Christus 

is en daarom de belangrijkste dag van de week, maar in deze tekst zijn de apostelen niet aan het 

woord.  

De stijl van dit betoog is direct: de tekst argumenteert met veel Schriftcitaten – al vraagt dit veel 

creativiteit – en het publiek wordt veelvuldig aangesproken in de tweede persoon. De apostelen 

als auteurs zijn afwezig in dit gedeelte. Hier moet dus de anti-deuterotische redacteur aan het 

woord zijn, die zijn medechristenen waarschuwt voor schismatiek gedrag als zij blijven 

vasthouden aan joodse gebruiken.  

Daarna volgt een korte maar opmerkelijke passage waarin de lezers gewaarschuwd worden 

tegen heresieën. Deze waarschuwing fungeert als een overgangstekst tussen het betoog tegen 

de sabbat en het betoog tegen de reinheidspraktijken. De tekst roept de lezers op om zich te 

distantiëren van heretici die de Wet en de profeten niet volgen. Hij noemt hen vijanden van 

God, omdat ze afzien van vlees, verbieden te trouwen, niet geloven in de opstanding van het 

lichaam, en vasten. Wie zo denkt, zal een demon blijven, zal opstaan als een lege geest en 

veroordeeld worden tot het eeuwig vuur. ‘Flee and keep away from them, that you may not 

perish with them’, zo eindigt deze oproep. (DA 408, 26, p. 238, r. 4-5)  

In deze compacte catalogus van heretische opvattingen klinkt het slot van hoofdstuk 23 door, 

waar de apostolische redacteur de volgelingen van Simon de Magiër beschrijft op een 

vergelijkbare manier. De tekst roept hier op de heretici te mijden die de Wet en de profeten, dus 

het hele Oude Testament niet erkennen. Binnen een betoog dat gericht is tot een publiek dat een 

aantal van de joodse wetten blijft onderhouden, namelijk de sabbat en de procreatieve 

reinheidswetten, is dit een uiterst merkwaardige oproep. Het is niet voorstelbaar dat de 

christenen tot wie de oudere redacteur zijn betoog richt zich aangetrokken zouden voelen tot 

deze heretici. Een waarschuwing als deze tegen de heretici lijkt dus volstrekt overbodig. Dit 

tussenvoegsel kan alleen verklaard worden wanneer men aanneemt dat de apostolische 

redacteur met deze passage een nieuw kader heeft willen scheppen voor dit hoofdstuk 

waarbinnen het debat over het onderhouden van afwijkende wetten paste in zijn nieuwe lijn van 

waarschuwingen tegen afwijkende opvattingen en gedragsregels.  

Na het gedeelte over de sabbat volgt het betoog tegen het onderhouden van voorschriften rond 

seksuele vloeiingen, het betoog dat voor dit onderzoek van belang is en dat ik daarom in zijn 

geheel presenteer. 

 

Het betoog tegen de reinheidsvoorschriften is langer dan het betoog tegen de sabbat (p. 238-

245). Ook hier gebruikt de redacteur van de Didaskalia argumenten uit de Schrift naast 

retorische argumenten. En ook in dit betoog vormt het bezwaar tegen het onderhouden van de 

deuterosis een rode draad.  
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Het betoog opent met een introductie van het probleem (DA 408 p. 238, r. 6 – DA 408 p. 239, 

r. 2): 

But if there are any who are scrupulous and desire, according to the second 

legislation, to keep the habits of nature and fluxes and intercourse, first let them 

know that, as we have already said, together with the second legislation they affirm 

the curse against our Savior and condemn themselves in vain. (DA 26, 408, p. 238, 

r. 6-10)  

Het probleem wordt breed en algemeen geïntroduceerd. De redacteur komt naar voren in de 

eerste persoon meervoud en zijn publiek in de derde persoon mannelijk meervoud. Door het 

gebruik van de derde persoon klinkt het geheel afstandelijk. Na een uiteenzetting waarin de 

redacteur met behulp van enkele schriftargumenten uit Wijsheid en evangeliën benadrukt dat 

ieder die gedoopt is vervuld is en blijft van de Heilige Geest, verandert plotseling de adressering 

en de toon van de tekst:  

For if you think, O woman, that in the seven days of your flux you are void of the 

Holy Spirit […] (DA 26, 408, p. 239, r. 4-5)  

Deze veranderingen suggereren dat hier een nieuw deel begint. In een aantal Syrische 

handschriften wordt dit zelfs aangegeven door een titel op dit punt in de tekst: ‘About those 

who are keeping the days of the flux.’ (DA 26, 408, p. 239, r. 3)66 Dat is merkwaardig, want het 

betoog tegen het onderhouden van de reinheidsvoorschriften was immers al begonnen. De 

redacteur richt zich nu rechtstreeks tot de vrouw in de tweede persoon vrouwelijk enkelvoud en 

spreekt haar verschillende keren aan. De vrouw wordt voorgehouden dat zij zich vergeefs 

afzondert van de cultus van de Heilige Geest. Dat beargumenteert de redacteur met een 

verwijzing naar het evangelie: als het mogelijk was dat een christen na de doop de Heilige Geest 

kwijt kon raken, dan zou onmiddellijk een onreine geest bezit van hem nemen. Het idee dat een 

vrouw tijdens haar menstruatie leeg is van de Heilige Geest, impliceert dat zij in die dagen 

vervuld is van een onreine geest, aldus de tekst. 

Inhoudelijk vormt de argumentatie van het begin tot hier een eenheid: het vervuld zijn van de 

Heilige Geest staat centraal. In de stijl kan men in dit argument een onderscheid maken tussen 

een inleidende passage die in de derde persoon meervoud schrijft over ‘hen die de vloeiingen 

onderhouden’ en een tweede passage waarin de adressanten in de tweede persoon vrouwelijk 

enkelvoud aangesproken worden en waarin het alleen om de menstruatie lijkt te gaan. Het 

inleidend deel is een verdubbeling en verbreding van het argument van de heilige Geest. De 

inleiding spreekt vanuit de eerste persoon meervoud, die mogelijk verwijst naar de apostolische 

 
66 In de Latijnse versie en in de vertaling van Connolly ontbreekt het kopje; de verandering van derde persoon 

naar tweede persoon wordt wel gemaakt (Tidner, DA, p. 92, LVII r.17; Connolly, Didascalia Apostolorum, 
p. 244 en 245). 



D IDASKALIA  

65 

redacteur als bewerker van de tekst. Daarentegen is de directe stijl van de tweede persoon 

enkelvoud een aanwijzing dat de anti-deuterotische redacteur hier aan het woord is. 

 

De tekst vervolgt met een nieuw inhoudelijk argument (DA 408 p. 241, r. 14 – DA 408, p. 243, 

r. 8):  

But again I say to you, O woman; (if) in the seven days of your flux you regard 

yourself unclean […] how can you be purified without baptism? (DA 26, 408, p. 

241, r. 24-26)  

Het adres en de toon van het betoog sluiten aan bij de directe stijl van het eerste argument. Nog 

steeds is de vrouw (enkelvoud) de geadresseerde, nog steeds is het onderwerp concreet. Het 

inhoudelijke argument tegen de procreatieve reinheidspraktijk is nieuw. De redacteur gaat in 

op het baden na de dagen van de menstruatie. Dan volgt een samenvattende oproep:  

Be thus minded therefore concerning everyone, concerning those who observe 

issues and the intercourse of marriage; indeed, all these observances are foolish and 

harmful […] (DA 26, 408, p. 242, r. 5-7)  

Behalve een overgang van tweede persoon vrouwelijk enkelvoud naar derde persoon mannelijk 

meervoud zien we hierin een verbreding van het debat. Tot nu toe ging het steeds over de 

menstruatie; in deze tekst wordt het argument verbreed naar ‘vloeiingen en seksuele 

gemeenschap’. Hierna volgt een passage waarin de tweede en derde persoon elkaar afwisselen. 

Het voorbeeld van de mannelijke vloeiingen is een retorische stijlfiguur die de 

reinheidsvoorschriften van de adressanten ridiculiseert. Inhoudelijk herhaalt de tekst het 

argument dat men volgens de deuterosis ook na andere vormen van onreinheid zou moeten 

baden. Door te geloven in deze onreinheid, maken deze christenen de doop van God ongedaan 

en dat betekent dat zij in de voormalige observantie van de deuterosis terugvallen en de 

verlossing daarvan door Christus ontkennen. Er is in deze passage sprake van wisseling in 

werkwoordsvorm en een verbreding van de vloeiingen in het debat, hetgeen erop kan duiden 

dat een andere redacteur de tekst heeft bewerkt. Anderzijds zijn er geen aanwijzingen dat de 

context van het debat is veranderd. De deuterosis en heiligheid blijven de speerpunten 

waartegen de tekst argumenteert. Dat zijn precies de speerpunten van de oudere redactie. 

Mogelijk bestond deze passage al in de oudere tekstlaag en is deze door de latere redacteur licht 

bewerkt.  

 

De tekst vervolgt met een samenvattende oproep om af te zien van de voorschriften rond de 

vloeiingen, hier gesteld in de tweede persoon (mannelijk) meervoud. Dan vervolgt de tekst met 

een nieuw argument. De redacteur herinnert de adressanten aan een andere vorm van onreinheid 

die in de deuterosis voorgeschreven is, die zij als christenen niet onderhouden, namelijk de 
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onreinheid van dood. Integendeel: christenen komen zelfs op begraafplaatsen samen en bidden 

en vieren eucharistie op de begraafplaatsen. Het aanraken van doden maakt niet onrein, nadat 

Christus de deuterosis heeft afgeschaft. Om dezelfde reden hoeven christenmannen hun 

vrouwen niet te mijden tijdens de menstruatie.67 In dit deel wordt het publiek aangesproken in 

de tweede persoon mannelijk meervoud, evenals verderop, wanneer het voorbeeld van de 

bloedvloeiende vrouw (Matteüs 9, 20-22) genoemd wordt. Een citaat uit Maleachi ondersteunt 

verder de oproep van de redacteur om ook tijdens de menstruatie lichamelijk contact en seksuele 

gemeenschap niet uit de weg te gaan (Maleachi 2, 14 ff). Ook hier spreekt de redacteur de 

adressanten aan in de tweede persoon meervoud. Uit de inhoud blijkt dat de redacteur zich hier 

tot zowel mannen als vrouwen richt. Dit deel van het betoog moet daarom tot de anti-

deuterotische redactielaag behoren. 

 

Het slot van het betoog tegen het onderhouden van reinheidsvoorschriften begint met een 

samenvatting in de derde persoon:  

On this account, a woman when she is in the way of women, and a man when an 

issue comes forth from him, and a man and his wife when they have had conjugal 

intercourse and rise up from one another – let them assemble without restraint, 

without bathing for they are clean. However, if a man should corrupt and defile a 

strange wife after baptism, or be polluted with a harlot, and rising up from her 

should wash in all the seas, and bottomless pots and be bathed in all the rivers, he 

cannot be made clean. (DA 26, 408, p. 245, r. 7-14)  

Het slot vervolgt in de tweede persoon:  

Therefore, our beloved, stay away from all such foolish observances, and come not 

near them. And be diligent to abide in the marriage of the fellowship of one wife, 

and to keep your bodies without spot and without stain, that you may receive life. 

That you may be partakers of the kingdom of God, and you may receive something 

which the Lord God has promised, and may have rest for evermore. (DA 26, 408, 

p. 245, r. 15-20)  

Deze beide alinea’s vormen een dubbele afsluiting van het betoog. De eerste alinea bevat al een 

samenvatting en conclusie van het hele betoog; de tweede geeft een concluderende leefregel. 

Ook hier zien we een overgang van derde persoon naar tweede persoon in de 

werkwoordsvormen: de tweede afsluiting is geheel in de tweede persoon gesteld en legt de 

nadruk op het afwijzen van de observantie van de deuterosis, terwijl de eerste alinea in de derde 

 
67 In de Latijnse versie worden de mannen daarentegen aangespoord geen gemeenschap te hebben met hun 

vrouw tijdens de menstruatie. Hierop komen we terug in de analyse in paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk. 
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persoon gesteld is. Opvallend is daarbij dat de redacteur in de eerste afsluiting de rituele 

onreinheid tegenover ethische onreinheid zet: lichamelijke vloeiingen maken niet onrein, maar 

de onreinheid die kleeft aan zonde, wordt door geen water weggewassen. 68  Men mag 

concluderen dat de tweede alinea het oorspronkelijke slot was van de anti-deuterotische 

redacteur. De eerste alinea is bewerkt door de apostolische redacteur om het betoog in een 

ethisch perspectief te plaatsen. De apostolische redacteur is het niet oneens met de anti-

deuterotische redacteur, maar maakt het debat opnieuw relevant in de andere context.  

Het betoog tegen het onderhouden van reinheidsvoorschriften is hiermee ten einde. Hoofdstuk 

26 gaat nu naar het einde toe. De tekst stelt dat er nog veel meer voorbeelden te noemen zouden 

zijn van verkeerde praktijken, maar dat de redacteur, hier ‘wij’ genoemd, dit geschrift niet 

langer heeft willen maken omwille van de overtuigingskracht. Nadat het beroep op de apostelen 

in het hele hoofdstuk vrijwel afwezig is geweest, keert het perspectief van de apostelen hier 

terug in de eerste persoon meervoud. Er volgt een uiteenzetting met veel Schriftcitaten waarmee 

de katholiciteit van het geschrift onderstreept wordt. Het geschrift eindigt met een doxologie, 

vergelijkbaar met een trinitaire geloofsbelijdenis en het eindigt zoals gebruikelijk in die tijd met 

de titel van het werk: ‘The Didascalia, i.e. the teaching of the holy apostles, has come to an 

end.’ (DA 26, 408, p. 248, r. 10-11) In deze laatste afsluiting is de deuterosis opvallend afwezig, 

evenals de tweede persoon in de werkwoordsvormen. Daarom ben ik het eens met Stewart-

Sykes dat het slot van hoofdstuk 26 van de Didaskalia een product moet zijn van de apostolische 

redacteur.  

2.3 Conclusies over auteurschap en opbouw van de tekst van de Didaskalia  

Is de polemiek tegen het onderhouden van gebruiken rond vloeiingen in hoofdstuk 26 het 

product van meerdere redacteurs? En zo ja, welke gevolgen heeft dat voor het verdere 

onderzoek naar het debat over procreatieve onreinheid?  

In hoofdstuk 23 wordt duidelijk dat er in de Didaskalia sprake is van een gelaagdheid in de tekst 

die getuigt van de hand van tenminste twee redacteurs. De eerste redacteur is herkenbaar in de 

eerste sectie van hoofdstuk 23. Het debat in dit deel van de tekst speelt in de context van de 

christelijke gemeenschap die zijn identiteit zoekt ten opzichte van de joodse cultuur waar velen 

van de christenen uit voortgekomen zijn en zich nog mee verwant voelen. De kwesties cirkelen 

rond de vraag welke eisen van reinheid of heiligheid gesteld mogen worden aan de leden van 

de gemeenschap en welke van de joodse wetten nog meegenomen worden in de christelijke 

 
68 In vrijwel dezelfde bewoordingen staat in de Tempelrol van Qumran dat men zich (na rituele onreinheid) wel 

kan willen wassen, maar als het niet samengaat met morele verzoening, dan wast geen enkele zee de rituele 
onreinheid weg (1QS 3,4-5). Volgens Harrington staat deze ethische onreinheid niet tegenover rituele 
onreinheid, maar hebben de leden van de Qumrangemeenschap en de Essenen de ethische en de rituele 
onreinheid met elkaar geïdentificeerd. Zie Hannah K. Harrington, The Purity Texts (London, New York: 
T&T Clark International, 2004), p. 28-29.  
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gemeenschap. De redacteur van deze laag benoemt vooral in hoofdstuk 26 de af te wijzen joodse 

wetten als deuterosis en betoogt dat het onderhouden van de deuterosis niet alleen overbodig 

is, maar een bedreiging vormt voor de christelijke identiteit. Daarom gebruikt hij een term als 

schisma. Kenmerkend voor deze anti-deuterotische redactielaag zijn de directe toon waarin de 

lezers vaak worden aangesproken in de tweede persoon, en de argumentatie waarin de auteur 

de adressanten tracht te overtuigen met veel en uitvoerige citaten uit de Schrift.  

De latere redacteur, herkenbaar in de derde sectie van hoofdstuk 23, schrijft vanuit een andere 

context dan de anti-deuterotische redacteur. Was voor de anti-deuterotische redacteur het 

probleem nog de identiteit van de christenen ten opzichte van de joden; de apostolische 

redacteur richt zich op het afbakenen van de ware christelijke leer en gebruiken ten opzichte 

van afwijkende christelijke groeperingen. Deze heretici vormen geenszins een uniforme groep, 

maar onder hen leven radicale opvattingen, zoals afwijzing van het Oude Testament als geheel, 

afwijzing van God de Schepper, afwijzing van seksuele relaties, en een ascetische levenswijze 

met afwijzing van vlees en alcohol. Het afbakenen van de identiteit van de christenen ten 

opzichte van de joden is in de apostolische redactielaag naar de achtergrond verschoven. De 

apostolische redacteur heeft er geen belang bij het debat over de deuterosis te verwijderen uit 

het geschrift; hij incorporeert dit debat eenvoudigweg in de catalogus van heresieën. De pseudo-

apostoliciteit van het gehele geschrift is ingevoerd door de latere apostolische redacteur. 

Evenals de eerdere redacteurs argumenteert deze apostolische redacteur op basis van 

Schriftargumenten, maar deze Schriftcitaten zijn minder uitvoerig dan in de oudere laag. 

Doorslaggevend argument van de apostolische redacteur is dat hij zich beroept op het 

apostolisch gezag. Een ander stijlkenmerk van deze apostolische redactielaag in de 

hoofdstukken 23-26 is de meer afstandelijke toon: de redacteur schrijft over de adressanten met 

wie hij in debat is, vaker in de derde persoon meervoud. 

Naast de argumenten voor verschillende redactielagen in de tekst op basis van stijl en 

werkwoordsvormen is er nog een inhoudelijk argument dat hoofdstuk 26 het werk is van de 

anti-deuterotische redactielaag: in het conflict over vloeiingen speelt de thematiek van de 

heiligheid een centrale rol. Dit thema zijn we eerder tegengekomen in de anti-deuterotische 

redactielaag van hoofdstuk 23. Hoofdstuk 26 betoogt dat door het onderhouden van 

reinheidswetten de adressanten ten onrechte een onderscheid maken tussen heiligheid en 

onreinheid ten tijde van vloeiingen. Dit perspectief sluit aan bij het perspectief van de anti-

deuterotische redacteur in hoofdstuk 23. 

 

In hoofdstuk 26 staat het betoog tegen het onderhouden van de deuterosis centraal, met de 

sabbat en de procreatieve reinheidsvoorschriften als voorbeelden daarvan. De taal wordt 

grotendeels gekenmerkt door een directe stijl in de tweede persoon meervoud (en soms tweede 

persoon enkelvoud). Het gevaar van schisma’s wordt hier geconcretiseerd als het vasthouden 

aan sabbatwetten en procreatieve reinheidswetten die volgens de redacteur deel uitmaken van 
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de deuterosis. Daarbij zijn de apostelen opvallend afwezig in het betoog: de pseudo-

apostolische toeschrijving komt alleen aan het eind van het hoofdstuk in het geconstrueerde slot 

weer terug.  

Mijn hypothese is dat hoofdstuk 26 als een van oorsprong apart betoog tegen de deuterosis door 

de anti-deuterotische redacteur aan de Didaskalia toegevoegd is. Daartoe heeft hij zijn 

redactionele stijl ook toegepast op de hoofdstukken 23-25. De apostolische redacteur heeft het 

hoofdstuk laten staan, mogelijk uit respect voor de oudere tekst, en zo bewerkt dat het debat 

ook in een latere tijd nog steeds actualiteitswaarde had. Van deze bewerking getuigen de 

interpolatie met de waarschuwing tegen heresieën die het betoog tegen het onderhouden van de 

sabbat verbindt met het betoog tegen het onderhouden van de reinheidsregels, en het slot van 

het hoofdstuk, dat geheel vanuit de positie van de apostolische redacteur geschreven is. 

Binnen het betoog tegen het onderhouden van de reinheidsregels zijn er enkele passages die 

kunnen wijzen op bewerking door de apostolische redacteur. Zo is in de inleiding en presentatie 

van het conflict de derde persoon (mannelijk) meervoud dominant en vormt deze argumentatie 

een verdubbeling van het tweede begin, dat gevormd wordt door een opvallende verandering 

van aanspreekvorm naar de tweede persoon vrouwelijk enkelvoud. Ook in het vervolg van het 

debat zijn er wisselingen in het gebruik van de  tweede persoon (vrouwelijk enkelvoud en 

mannelijk meervoud), waaruit men zou kunnen afleiden dat er sprake is van een bewerking 

door de latere redacteur.  

 

Stewart-Sykes stelt dat de apostolische redacteur vanuit hetzelfde perspectief en met hetzelfde 

doel schrijft als de anti-deuterotische redacteur. Voor beide redacteurs zou het fundamentele 

doel zijn ‘to dissuade Christians from keeping the [sc. Jewish – MG] law.’69 Hiertegen pleit 

volgens mij dat de apostolische redacteur de discussie over de deuterosis in een andere context 

plaatst.  

Weliswaar blijft in de apostolische redactie ondanks de ogenschijnlijke afsluiting van hoofdstuk 

25 het pleidooi tegen de deuterosis van hoofdstuk 26 gehandhaafd. De apostolische redacteur 

had er dus belang bij om dit hoofdstuk toe te voegen: het moet zijn betoog versterkt hebben. 

Dit impliceert dat ook later nog groepen bezig waren met de thema’s van heiligheid en 

onreinheid, maar in de latere redactielaag is het perspectief van het debat verschoven van 

schisma’s naar heresieën. Terwijl de anti-deuterotische redacteur streefde naar een duidelijker 

afbakenen van de christelijke identiteit ten opzichte van de joodse identiteit, is het belang van 

de apostolische redacteur orde te scheppen tussen orthodoxe en heretische opvattingen en 

praktijken onder christenen onderling. In de tijd van de apostolische redacteur speelde de vraag 

rond identiteit van de christenen ten opzichte van de joodse stroming een minder prominente 

 
69 Stewart-Sykes, Didascalia Apostolorum, p. 34. 
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rol. Dit impliceert ook een grotere afstand in tijd tussen de anti-deuterotische redacteur en de 

apostolische redacteur dan Stewart-Sykes voorstelt.  

 

Rouwhorst onderscheidt naast de oorspronkelijke auteur en de oudere teksten nog tenminste 

twee latere redactielagen in hoofdstuk 21, die beide aangebracht zijn in het oorspronkelijke 

document om de viering van Pasen op de zondag te onderbouwen.70 Hij meent dat deze beide 

latere redacteurs uit de vierde eeuw stammen. In mijn analyse onderscheid ik twee redacteurs. 

De hoofdstukken 23-26 bieden onvoldoende aanknopingspunten om meer dan twee 

redactielagen te onderscheiden. Dit verschil kan verklaard worden doordat hoofdstuk 21, 

waarin de viering van Pasen centraal staat, een hoogst complex hoofdstuk is dat vaker aan de 

tijd aangepast diende te worden dan andere hoofdstukken. De hoofdstukken 23-26 handelen 

vooral over de afschaffing van de deuterosis in de context van het zoeken van de christelijke 

identiteit ten opzichte van de joodse. De apostolische redacteur heeft deze hoofdstukken alleen 

aangepast om dit betoog tegen de deuterosis in te passen in zijn pleidooi voor eenheid onder de 

christenen. Daarom lijkt het mij goed mogelijk dat deze hoofdstukken minder vaak en minder 

ingrijpend zijn aangepast aan de tijd door andere redacteurs.  

Rouwhorst meent dat de pseudo-apostolische fictie is aangebracht door de oorspronkelijke 

auteur. Deze theorie lijkt mij niet houdbaar. In de betogen van hoofdstuk 26 en in grote delen 

van het hele geschrift die tot de oudere laag behoren, zijn de apostelen grotendeels afwezig. In 

plaats van een beroep te doen op apostolisch gezag argumenteert de redacteur met behulp van 

Schriftargumenten, waarmee hij zich beroept op een andere vorm van gezag. Daarnaast is de 

inbrenger van de apostolische fictie degene die vanuit een afstandelijke houding ten opzichte 

van zijn publiek spreekt in de latere context, waarin het in de discussie niet langer gaat om de 

identiteit van de christenen ten opzichte van hun joodse wortels, maar waarin de identiteit van 

de orthodoxe christenen veilig gesteld moet worden tegenover heretische stromingen. Deze 

latere kan niet dezelfde zijn als de oorspronkelijke auteur. Daarom moet het pseudo-apostolisch 

auteurschap toegeschreven worden aan een latere, (pseudo-)apostolische redacteur. 

Stewart-Sykes meent dat de catalogi van heresieën bij de oorspronkelijke tekst horen en door 

de anti-deuterotische redacteur aangegrepen zijn om er zijn waarschuwingen tegen schisma's 

op te enten. Ook deze opvatting lijkt mij niet houdbaar. De catalogi van heresieën zijn latere 

invoegingen die het concrete conflict generaliseren tot een algemene waarschuwing tegen 

afwijkende opvattingen. 

 

Deze analyse leidt tot de conclusie dat er in de oudste hoofdstukken en tekstlagen van de 

Didaskalia geen debat is rondom de kwestie van het onderhouden van procreatieve 

reinheidsvoorschriften. Ik kies als werkhypothese voor de aanname dat hoofdstuk 26 door de 

 
70 Rouwhorst, Les hymnes pascales, p. 157-186. 
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anti-deuterotische redacteur is toegevoegd aan de oorspronkelijke Didaskalia Apostolorum om 

zijn polemisch betoog tegen het onderhouden van de sabbat en het onderhouden van 

procreatieve reinheidsvoorschriften op te nemen in dit geschrift. De apostolische redacteur 

heeft dit debat laten staan en op enkele punten dit betoog aangepast aan de veranderde 

omstandigheden. 71  Daarmee nemen we aan dat het debat over de procreatieve 

reinheidsvoorschriften actueel was in de tijd dat de anti-deuterotische redacteur de Didaskalia 

bewerkte. De oorspronkelijke auteur van de eerdere hoofdstukken van de Didaskalia, het deel 

dat Stewart-Sykes het handboek van de bisschop noemt, komt in hoofdstuk 26 niet meer aan 

het woord. 

In het vervolg zullen we steeds uitgaan van dit debat tussen enerzijds de anti-deuterotische 

redacteur en anderzijds de adressanten. Deze anti-deuterotische redacteur zal ik in het vervolg 

de redacteur noemen. Waar nodig onderscheid ik deze anti-deuterotische redacteur van de 

apostolische redacteur. Met adressanten wordt in de eerste plaats de groep christenen aangeduid 

tot wie de anti-deuterotische redacteur zich richtte toen hij dit werk schreef. Hoe deze groep 

nader geïdentificeerd kan worden, komt aan de orde in paragraaf 4.1.  

3 Reinheid in de theologie van de redacteur van de Didaskalia 

In de vorige paragrafen zijn de inleidende kwesties besproken omtrent de inhoud en de context 

van de Didaskalia en de opbouw van de verschillende redactielagen. Nu wordt het tijd voor de 

eigenlijke vraag van dit hoofdstuk: wat betekent procreatieve onreinheid in de visie van de 

redacteur van de Didaskalia enerzijds en wat betekent zij in de beleving van de lezers tot wie 

de redacteur van de Didaskalia zich richt anderzijds? In deze paragraaf spitsen we de vraag toe 

op de visie van de redacteur. Wat veroordeelt de redacteur van de Didaskalia precies? Welke 

argumenten voert hij aan om procreatieve reinheidsgebruiken af te wijzen? Welke concepten 

van onreinheid, reinheid en heiligheid spelen hierbij een rol? Welke visie heeft de redacteur op 

onreinheid en reinheid? Welke visie op vloeiingen? 

De redacteur van de Didaskalia veroordeelt het onderhouden van reinheidsvoorschriften ten 

tijde van de ‘natuurlijke vloeiingen’, omdat hij deze beschouwt als onderdeel van de deuterosis. 

De afschaffing van de deuterosis is voor hem belangrijk voor het onderscheid tussen joden en 

christenen en het vormen van de eigen identiteit van de christenen. 

In zijn betoog tegen de reinheidsvoorschriften tracht de redacteur de lezers te laten inzien dat 

het onderhouden van reinigingsgebruiken na procreatieve vloeiingen zinloos en zelfs schadelijk 

is. Daartoe kunnen naar de inhoud drie clusters van argumentatie onderscheiden worden in het 

 
71 In de korte versie van de Syrische vertaling zijn wel veel inkortingen aangebracht. Dat kan aanleiding zijn 

om aan te nemen dat in de tijd dat de korte Syrische vertaling werd gemaakt, de discussie niet meer speelde. 
Deze hypothese zou verder onderzocht kunnen worden. 
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betoog. In het eerste cluster gaat de redacteur in op het vervuld zijn van de Heilige Geest door 

de doop. Het tweede cluster van argumenten gaat over de relatie tussen het reinigingsbad na 

een vloeiing en de doop. Dit gaat over in het derde cluster van argumenten, dat de 

besmettelijkheid van onreinheid na vloeiingen vergelijkt met de besmettelijkheid van andere 

vormen van onreinheid die in de deuterosis zijn voorgeschreven. Door al deze argumenten heen 

klinkt het bezwaar, dat de christenen die de deuterosis blijven onderhouden, de verlossing door 

Christus ontkennen. 

Om erachter te komen welke opvattingen de redacteur van de Didaskalia hanteert over 

procreatieve onreinheid, zullen eerst de drie argumentenclusters nader bestudeerd worden. Na 

de presentatie van deze argumenten stel ik de vraag wat de relatie is tussen deze argumenten en 

het pleidooi van de redacteur tegen het onderhouden van de deuterosis. Vervolgens komt aan 

de orde welke visie de redacteur zelf heeft op onreinheid, reinheid en heiligheid en hoe deze 

zich volgens hem verhouden tot procreatieve vloeiingen.  

3.1 Het argument van de Heilige Geest  

Het eerste cluster van argumenten gaat over de aanwezigheid van de Heilige Geest in de 

persoon die gedoopt is. Het begint met een presentatie van het conflict in een afstandelijke 

globale toonzetting in de eerste persoon meervoud, die mogelijk door de latere apostolische 

redacteur is ingevoegd:  

And again, let them tell us, in what days or in what hours they observe to pray and 

to receive the eucharist, or to reading the scriptures – let them tell us whether they 

are devoid of the Holy Spirit. For through baptism they receive the Holy Spirit who 

is always with those that work righteousness, and does not depart from them by 

reason of natural fluxes and the intercourse of marriage, but always perseveres with 

those who possess Him (DA 26, 408, p. 238, r. 10-17) 

Er bestaat na de doop niet zoiets als leeg zijn van de Heilige Geest, betoogt de tekst, want de 

Heilige Geest verlaat een christen niet vanwege lichamelijke vloeiingen. Dit wordt ondersteund 

met een argument uit de Schrift (Spreuken 6, 22). Na deze opening zien we een abrupte 

overgang naar een aanhef in de tweede persoon vrouwelijk enkelvoud:  

For if you think, O woman, that in the seven days of your flux you are void of the 

Holy Spirit, if you die in those days, you will depart empty handed and without 

hope. But if the Holy Spirit is always in you, without (any real) hindrance you keep 

yourself away from prayer and from the Scriptures and the eucharist. (DA 26, 408, 

p. 239, r. 6-8) 

De redacteur doet een beroep op het gezond verstand van zijn lezeressen, door te vragen of zij 

soms leeg en zonder hoop zouden sterven indien ze zouden sterven tijdens de dagen van hun 
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menstruatie. Als ze moeten toegeven dat zij zich daar geen zorgen om maken, dan betekent dat 

dat ze zichzelf niet als leeg van de heilige Geest beschouwen in die dagen. En dat betekent dat 

er geen reden is om afstand te houden van de liturgie: dezelfde heilige Geest immers die een 

christen vervult, heiligt ook de liturgie: de Schrift, de gebeden en de eucharistie. Hierna 

versterkt de redacteur zijn argument met een citaat uit Matteüs 23, 18-22 waarin Jezus zegt dat 

het altaar meer heilig is dan de gaven, dat de tempel zijn heiligheid ontleent aan God die in de 

tempel woont:  

If then you possess the Holy Spirit, but keep yourself from His fruits, so that you 

approach not to them, you shall also hear from the Lord Jesus Christ: ‘Fool and 

blind, which is greater, the bread, or the Holy Spirit’, that you possess – fool, you 

keep empty observances. (DA 26, 408, p. 239, r. 22-25, met daarin een parafrase 

van Matteüs 23, 17-22).  

Net zoals het altaar en God de bron zijn van de heiligheid van de gaven op het altaar en de 

tempel, zo ook, zegt de redacteur, is de heilige Geest altijd groter dan de vruchten van de geest, 

zoals het eucharistische brood dat door de heilige Geest gezegend is: wie gedoopt is en vervuld 

is van de heilige Geest, heeft geen reden om zich te onthouden van deelname aan de liturgie, 

meent de redacteur van de Didaskalia.  

Hij vraagt hen hoe zij zich voorstellen, dat zij leeg zijn van de Heilige Geest ten tijd van hun 

vloeiingen. Dat zou toch betekenen dat ze onmiddellijk vervuld raken van onreine geesten, want 

een mens kan niet bestaan zonder dat er een geest in haar woont. De redacteur ondersteunt dit 

argument weer met een citaat uit het evangelie: wanneer een mens leeg is, zal de onreine geest 

naar hem terugkeren omdat hij geen woonplaats vindt in een andere mens (Matteüs 12, 43-45). 

Voor gedoopte gelovigen is het ondenkbaar dat zij ooit weer vervuld zouden raken van onreine 

geesten, is de redenering van de redacteur, want alleen heidenen zijn vervuld van onreine 

geesten:  

On this account, O foolish (women), these mischances happen to you because of 

your opinions, and because of the observances you keep, and because of your 

imaginings, you are emptied of the Holy Spirit and filled with unclean spirits, and 

you are thrown out from life into the burning of the fire everlasting. (DA 26, 408, 

p. 241, r. 19-23) 

Het is dus een denkfout van de vrouwen dat zij menen dat ze tijdens de menstruatie leeg van de 

heilige Geest zijn; daarmee zouden ze immers gelijkgesteld moeten worden aan de ongelovigen. 

Wie gedoopt is, bezit de heilige Geest. De redacteur weerspreekt niet de noodzaak van heiliging 

als voorwaarde voor deelname aan de liturgie. Maar deze heiliging is al gebeurd bij de doop. 

Deze heiliging blijft permanent van kracht, aangezien het vervuld zijn van de Heilige Geest 

permanent is.  
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Onreinheid is voor de redacteur van de Didaskalia verbonden aan onreine geesten. Onreine 

geesten vervullen per definitie de ongelovigen. Tegenover onreinheid stelt redacteur heiligheid 

of heiliging, niet reinheid. 

3.2 Het argument van de doop  

Het tweede argument van de redacteur van de Didaskalia sluit aan bij de praktijk van 

reinigingsbaden na een periode van onreinheid:  

But again I say to you, O woman, (if) in the seven days of your flux you regard 

yourself unclean according to the second legislation – after seven days, therefore, 

how can you be purified without baptism? But if you shall bathe yourself, through 

that which you suppose, that you are purified, you shall abrogate the perfect baptism 

of God which completely forgave you your sins, and you will be found in the evils 

of your former sins […] (DA 26, 408, p. 241, r. 24-30) 

Hieruit blijkt dat de vrouwen de gewoonte hadden om na hun periode van afzondering een bad 

te nemen waardoor ze zich gereinigd weten van hun onreinheid. Hoe deze gebruiken precies in 

hun werk gingen, zal aan de orde komen in paragraaf 4. Hier is de vraag welk bezwaar de 

redacteur van de Didaskalia heeft tegen dit reinigingsbad. Een (ritueel) bad na procreatieve 

onreinheid kan volgens de redacteur al te gemakkelijk uitgelegd worden als een hernieuwde 

doop.  

In het Syrisch is het woord voor ‘baden’ hetzelfde als voor ‘dopen’. Wanneer de redacteur de 

vrouwen voorhoudt dat zij menen een bad nodig te hebben om gereinigd te worden, gebruikt 

hij hetzelfde woord. Het Syrische woord voor doop (maʿmudita) is afgeleid van de stam ʿmd, 

letterlijk: ondergaan in het water. De doop gebeurde in de eerste eeuwen door volledige of 

gedeeltelijke onderdompeling.72 Dit is ook de reden waarom bij de doop van vrouwen een 

diakones dient te assisteren in hoofdstuk 16: ‘when women go down into the water, it is required 

that those who go down into the water shall be anointed by deaconesses with the oil of 

anointing’.73 Ook de vertaler van de Latijnse tekst neemt het Griekse woord bapti,zw over steeds 

wanneer hij over baden schrijft, hetgeen impliceert dat dit woord ook in de oorspronkelijke 

Griekse tekst is gebruikt.74  

 
72 Zie bijvoorbeeld Everett Ferguson, Baptism in the Early Church, pp. 38 ff.  
73 DA 16, 408, p. 156, 11-18, zie ook DA 16, 408, p. 157, 6-7: ‘when she who is being baptized has come up 

from the water, let the deaconess receive her, and teach and educate her […]’ en verder het verbod op 
gemengd baden in H 2 en 3. Zie: Georg Schöllgen, “Balnea Mixta. Entwicklungen der spätantiken Bademoral 
im Spiegel der Textüberlieferung der Syrischen Didaskalie,” Jahrbuch für Antike und Christentum. 
Ergänzungsband 22 (1995): 182-194. 

74 Baptizo is in het Latijn een christelijk neologisme. Eerder al wordt de doop weergegeven met ‘sacram 
purgationem et sanctum baptismum.’ (Tidner, DA, p. 94, LIX, r. 3-5). 
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Het baden na de menstruatie ligt dus in de ogen van de redacteur dicht bij de doop: in zowel het 

Syrisch als het Latijn wordt voor beide hetzelfde woord gebruikt. Maar zijn het bad en de doop 

ook inhoudelijk aan elkaar verwant?  

De redacteur schrijft dat de vrouwen menen dat zij door het bad na hun menstruatie gereinigd 

worden. De doop beschrijft hij als de perfecte vergeving van zonden. De Latijnse tekst wijkt 

hier iets af:  

Laat mij je zeggen, o vrouw: als je in de zeven dagen van je reiniging 

(suspurgationis) of van je periode onrein (immunda) bent volgens de deuterosis, 

dan zul je je na de zeven dagen beschouwen als een niet-gedoopte; en je zult je 

zuiveren of wassen (purgaris aut baptizaris), opdat je naar je eigen overtuiging 

gereinigd (mundata) bent, en je zult aan het eeuwig vuur overgeleverd zijn als een 

niet-gedoopte, aangezien je niet ontvangt wat de volmaakte zuivering 

(purgationem) van zonden is.75 

Het bad lijkt voor de vrouwen misschien een reiniging (mundatio), maar het is niet de volmaakte 

zuivering (purgatio), zegt de Latijnse tekst. Hier maakt de redacteur een onderscheid tussen 

mundare en purgare. In het Latijn wordt de doop de volmaakte zuivering van zonden 

(perfectum purgationem peccatorum) genoemd, een uitdrukking die sterker verwant is aan 

reiniging dan in de Syrische tekst, waar de doop de perfecte vergeving van zonden genoemd 

wordt, die de gedoopte vervult van de heilige Geest en toegang geeft tot de liturgische gaven 

van bidden, lezen uit de Schrift en deel hebben aan de eucharistie. Het in stand houden van een 

ritueel reinigingsbad na de menstruatie impliceert dat de doop niet genoeg is geweest: 

But if you shall bathe yourself […] you shall abrogate the perfect baptism of God 

which completely forgave you your sins, and you will be found in the evils of your 

former sins […] (DA 26, 408, p. 241, r. 26-30) 

De doop, de perfecte vergeving van zonden, is eenmalig en blijft levenslang geldig, betoogt de 

redacteur daarentegen. Door het ritueel bad telkens weer te herhalen na een vloeiing, 

ontkrachten de vrouwen het unieke en permanente karakter van de doop. Daarmee worden ook 

de vergeving van zonden en de gave van de heilige Geest ongedaan gemaakt.  

Door op deze wijze de deuterosis boven de eenmalige vergeving van de zonden en de perfecte 

zuivering te stellen, valt men terug in de voormalige zonden, namelijk de ontkenning van de 

verlossing door Christus. Dit is de zwaarste zonde die de redacteur zich kan indenken. Door de 

voorschriften van de deuterosis in acht te nemen, laadt de gelovige een vloek op zich, en wel 

 
75 ‘Dicito mihi vero postea, o mulier: septem diebus tuae suspurgationis vel sessionis tuae inmunda tibi eris 

secundum secundationem, et inveniris post septem dies tamquam no<n> baptizata; et purgaris aut baptizaris, 
ut videaris quasi mundata, et quod est perfectum purgationem peccatorum cu<m> non inveneris, aeternae 
igni daris tamquam non baptizata.’ (Tidner, DA, p. 95 LIX r. 20-29). 
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de allergrootste vloek die de redacteur zich kan voorstellen, want men heeft Christus en God 

zelf vervloekt. 

3.3 Het argument van de aanraking 

In de derde lijn van de argumentatie tegen het onderhouden van voorschriften rond procreatieve 

onreinheid, trekt de redacteur een vergelijking tussen de onreinheid van procreatieve vloeiingen 

en andere vormen van onreinheid, die ook in de deuterosis staan voorgeschreven. De redacteur 

wil de adressanten confronteren met hun eigen ongerijmdheid: 

Now if you be bathed from an issue and from intercourse according to the second 

legislation, (then) you are obliged also to be bathed when you tread upon a mouse, 

and you shall never be purified. For (this applies) even to the shoes of your feet 

(made) from the skin of dead (animals) and (clothes) from the hides of the 

slaughtered to idols that you put on […] (DA 26, 408, p. 242, r. 11-17)  

Hier ridiculiseert de redacteur het onderhouden van de procreatieve reinheidsregels van 

Leviticus 15 door ze te vergelijken met andere reinheidsregels in de deuterosis, zoals de regels 

bij aanraking van de resten van dode dieren (Leviticus 11, 29 ff), die volgens de redacteur 

moeten betekenen dat men onophoudelijk bezig is om zich te wassen en te baden, want leren 

schoenen of wollen kleding brengt mensen immers continu in aanraking met dode dieren. 

Onreinheid is in de deuterosis immers besmettelijk: het wordt overgedragen via aanraking. Het 

leven zou ondoenlijk worden. Als ze die vormen van onreinheid uit de deuterosis niet 

onderhouden, waarom dan wel de onreinheid van vloeiingen, vraagt de redacteur indirect. Hij 

verwijt de adressanten dat zij niet consequent zijn en een willekeurige keuze maken uit de 

deuterosis. In het volgende deel van de redenering gaat de redacteur hierop verder, wanneer hij 

de vergelijking met de onreinheid van de dood uitwerkt: 

Indeed, in the second legislation, if one touch a dead man or a tomb, he must be 

bathed. You, however, according to the Gospel and according to the power of the 

Holy Spirit, shall be assembled even in the cemeteries, and read the holy Scriptures, 

and without observance complete your services and your intercessions to God, and 

offer an acceptable eucharist, the likeness of the body of the kingdom of Christ […] 

(DA 26, 408, p. 243, r. 15 – p. 244, r. 1)  

Voor christenen is het gewoon om zich op de begraafplaatsen te verzamelen en daar liturgie te 

vieren. Dat zou onmogelijk zijn als de deuterosis nog geldig was, betoogt de redacteur. De 

redacteur wil de adressanten confronteren met hun eigen ongerijmdheid omdat zij de andere 

levitische wetten rond onreinheid als afgedaan beschouwen maar zich wel aan procreatieve 

reinheidsvoorschriften houden. 
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Voor wie vervuld is van de heilige Geest maakt aanraking (met een dode, of anderszins) niet 

alleen niet meer onrein, zo houdt de redacteur zijn publiek voor, maar zij brengt juist genezing. 

Ook Elisa, die zelfs toen hij dood was een dode kon doen herleven, moet zelfs in de dood, slaap 

genoemd, vervuld zijn van de heilige Geest (2 Koningen 13, 21). Noch Elisa noch de dode die 

opgewekt werd, werd immers besmet door de aanraking, maar de dode werd juist tot leven 

gewekt. De aanraking zelf die in de oude wet als verontreinigend of besmettelijk werd 

beschouwd, blijkt zelfs heilzaam te zijn. Deze vergelijking met de aanraking van de doden trekt 

de redacteur door naar de aanraking van degenen die aan procreatieve vloeiingen lijden:  

On this account then do you approach without restraint to those who rest, and you 

shall not declare (them) unclean (ṭmaꞌ) so also you shall not separate those (women) 

who are in the habit. For she also who had the flow of blood when she touched the 

border of our Savior’s cloak, was not censured but was even esteemed worthy for 

the forgiveness of all her sins. (DA 26, 408, p 244, r. 15-20) 

Hier verwijst de redacteur naar het evangelieverhaal van genezing van de bloedvloeiende vrouw 

(Matteüs 9, 20-22 en parallellen). Ook in dit verhaal blijkt volgens de redacteur dat een vrouw 

met een genitale bloedvloeiing in het perspectief van Christus niet langer onrein is. De 

aanraking is haar niet verboden omdat zij niet als onrein werd beschouwd. Sterker: de aanraking 

werd heilzaam voor de bloedvloeiende vrouw. Net als voor de dode die opgewekt werd door 

Elisa gold voor de vrouw dat de aanraking haar genas en haar zonden vergaf.  

De zaken die de deuterosis voor onrein houdt, zijn niet langer onrein voor christenen, en kunnen 

ook geen onreinheid meer overdragen, meent de redacteur. Hiermee in overeenstemming is de 

uitspraak van de redacteur over hoe mannen moeten omgaan met hun vrouwen tijdens de 

menstruatie:   

And when (your wives have) those issues which are according to nature, take care, 

as is right, that you cleave to them, for you know that they are your members, and 

love them as your soul […] (DA 26, 408, p. 244 r. 20-23)  

Een dergelijke instemming met seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie wordt in 

christelijke geschriften die uit deze periode bewaard zijn gebleven, nergens gevonden. En zelfs 

in de verschillende versies van de Didaskalia zijn er al verschillen in vertaling. Zo geeft de 

Latijnse vertaling hier de tegengestelde lezing: 

Daarom, wanneer jullie echtgenotes de natuurlijke vloeiingen ondergaan (naturalia 

profluunt), hebt geen gemeenschap met haar maar ondersteunt haar en hebt haar lief 

zoals je eigen ziel, in de wetenschap dat zij je eigen ledematen zijn […]76  

 
76 ‘Itaque, cum naturalia profluunt uxoribus vestris, nolite convenire illis sed sustinete eas et scientes propria 

membra esse diligite sicut proprias animas […]’ (Tidner, DA, p. 99, r. 11-14).  
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De tegenstrijdigheid tussen de Syrische en de Latijnse tekst is zeer opmerkelijk. Daarom staan 

we er even bij stil. De zeldzaamheid van deze opvatting in de Syrische vertaling van de 

Didaskalia heeft Vööbus tot de overtuiging gebracht dat hier sprake moet zijn van een 

gecorrumpeerde tekstoverlevering in de Syrische tekst: ‘Since a deliberate change cannot come 

into account we must reckon with an accidental loss in of the missing part of the text.’77 Waarom 

komt hij tot deze conclusie? In feite is er een veelheid van Syrische manuscripten die wel deze 

opvatting overleveren tegenover slechts een enkel Latijns manuscript dat zegt dat seksuele 

gemeenschap tijdens de menstruatie niet is toegestaan. Het is interessant om te zien hoe de 

passage uit de Didaskalia is aangepast door de Constitutiones Apostolorum:78  

En tijdens natuurlijke vloeiingen (fusikw/n me.n fainome,nwn) moeten de mannen 

geen gemeenschap hebben met de vrouwen uit voorzichtigheid vanwege het 

verwekken van kinderen. Want de Wet zegt daarover: ‘tot de vrouwen tijdens haar 

menstruatie zullen jullie niet naderen’ (Ezechiël 18, 6 en Leviticus 18, 19) en 

evenmin zullen zij met hen samenkomen wanneer ze zwanger zijn: want dan doen 

ze het niet om kinderen te verwekken, maar omwille van het genot, en het is niet 

goed als de liefde voor genot voorgaat op de liefde voor God. (CA VI 28, 8; SC 

329, p. 386 r. 55-61)79  

Hier zien we dat de redacteur van de Constitutiones de tekst aangepast heeft zodat het een 

verbod wordt op seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie, net als in de Latijnse vertaling. 

Bovendien heeft de redacteur de tekst voorzien van een Schriftargument uit Ezechiël. 

Opmerkelijk is dat de redacteur nog een extra argument toevoegt, namelijk dat het is uit 

voorzichtigheid vanwege het verwekken van kinderen. Voor de hellenistische tijd was dit geen 

vreemd argument: in de biologische opvattingen van die tijd was de vrouw elke dag van de 

maand vruchtbaar, maar seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie kon gevaar opleveren 

voor de mannelijke partner, zo was de wetenschappelijke opvatting.80 Een goede reden om 

seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie af te raden. Deze overtuiging is echter niet 

 
77 Vööbus, p.408 p. 244 noot 229. 
78 Citaten uit de Constitutiones Apostolorum zijn uit de editie van Metzger, M., Les Constitutions Apostoliques, 

II (Paris, 1986) in de serie Sources Chrétiennes 329. 
79 kai. fusikw/n me.n fainome,nwn tai/j gunaixi.n oi` a;ndrej mh. sunerce,sqwsan pronoi,aj e[neken tw/n gennwme,nwn\ 

avpei/pen ga.r ò No,moj\ Pro.j gunai/ka ga.r( fhsi,n( evn avfe,drw| ou=san ouv proseggiei/j) Mhte mhn evgkumonou,saij 
òmilei,twsan auvtai/j|\ ouvk evpi, pai,dwn ga.r gene,sei tou/to poiou/sin( avllv h`donh/j ca,rin( ouv dei/ de. filh,donon 
to.n filo,qeon ùpa,rcein) 

80 In de eerste eeuw na Christus noteerde de natuurwetenschapper Plinius de oudere dat het begin en het einde 
van de menstruatie de meest vruchtbare dagen van de vrouw zijn (Historia Naturalis boek 7, 16, 67); seksuele 
gemeenschap tijdens de menstruatie als deze samenvalt met de eclips van de maan of de zon, is volgens hem 
schadelijk voor de man en kan fataal zijn (Historia Naturalis boek 28, 23). Zie over antieke medische 
opvattingen over de menstruatie ook Jennifer Schultz, “Doctors, Philosophers, and Christian Fathers on 
Menstrual Blood” In Wholly Woman Holy Blood, ed. Kristin De Troyer (Harrisburg: Trinity Press, 2003) p. 
99-103. 
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gebaseerd op Bijbelse voorstellingen of voorschriften over het voortbrengen van kinderen. De 

tekst van de Constitutiones geeft daarvoor nog een extra argument: de redacteur voegt toe dat 

een man geen gemeenschap mag hebben met zijn vrouw wanneer ze zwanger is. Ook dit is geen 

Bijbels voorschrift of gebruik. Deze twee toevoegingen duiden erop dat andere dan 

oudtestamentische gezichtspunten hun intrede doen in de christelijke gemeenschap: er zijn 

ontwikkelingen vanuit de hellenistische of joodse cultuur zichtbaar.81  

Terug naar de tekst van de Didaskalia. Er is alles voor te zeggen dat er geen sprake is van een 

schrijffout in de Syrische tekst en dat de redacteur van de Didaskalia inderdaad heeft bedoeld 

te zeggen dat seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie toegestaan is. Deze opvatting volgt 

namelijk consequent uit de opvatting van de redacteur dat lichamelijke vloeiingen niet onrein 

maken en er dus geen bezwaar is om een vrouw tijdens haar vloeiing aan te raken. Bovendien 

formuleert deze opvatting de ‘lectio difficilior’: juist omdat deze uitspraak geen parallellen 

heeft onder christelijke theologen, zal de Latijnse vertaler en later ook de redacteur van de 

Constitutiones Apostolorum de tekst hebben aangepast aan de latere ontwikkeling in de 

christelijke traditie toen men het ongepast vond dat man en vrouw – hoewel wellicht niet onrein 

– seksuele gemeenschap hadden tijdens de menstruatie.82  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat volgens de redacteur aanraking geen onreinheid 

overdraagt. Noch het aanraken van de doden, noch het aanraken van iemand die vloeit is 

besmettelijk. De redacteur van de Didaskalia argumenteert hier dat de aanrakingen die volgens 

de deuterosis tot onreinheid leiden, in het licht van de verlossing door Christus juist 

heilbrengend en genezend zijn. Hij gebruikt het als een extra argument om aan te tonen dat het 

zinloos en schadelijk is om nog langer de geboden van de deuterosis te onderhouden. Door het 

argument dat aanraking niet onrein maakt, hoopt de redacteur zijn publiek te overtuigen dat 

onreinheid niet langer besmettelijk is, zoals het wordt voorgesteld in Leviticus en in de 

deuterosis. 

3.4 Het concept onreinheid in de opvatting van de redacteur van de Didaskalia 

De redacteur verzet zich tegen het onderhouden van procreatieve reinheidsvoorschriften; als we 

ervan uitgaan dat de Didaskalia bewerkt is door de apostolische redacteur, dan neemt deze dit 

 
81 In de voorschriften van Qumran voor de de Essenen was seksuele gemeenschap tijdens de zwangerschap 

verboden (4Q270). Zie Harrington, Purity Texts, p. 104 en verder J.M. Baumgarten, “A Fragment on Fetal 
Life and Pregnancy in 4Q270” In Pomegranates and Golden Bells, ed. D. Wright (Winona Lake: 
Eisenbrauns, 1995), p. 448. 

82 Een vergelijkbare aanpassing in de Latijnse vertaling en de Constitutiones Apostolorum heeft ook Schöllgen 
gevonden in zijn onderzoek naar gemengd baden van mannen en vrouwen in de Didaskalia: in de Syrische 
versie is er een voorzichtige oproep gemengd baden te vermijden wanneer dat mogelijk is en anders kuis te 
zijn bij het baden; in de latere versies is deze voorzichtige oproep vervangen door een stellig verbod op 
gemengd baden. Schöllgen, “Balnea Mixta,” 182-194. 
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pleidooi zonder wezenlijke veranderingen over. De argumenten zijn voor alles ingegeven door 

de overtuiging dat deze reinheidsvoorschriften onderdeel zijn van de deuterosis en om die reden 

niet meer van toepassing zijn voor christenen. Maar welke visie op reinheid en heiligheid in het 

algemeen, en op de relatie tussen onreinheid en procreatieve vloeiingen ligt hieraan ten 

grondslag?  

In deze paragraaf analyseer ik welke terminologie de redacteur gebruikt voor onreinheid, 

reinheid en heiligheid. Deze analyse zal ook licht werpen op de relatie tussen onreinheid en 

twee thema’s die in de tekst gebruikt worden om de adressanten te overtuigen: de relatie tussen 

reinheid en de heilige Geest en de relatie tussen reinheid en de doop. In welke betekenis gebruikt 

de redacteur van de Didaskalia het begrip onreinheid? Om meer over de betekenis van reinheid 

en onreinheid te kunnen zeggen, bekijken we welke woorden in de tekst gebruikt worden in 

welke context. Een voorbehoud is hier nodig, omdat de oorspronkelijke Griekse tekst niet 

bewaard gebleven is en de Latijnse en de Syrische vertalingen mogelijk niet exact de 

oorspronkelijke bedoeling van de redacteur weergeven. Verder hebben de Constitutiones 

Apostolorum op een aantal plaatsen zeker de Griekse formuleringen van de Didaskalia 

bewaard, maar tegelijkertijd is de tekst zo sterk bewerkt dat men voorzichtig moet zijn met 

conclusies trekken over de oorspronkelijke terminologie. 

 

Onreinheid komt voor het eerst in beeld als adjectief bij de geesten die de ongedoopten 

vervullen: ‘But from whom He departs, to him an unclean spirit cleaves.’ (DA 26, 408, p. 240, 

r. 3-4) De Syrische vertaling schrijft ruḥa ṭanfta in de context van de onreine geest. Deze 

onreine geesten zijn steeds verbonden met de heidenen of ongedoopten. Ṭnf heeft de betekenis 

van onrein of vuil, en bergt in zich de dimensie van idolatrie en wordt in Syrische vertalingen 

van de Schrift ook gebruikt voor het aanduiden van de goden in de heidense godsdiensten.83 De 

Latijnse vertaling gebruikt consequent het woord inmundus in verband met een geest: een 

onreine geest in de Latijnse vertaling is spiritus inmundus. Deze onreine geesten zijn steeds 

verbonden met de heidenen of ongedoopten.  

Als we zien op welke manier deze onreinheid kan worden opgeheven, verheldert dit de 

betekenis van het begrip onreinheid. De onreine geest verdwijnt wanneer men vervuld is van 

de Heilige Geest, en een onreine geest en de Heilige Geest sluiten elkaar uit:  

Learn now, why, when the unclean (ṭnf) spirit has departed, he finds him no rest in 

any place – because every man soever is filled, one with the Holy (qadīša) Spirit, 

and one with an unclean (ṭnf) spirit. A believer is filled with the Holy (qadīša) 

Spirit, and he who does not believe, with an unclean (ṭnf) spirit – and his nature 

does not receive an alien spirit. (DA 26, 408, p. 240, r. 13-17) 

 
83 R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, trefwoord ṭnf  k. 1490-1491. 
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De onreine geest wordt door de redacteur tegenover de heilige Geest gezet. Onrein staat hier 

niet tegenover rein, zoals men zou verwachten. De tegenstelling die de redacteur steeds maakt, 

is tussen onrein (ṭnf) en heilig (qdš), in het Latijn resp. inmundus en sanctus.84 Dat betekent dat 

het opheffen van onreinheid niet leidt tot reinheid, maar tot heiligheid. En het ontbreken van 

heiligheid staat gelijk aan onreinheid. Het begrip heilig wordt door de redacteur consequent 

gebruikt in samenhang met de heilige Geest. Daarnaast komt het woord heilig ook voor in 

samenhang met de eucharistie en met de Schrift, die door de redacteur geheiligd door de heilige 

Geest worden genoemd.85  

 

De overgang van onrein naar heilig wordt bewerkstelligd door de doop. Zoals besproken in 

paragraaf 3.2 is dopen verwant aan baden. In het Syrisch wordt de doop maʿmudita genoemd: 

bad. De zuivering van deze doop heeft dus een heiligende werking: het bewerkt de overgang 

van vervuld van onreinheid naar vervuld met heiligheid. De Latijnse tekst gebruikt meer 

woorden om reiniging te omschrijven: mundare en purgare kunnen beide zowel lichamelijk als 

geestelijk opgevat worden.86 Er is wel een verschil: het woord purgatio heeft connotaties van 

innerlijke reiniging, schoonmaken van de binnenkant van het lichaam bij ziekte, en ook 

zuivering van schuld, zoals in het Nederlands ‘zuiver’ ook metaforisch verstaan wordt als 

moreel goed. Dit ter onderscheiding van het begrip mundatio dat de nadruk legt op uiterlijke 

reiniging, zoals in het Nederlands ‘schoon’ ook de betekenis heeft van mooi.87 Als de redacteur 

zijn adressanten citeert, gebruikt hij mundare; maar zelf gebruikt hij in combinatie met de doop 

het woord purgare. De combinatie van baptismum met purgatio maakt dus dat de doop beoogt 

dat een nieuwe christen een innerlijke zuivering doormaakt. Dat deze nog sacra en sancta 

worden genoemd, duidt erop dat de Latijnse vertaler (en mogelijk ook de oorspronkelijke 

redacteur) zeer veel waarde hecht aan deze rituele zuivering of heiliging en de initiator van de 

zuivering ziet in de heilige Geest zelf. 

 

Het woord onrein wordt echter in een ander taalveld gebruikt, wanneer het woord onrein 

voorkomt in samenhang met procreatieve vloeiingen. De Syrische vertaler van de Didaskalia 

gebruikt nu een ander Syrisch woord wanneer hij de vrouwen over hun onreinheid citeert: 

But again I say to you, O woman, (if) in the seven days of your flux you regard 

yourself unclean (ṭmaꞌ) according to the second legislation – after seven days, 

 
84 Tidner, DA, p. 94, LVIII, r. 24-31 ‘qui vero per baptismum reiecit et deposuit et liberatus est ab inmundo 

spiritu, sancto repletur’.  
85 DA 26, 408, p 239, r. 9-11, in samenhang met de Schrift nogmaals in DA 26, p 243, r 19 en in samenhang 

met de eucharistie nogmaals in DA 26, p 244, r 3. 
86 Tidner, DA, p. 95, LIX, r. 27-29 et purgaris aut baptizaris, ut videaris quasi mundata, et quod est perfectum 

purgationem peccatorum cu<m> non inveneris, aeternae igni daris tamquam non baptizata.  
87 Zie Blaise, Dictionnaire Latin-Francais des auteurs Chrétiens, lemma's purgatio en mundatio. 
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therefore, how can you be purified (metdakyā) without baptism? (DA 26, 408, p. 

241, r. 24-26) 

In deze context wordt door de redacteur het Syrisch begrip ṭmꞌ gebruikt voor onreinheid. Het is 

een synoniem van ṭnf en heeft de betekenis van bevlekt zijn, vuil, onrein zijn. In de context van 

hoofdstuk 26 worden afleidingen van de stam ṭmꞌ gebruikt voor onreinheid veroorzaakt door 

procreatieve vloeiingen. 

De tegenstelling van ṭmꞌ, zo blijkt al uit het citaat, is nu niet heilig, maar rein (dkī). Herhaaldelijk 

vraagt de redacteur aan de adressanten, indien ze zichzelf als onrein (ṭmaꞌ) beschouwen, hoe zij 

gereinigd (dkī van de stam dkꞌ) zullen worden. De enige wijze waarop de mensen die zich onrein 

(ṭmaꞌ) beschouwen zich zouden kunnen reinigen (dkꞌ), is door zich (ritueel) te baden. En 

daartegen maakt de redacteur bezwaar, zoals we al hebben gezien.  

Anders dan de Syrische tekst gebruikt de Latijnse vertaler geen ander woord voor onrein, 

wanneer hij de onreinheid van de vrouwen beschrijft. Ook deze vorm van onreinheid wordt 

inmundus genoemd, naast woorden als inquinatus en coinquinatus (bezoedeld, bevlekt). Maar 

tegenover inmundus als aanduiding van lichamelijke onreinheid staat in de Latijnse tekst net 

als de Syrische vertaling het woord ‘rein’ (mundus) en niet het begrip ‘gezuiverd’ (purgatus) 

of ‘heilig (sanctus)’:  

Als je je moet baden na een zaadlozing of na seksuele gemeenschap, vanwege de 

deuterosis, dan is het ook nodig dat je je baadt als je op een dode muis trapt […] En 

je zult nooit rein (mundus) zijn.88  

De tekst gebruikt hier het begrip onrein in een andere context: het gaat om een vorm van 

onreinheid die veroorzaakt wordt door lichamelijke vloeiingen en dus lichamelijk van aard is. 

De Syrische vertaler gebruikt voor onreinheid in deze context consequent het begrip ṭmꞌ. 

Tegenover ṭmꞌ (onrein) staat dkī (rein). De Latijnse vertaler blijft inmundus gebruiken, maar 

maakt wel dezelfde tegenstelling met rein, mundus. Dit lichamelijke concept van onreinheid, 

dat in tegenstelling staat tot reinheid, wordt door de redacteur in verband gebracht met de 

deuterosis. Dit concept van onreinheid komt dus voort uit de deuterosis en weerspiegelt – 

volgens de redacteur – de visie van zijn adressanten. Deze visie valt dus niet samen met de visie 

van de redacteur op onreinheid. 

 

Er is echter een plaats waar de Syrische tekst het woord ṭmꞌ met instemming gebruikt. Het gaat 

om het slot van het betoog over onreinheid:  

 
88 ‘Si enim post seminis cursum et conmixtionem secundum secundationem baptizaris, necesse te est et hoc 

facere, ut, etiam si soricem calcaveris baptizaris […] Et numquam exis mundus‘ (Tidner, DA, p. 96, LX, r. 
8-15). 
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However, if a man should corrupt and defile (mṭamꞌa) a strange wife after baptism, 

or be polluted with a harlot, and rising up from her should wash in all the seas and 

bottomless pits and be bathed in all rivers, he cannot be made clean. (DA 26, 408, 

p. 245, r. 11-14) 

Wanneer een man met een vreemde vrouw omgaat, noemt de redacteur die omgang 

verontreinigend (ṭmꞌ). Dit is de enige vorm van onreinheid in hoofdstuk 26 die volgens de 

redacteur een christen na de doop nog op zich kan laden. Op dezelfde manier gebruikt de 

redacteur het woord ṭmꞌ ook in de hoofdstukken 2 en 3, waar gesproken wordt over de seksuele 

ethiek van man en vrouw. De man wordt aangespoord zich niet te mooi aan te kleden, opdat 

geen vrouw door zijn uiterlijk in verleiding zal komen en hem zal overhalen tot overspel:  

And if, indeed, you be constrained by her and sin with her, death in fire shall come 

upon you from God severely, […] But if you do not this uncleanness (ṭamūta), but 

put her far away from you and renounce her – you have sinned only in this that 

through your adornment you have caused the woman to be kindled with the desire 

of you. (DA 2, 402, p. 12, r. 22 - p. 13, r. 5) 

Als een man overspel pleegt met een vreemde vrouw, heeft hij een vreselijke zonde begaan, die 

de redacteur gelijk stelt aan onreinheid (ṭmꞌ). Maar als hij de vrouw weerstaat en geen overspel 

met haar pleegt, is de enige zonde (een minder grote?) die hem aangerekend kan worden dat 

zijn uiterlijk haar heeft opgewonden. En als hij zich niet opzettelijk mooi heeft aangekleed, zal 

hem deze zonde niet worden aangerekend. 

Op dezelfde manier wordt een vrouw aangespoord zich niet uitdagend te kleden:   

[…] in order that you may not bring upon you those who are captured by these 

(things). And if you do not sin in this work of defilement (ṭamūta) yet in this you 

have sinned that you have compelled and caused that (man) to covet you. (DA 3, 

402, p. 24, r. 9-12)  

Want ook als een vrouw niet feitelijk overspel pleegt met mannen die gevoelig zijn voor 

uiterlijk vertoon, dan nog heeft zij gezondigd in het feit dat zij mannen naar haar heeft doen 

verlangen. De redacteur maakt geen onderscheid op grond van sekse. Ook voor de vrouw geldt 

dat wanneer zij met opzet een man heeft verleid, dit een zonde wordt genoemd. Zodra deze 

zonde daarbovenop heeft geleid tot overspel, is er sprake van onreinheid (ṭamūta,afgeleid van 

de stam ṭmꞌ). Het gaat hier om een onreinheid die de redacteur mogelijk acht ook voor christenen 

na hun doop. Het gaat in al deze gevallen om onreinheid als gevolg van overtredingen van de 

grenzen van seksueel gedrag.  
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De redacteur kent en gebruikt dus het begrip onreinheid, maar deze onreinheid is vooral moreel 

van aard. De onreinheid die de redacteur aanduidt met ṭmꞌ is een onreinheid door seksueel 

onbetamelijk gedrag, door illegitiem seksueel contact, door zonde.89  

 

Wanneer onreinheid in de context staat van (nog) niet geheiligd zijn door de doop en gebruikt 

wordt om de onreinheid van heidenen aan te duiden, gebruikt de Syrische vertaling van de 

Didaskalia woorden die afgeleid zijn van de stam ṭnf. Deze vorm van onreinheid is niet zozeer 

een morele categorie maar vormt het tegendeel van heiligheid (qadīša) die de christen ontvangt 

door de doop. Deze onreinheid is niet in de eerste plaats moreel, aangezien het hier niet gaat 

om het overtreden van normen en wetten. Deze vorm van onreinheid is eigen aan de 

buitenwereld, de wereld die niet christelijk is en leeft onder de invloed van onreine geesten: 

afgoden of demonen. De onreinheid heeft hier te maken met in contact zijn met de Heilige 

Geest, waarbij de doop gezien wordt als vergeving van zonden. 

 

In de tekst is er sprake van verschillende betekenisvelden van het begrip onrein die gebruikt 

worden in twee onderscheiden contexten. Dit wordt allereerst zichtbaar in de tegenstelling 

tussen onrein en heilig enerzijds en de tegenstelling tussen onrein en rein anderzijds. In het 

Syrisch blijken de twee verschillende contexten ook te vragen om andere woorden voor onrein 

(ṭnf) en onrein (ṭmꞌ). Ṭnf wordt met name gebruikt om onreine geesten aan te duiden waarvan 

mensen vervuld zijn die niet gedoopt zijn. Bovendien komt het voor in andere teksten waarin 

sprake is van onreinheid die geen seksuele lading heeft: de weduwe die over straat rondscharrelt 

en zich met aardse zaken bezighoudt, is ṭnf. De tegenstelling van deze vorm van onreinheid zijn 

termen afgeleid van de stam (qdš), heilig. Op een vergelijkbare manier wordt in de Latijnse 

tekst de tegenstelling gemaakt tussen onrein (inmundus) en heilig (sanctus).  

Het andere woord voor onreinheid, ṭmꞌ wordt consequent gebruikt voor een fysieke vorm van 

onreinheid als gevolg van seksuele vloeiingen in de opvatting van de adressanten. Deze 

opvatting van onreinheid komt voort uit de deuterosis en ligt in het verlengde van de joodse 

opvatting van onreinheid. De opheffing van deze vorm van onreinheid leidt tot reinheid (dkꞌ). 

In het Latijn worden hiervoor de woorden inmundus of inquinatus gebruikt tegenover mundus, 

mundatus.  

Deze fysieke opvatting van onreinheid wijst de redacteur af. Er is echter wel een context waarin 

de redacteur het begrip ṭmꞌ wel gebruikt, en dat is wanneer er sprake is van onreinheid als gevolg 

van verboden seksuele relaties. Zo wordt het woord ṭmꞌ in eerdere hoofdstukken gebruikt voor 

 
89 In dit verband is het opvallend dat Hannah Harrington in de Tempelrol een vrijwel identieke uitspraak noemt 

over onreinheid die met al het water van de zee niet weg te wassen is. Harrington gebruikt dit in haar uitleg 
van het concept onreinheid in zowel morele als rituele zin, zie Harrington, Purity Texts, p. 27 ff. Mogelijk 
ligt er een verband tussen de gemeenschap rondom Qumran en (de adressanten van de) Didaskalia. Het zou 
interessant zijn om dit verder uit te zoeken, maar een dergelijke vergelijking valt buiten de doelstelling van 
dit onderzoek. 



D IDASKALIA  

85 

overschrijdingen van de seksuele moraal. Hier is sprake van een identificatie van onreinheid 

(ṭmꞌ) met zonde.  

 

Rest de vraag naar de betekenis van de terminologie in de oorspronkelijke Griekse tekst. Over 

de oorspronkelijke tekst van de Griekse Didaskalia is niet veel te zeggen. Aangezien de 

Didaskalia is ontstaan in een weliswaar Griekssprekende maar toch Syrische christelijke 

omgeving, lijkt het mij aannemelijk dat het onderscheid dat in het Syrisch gemaakt wordt, 

teruggaat tot de Griekse tekst. 

Daartoe vergelijken we de tekst met de Griekse tekst van de Constitutiones Apostolorum. De 

redacteur van de Constitutiones heeft de tekst van de Didaskalia sterk bewerkt, met name in de 

passages die betrekking hebben op lichamelijke vloeiingen die door hem in ethische zin worden 

verstaan. Interessant is niettemin dat de redacteur van de Constitutiones Apostolorum spreekt 

over avkaqa,rtoj (onrein) tegenover ag̀i,oj (heilig):  

Elke mens is vervuld van een geest, de een van de heilige Geest de ander van een 

onreine, en de ene is niet geneigd te vluchten voor de andere […]90  

Dit bevestigt het concept van de geestelijke onreinheid dat we in de Didaskalia al tegengekomen 

zijn in zowel de Latijnse als de Syrische vertaling.    

 

Wat betreft het andere concept van onreinheid, dat verbonden is met lichamelijke vloeiingen, 

is de tekst van de Constitutiones Apostolorum dermate bewerkt dat hieruit geen conclusies 

getrokken kunnen worden over de oorspronkelijke woordkeuze van de Didaskalia. Blijkbaar 

was het debat over het onderhouden van de deuterosis niet langer actueel en heeft de redacteur 

van de Constitutiones de teksten over de vloeiingen verbreed en voor een ethisch debat over 

verboden seksuele relaties aangewend. Belangrijk lijkt in ieder geval dat woorden van de stam 

van kaqaro,j en ka,qarsij terugkomen als het gaat over onreinheid als gevolg van lichamelijke 

of procreatieve onreinheid. Het werkwoord voor verontreinigen is in de Constitutiones steeds 

miai,nw. Dit werkwoord wordt steeds gebruikt voor verontreinigen in seksueel-ethische zin: 

geoorloofde seksuele gemeenschap kan niet verontreinigen; ongeoorloofde seksuele 

gemeenschap verontreinigt de mens wel.91  

 

 
90 Pa/j de. a;nqrwpoj ò me.n tw/| Pneu,mati peplh,rwtai tw|/ a`gi,w|( ò de. tw/| avkaqa,rtw|( kai. ouvc oi-o,n te fugei/n 

auvtw/n èka,teron))). (CA VI, 27, 4; SC 329 p. 378, r. 23-p. 380, r.1) 
91 In de traditionele Griekse religie zijn volgens Burkert kaqaro,j en miai,nw verbonden met religieuze en 

cultische reinheid. Seksuele gemeenschap, geboorte, dood en in bepaalde omstandigheden ook sommige 
voedselsoorten zijn verontreinigend en maken de verontreinigde persoon ongeschikt voor betreding van de 
tempel of deelname aan de cultus. Zie Walter Burkert, Greek Religion Archaic and Classical (Oxford: 
Blackwell, 1985), p. 78 en ook Robert Parker, Miasma: pollution and purification in early Greek religion 
(Oxford: Clarendon, 1996). 
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Samenvattend kunnen we concluderen dat de redacteur van de Didaskalia twee verschillende 

concepten van onreinheid heeft gehanteerd. Het ene concept van onreinheid (in het Syrisch 

aangeduid met ṭnf) is een geestelijke innerlijke onreinheid en staat tegenover de heiligheid (qdš) 

van de Heilige Geest. Hier gaat het om een vorm van heiligheid die verkregen wordt door de 

doop en die een kloof markeert tussen heidenen en christenen of ongedoopten en gedoopten.  

Het andere concept van onreinheid (ṭmꞌ) wordt door de redacteur of vertaler in hoofdstuk 26 

verbonden met de vloeiingen, zoals voorgeschreven in de deuterosis en staat tegenover reinheid 

(in het Syrisch aangeduid met dkꞌ). Deze lichamelijke vorm van onreinheid wijst de redacteur 

categorisch af. Dezelfde term voor onreinheid gebruikt de redacteur echter wel met instemming 

voor onreinheid die te maken heeft met het overschrijden van ethische grenzen, voor zonde. 

Voorbeelden hiervan geeft de redacteur vooral in het bereik van de seksuele moraal.  

3.5 Conclusie 

In deze paragraaf hebben we zicht gekregen op de positie die de redacteur van de Didaskalia 

inneemt in het conflict over het onderhouden van procreatieve reinheidsvoorschriften en op de 

visie die hij heeft op onreinheid, reinheid en heiligheid in relatie tot procreatieve vloeiingen en 

de liturgie.  

De redacteur van de Didaskalia legt een relatie tussen de procreatieve reinheidsvoorschriften 

en de deuterosis. De deuterosis beschouwt hij als een last die opgelegd is aan het joodse volk 

vanwege hun ongehoorzaamheid aan God. Door het geloof in Christus zijn christenen verlost 

van deze tweede wet en alleen nog maar gebonden aan de Wet. Het nog langer onderhouden 

van voorschriften uit de deuterosis is daarom in zijn ogen niet alleen onnodig, maar zelfs 

schadelijk omdat het de verlossing van deze  deuterosis door Christus ontkent. Omdat hij 

voorstander is van het stoppen met onderhouden van de wetgeving uit de deuterosis, bepleit hij 

ook het afschaffen van de procreatieve reinheidsvoorschriften. Welke argumenten gebruikt de 

redacteur om zijn adressanten te overtuigen hun praktijken en opvattingen over procreatieve 

onreinheid los te laten? Centraal in de argumentatie van de redacteur is zijn begrip van de doop 

als een ultieme scheiding tussen onrein en heilig. De doop betekent in de theologie van de 

redacteur het definitieve onderscheid tussen heidenen en christenen. Bij de doop, die geschiedt 

door ondergaan in water, worden zonden vergeven en ontvangt de nieuwe christen de gave van 

de Heilige Geest. Deze Heilige Geest onderscheidt christenen van niet-christenen. De heidenen 

zijn vervuld van een onreine geest of van onreine geesten en zijn daarom zelf onrein. Ook al 

doet een niet-christen zulk lofwaardig werk, hij of zij blijft onrein. De christenen zijn door hun 

doop gereinigd en geheiligd en hebben op grond daarvan toegang tot de liturgie: het lezen van 

de Schrift en het gebed en de eucharistie, die zelf ook geheiligd zijn door de Heilige Geest.  

De doop is eenmalig en de gave van de Heilige Geest is blijvend. Door lichamelijke vloeiingen 

kan de doop niet ongedaan worden gemaakt en het is daarom in de ogen van de redacteur van 



D IDASKALIA  

87 

de Didaskalia een ontkenning van de doop als mensen na hun doop nogmaals een ritueel bad 

ondergaan dat hetzelfde beoogt te bewerken, namelijk reiniging en heiliging.  

 

In de theologie van de redacteur van de Didaskalia wordt het begrip onreinheid gebruikt in twee 

verschillende contexten. Allereerst hanteert hij het concept van onreinheid tegenover heiligheid 

ter onderscheiding van gelovigen en ongelovigen. De heidenen, de ongedoopten, zijn vervuld 

van onreine geesten. Een heiden kan ernaar streven goed te handelen, maar kan desondanks 

geen goed mens zijn omdat hij vervuld is van onreine geesten. Onreinheid in deze context is 

een eigenschap van de geestelijke wereld. Alleen de doop kan de mens verlossen van deze 

onreinheid. De doop is een zuivering (purgatio) en een heiliging, door de gave van de Heilige 

Geest. Deze doop beschermt de christen als een zegel tegen de onreinheid van onreine geesten. 

Daarom ook maakt de redacteur bezwaar tegen de reinigingsgebruiken: hij stelt dat de heiliging 

van de doop permanent is. De christen is heilig doordat hij vervuld is van de heilige Geest. Ook 

bij andere vruchten van de Geest is het de heilige Geest die heiligheid bewerkstelligt: de 

eucharistie en het gebed zijn geheiligd door de heilige Geest, de Schrift is heilig omdat deze 

door de Geest is gegeven. De redacteur van de Didaskalia protesteert tegen het wegblijven uit 

de liturgie door de christenen die de reinheidsvoorschriften in acht nemen, omdat hij de doop 

beschouwt als de heiliging die mensen voorgoed bevrijdt van onreinheid.  

 

Toch bestaat er nog een context waarin de redacteur het begrip onreinheid gebruikt, zelfs na de 

doop van een christen. Wanneer een christen zich schuldig maakt aan overschrijding van morele 

grenzen, zoals ongeoorloofde seksuele relaties, noemt de redacteur dit onrein. In deze context 

is onreinheid een morele categorie. Het begrip onreinheid wordt gebruikt om een zonde tegen 

de heiligheid aan te duiden. Reiniging door middel van reinigingsbaden valt niet onder dit 

ethische begrip van onreinheid: een onreine keert terug tot de status van boeteling – althans 

wanneer hij spijt betuigt. In deze context is onreinheid een exclusief ethisch concept.  

Beide concepten van onreinheid hebben met elkaar gemeen dat de onreinheid niet veroorzaakt 

wordt door lichamelijke vloeiingen: het gaat om onreinheid in de geest, of in het handelen. 

Daarom ook betoogt de redacteur dat onreinheid niet besmettelijk is en niet door aanraking 

overgedragen wordt.  

De redacteur maakt geen verschil tussen onreinheid bij mannen en bij vrouwen. Voor alle 

vormen van vloeiingen, van seksuele gemeenschap tot menstruatie, stelt hij vast dat de oude 

regels en voorschriften zijn vervallen, omdat zij behoren tot de deuterosis. In extenso geldt dit 

ook voor de overige vrouwelijke bloedvloeiingen, zoals onregelmatig bloedverlies en 

kraambloed. Geen enkele fysieke vloeiing is reden voor een christen om zich te onthouden van 

deelname aan de liturgie.  

 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

88 

Komt dit beeld overeen met de ideeën die de adressanten hadden over onreinheid? In de 

volgende paragraaf staan de adressanten van de Didaskalia centraal en onderzoeken we hun 

gebruiken rond procreatieve onreinheid en de achterliggende visie. 

4 Procreatieve onreinheid volgens de adressanten van de Didaskalia 

De inzet van de redacteur van de Didaskalia is het bestrijden van wat hij ziet als misstanden in 

de christelijke gemeenschap in Syrië. Maar hoe staat het met deze 'misstanden' wanneer de lezer 

zich verplaatst in de positie van de adressanten tot wie dit geschrift zich richt? Welke 

voorschriften onderhielden zij? Hoe zagen deze gebruiken eruit en welke theologische 

opvattingen scholen daarachter? In deze paragraaf stellen we de vraag hoe procreatieve 

onreinheid leefde onder de groep christenen met wie de Didaskalia in debat is. Hierbij komen 

zowel de praxis rond procreatieve onreinheid, als ook de concepten van reinheid en onreinheid 

die aan deze praktijk ten grondslag kunnen liggen, aan de orde. 

Een dergelijke analyse veronderstelt dat het de moeite waard is om deze praktijken en 

opvattingen te onderzoeken. In een eenzijdig overgeleverd debat zijn de argumenten en 

motivaties van de andere partij altijd moeilijk te reconstrueren. Dat wil echter niet zeggen dat 

haar opvattingen minder invloedrijk zijn geweest in de geschiedenis. Wanneer we zoeken naar 

een verklaring voor ideeën over cultische procreatieve onreinheid in het latere christendom, 

moeten we sporen uit eerdere eeuwen serieus nemen, ook wanneer deze sporen gevonden 

worden in een document dat deze praktijk van het onderhouden van procreatieve 

reinheidswetten uitdrukkelijk bestrijdt.  

Een dergelijke analyse veronderstelt ook dat het mogelijk is om de praxis en de opvattingen 

van de adressanten van de Didaskalia te reconstrueren vanuit het eenzijdig perspectief van een 

expliciete tegenstander van deze praxis en opvattingen. Dat dit niet vanzelfsprekend is, moge 

hieruit blijken dat slechts weinig onderzoekers zich gewaagd hebben aan een reconstructie van 

de observantie van procreatieve onreinheid door de adressanten van de Didaskalia. Een 

uitzondering hierop is Fonrobert. Zij meent dat de Didaskalia: ‘[…] is the only document in 

premodern history of Judaism and Christianity in which we find women developing an 

argument for why they wish to practice menstrual separation.’ 92  Haar conclusies over de 

vrouwelijke identiteit van de adressanten onderzoek ik als hypothese in mijn analyse. Daarom 

stel ik eerst de vraag wie deze adressanten waren en welke positie zij hadden in de christelijke 

gemeenschap van hun tijd. 

 
92 Charlotte E. Fonrobert, Menstrual Purity: Rabbinic and Christian reconstructions of Biblical gender. 

(Stanford, CA: Stanford University Press, 2000), p. 168. 
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4.1 De adressanten van de Didaskalia 

Wat kunnen we weten over de mensen met wie de redacteur van hoofdstuk 26 van de Didaskalia 

in debat is? De vraag wie de adressanten in het debat zijn is van belang om uitspraken te kunnen 

doen over de representativiteit van hun gewoontes in de derde eeuw. Behoorden zij tot een te 

verwaarlozen minderheid? Of vertegenwoordigden zij wellicht beter het Syrische christendom 

dan de Didaskalia zelf? Van daaruit is het misschien mogelijk conclusies te trekken over de 

reikwijdte en het belang van de reinigingspraktijken en ideeën van de mensen die de schrijver 

aanspreekt. Daarbij is de vraag hoe goed de redacteur van de Didaskalia zijn adressanten kent 

van belang voor een goede inschatting hoe accuraat hij de praktijk en de overtuigingen van zijn 

adressanten heeft weten weer te geven.  

Voor het vaststellen van de identiteit van de adressanten zijn we aangewezen op de tekst van 

de Didaskalia zelf. Uitgangspunt voor het antwoord is dat ik een gelaagdheid in de redactie 

aanneem zoals besproken in paragraaf 2. Eerdere onderzoekers van de Didaskalia hebben dit 

aspect niet in hun analyse van het debat betrokken. Ter herinnering: wanneer ik spreek over de 

redacteur, is dat steeds de anti-deuterotische redacteur van de Didaskalia. Als ik verwijs naar 

een andere redactielaag van het werk, benoem ik deze afzonderlijk met respectievelijk 

apostolische redacteur of auteur.  

 

De verhouding tussen adressanten en joden, heretici en schismatici  

Voor een antwoord op de vraag naar de identiteit van de adressanten hebben onderzoekers lange 

tijd aanwijzingen gezocht in de vergelijkingen met heresieën, opgesomd in hoofdstuk 23 en 24, 

en ook in hoofdstuk 26 zelf in de passage die de overgang markeert van het betoog tegen het 

onderhouden van de sabbatvoorschriften naar het betoog tegen het onderhouden van de 

reinheidsregels: 

Therefore keep away from all heretics who follow not the Law and the prophets, 

and who do not only not obey Almighty God but are His enemies; who keep away 

from meats, and forbid to marry, and believe not in the resurrection of the body; but 

who moreover will not eat and drink, but are willing to rise (as) demons, empty 

spirits who shall be condemned forever and tormented in unquenchable fire. Flee 

and keep away from them, that you may not perish with them. (DA 408, 26, 238, r. 

4-5)  

Hier spreekt de tekst over heretici die verschillende afwijkende opvattingen en praktijken 

hebben ten opzichte van wat volgens de redacteur goed christelijk is. Van Unnik is de eerste 

die een onderscheid maakt tussen de adressanten en de heretici, waarbij de laatste door hem 

scheurmakers worden genoemd:  

In het hoofdstuk over de scheurmakers (c. 24) worden een aantal kettersche 

leerstellingen genoemd en bestreden. Deze hebben betrekking op afschaffing van 
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het O.T., ongeloof in de opstanding; sommige van die schismatici leeren ook 

onthouding van het huwelijk, anderen verbieden vleeschgebruik naar Lev. 17 en 

wenschen, dat de reinheidswetten van het O.T. in acht genomen worden evenals de 

besnijdenis. […] Waarschijnlijk heeft de auteur hier het oog op Marcionistische en 

Enkratietische stroomingen […]. Deze menschen moeten vermaand worden en 

afgesneden. Uit de voor ons vage mededeelingen en de zeer korte vermelding (die 

des te meer opvalt als men de gewone, zeer uitvoerige manier van behandeling in 

het oog houdt) mag men opmaken, dat dit gevaar geweken is.93 

In de visie van Van Unnik vormden deze heretici mogelijk verschillende groeperingen van 

christenen, waarbij hij de begrippen heretici en schismatici gebruikt als synoniemen. Deze 

groeperingen moeten onderscheiden worden van de adressanten, meent Van Unnik:  

In cap. 26 heeft men andere menschen, die zich aan verkeerde practijken schuldig 

maken, voor; zij zijn wel te onderscheiden van de ketters. […] Deze “preciezen” 

vormen geen aparte gemeente, maar behooren en worden ook door den Schr. 

gerekend tot zijn eigen gemeente, want zij nemen aan alle functie’s deel. Het verwijt 

is alleen dat zij de Wet nog willen laten gelden in bepaalde opzichten.94 

De redacteur van de Didaskalia is volgens hem in discussie met een groep christenen die zelf 

geen heretische opvattingen hebben, maar alleen bepaalde aspecten van de deuterosis 

onderhouden. Alleen gaat het bij de adressanten om andere wetten van de deuterosis dan bij de 

‘ketters’, die de spijswetten en de besnijdenis onderhouden. De adressanten onderhouden 

volgens Van Unnik slechts selectief de deuterosis, namelijk alleen de wetten over de sabbat en 

de procreatieve reinheidswetten. De procreatieve reinheidsvoorschriften beschouwt Van Unnik 

als ‘een oosters gebruik’ zonder direct verband met de joodse traditie, voor Van Unnik reden 

om aan te nemen dat de adressanten geen bekeerlingen vanuit het jodendom zijn. 

Onbevredigend is dat hij dit ‘oosterse gebruik’ niet verklaart. Hij concludeert dat de adressanten 

christenen zijn die vanuit het heidendom bekeerd zijn en uit sympathie voor het joodse geloof 

een beperkt aantal praktijken uit de deuterosis hebben overgenomen. Hij duidt deze groep aan 

met de term judaïserende christenen. Dit onderscheid tussen joodse christenen en judaïserende 

christenen blijft nog even een rol spelen in de discussie; hierop komen we nog terug. Volgens 

Van Unnik maakten deze judaïserende christenen deel uit van dezelfde gemeenschap als de 

redacteur van de Didaskalia. Dat Van Unnik onderscheid maakt tussen de adressanten en de 

heretici uit hoofdstuk 23, is een vooruitgang ten opzichte van de conclusies van Connolly en 

Achelis, die de adressanten onder de heretici scharen.95 Dat hij de praxis van de adressanten 

 
93 Unnik, “Beteekenis van de Mozaïsche wet,” p. 96-97. 
94 Unnik, “Beteekenis van de Mozaïsche wet,” p. 97. 
95 Achelis, Syrische Didaskalia; Connolly, Didascalia Apostolorum. 
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zonder argumentatie een oosters gebruik noemt en daaruit afleidt dat de adressanten niet uit het 

jodendom afkomstig zijn, is niet overtuigend. 

 

De adressanten waren joodse christenen  

Strecker maakt net als Van Unnik geen onderscheid tussen heretici en schismatici in de tekst. 

Weliswaar neemt hij waar dat in hoofdstuk 23 van de Didaskalia aanvankelijk slechts 

schetsmatig over de heretici gesproken wordt: 

These assertions, like the preceding portrayal of the heresy of Simon Magus, do not 

seem to presuppose the existence of an actual situation of controversy, but remain 

remarkably schematic and lack concreteness.96  

Maar verderop wordt de omschrijving van de heretici concreter:  

It is a different matter with the last part of the heretical characterization that is given 

in Didasc. 23-“others said that one should abstain only from the flesh of swine, and 

should eat what the law declares to be clean, and ought to be circumcised according 

to the law” (202.17-20 = 6.10.4). In contrast to the gnostic rejection of the Old 

Testament, the ceremonial law of the Old Testament is here expressly 

acknowledged as binding. […] Thus we are here provided with the clue by means 

of which we can reconstruct the “heresy” opposed by the author of the Didascalia.97 

Volgens Strecker volgden deze christenen niet alleen de deuterosis op de punten van de sabbat 

en de procreatieve reinheidswetten, zoals Van Unnik meent, maar ook van de voedselwetten en 

de besnijdenis. Omdat zij de joodse overtuiging handhaven dat de ceremoniële wetten bindend 

zijn voor christenen, noemt de redacteur hen heretici volgens Strecker. Daaruit concludeert hij 

dat de adressanten joodse christenen geweest moeten zijn, want judaïserende christenen zou de 

redacteur slechts op hun gebruiken aanspreken, en geen heretici noemen.98 

Zo zijn de adressanten niet alleen joodse christenen, maar worden zij door de redacteur van de 

Didaskalia ook als heretici beschouwd. Daarom ook is Strecker van mening dat de adressanten 

geen deel uitgemaakt hebben van dezelfde christengemeenschap als de redacteur van de 

Didaskalia, want de redacteur zou medechristenen in zijn eigen gemeenschap geen heretici 

noemen. Dit laatste wordt volgens hem nog versterkt door het argument dat in de eerdere 

hoofdstukken van de Didaskalia geen melding is van controverses rond bijvoorbeeld het 

bisschopsambt of andere onderwerpen die binnen de gemeenschap spelen. De respectvolle 

aanspreekvorm ‘brethren’ in hoofdstuk 26 voor de adressanten wijst er mogelijk op dat de 

 
96 Strecker, “Jewish Christianity”, p. 252. 
97 Strecker, “Jewish Christianity”, p. 253. 
98 Strecker, “Jewish Christianity”, p. 254-255. 
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joodse christenen in de omgeving van de Didaskalia een meerderheidspositie hadden en dat de 

gemeenschap waarin de Didaskalia ontstaan is, slechts een minderheidspositie innam. 

Zelfs al zouden we aannemen, zoals Strecker doet, dat het geschrift het werk is van één auteur 

en niet van verschillende redacteurs, dan nog veronderstelt de passage in hoofdstuk 26 waarin 

de auteur de adressanten waarschuwt tegen de heretici juist dat er een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de adressanten en de heretici. Het enige argument op grond waarvan de 

deuterosis-aanhangers onder de heretici gerekend zouden kunnen worden, is de opsomming in 

hoofdstuk 23. In deze opsomming is echter sprake van een breed spectrum aan afwijkende 

ideeën en praktijken, en niet per se van een homogene groep die zowel heretische opvattingen 

hadden als joodse praktijken onderhielden. Wanneer men zich er echter rekenschap van geeft 

dat er in het geschrift verschillende redactielagen te onderscheiden zijn en dat de catalogi van 

heretische groepen van de hand van een andere redacteur zijn dan de redacteur die met de 

adressanten in debat is, blijkt er geen grond voor de argumentatie van Strecker. 

 

De adressanten waren vrouwen  

Fonrobert onderzoekt de verhouding tussen heretici en opponenten in de context van haar 

onderzoek naar de verscheidenheid aan joodse groeperingen waarvan volgens haar de 

Didaskalia en de opponenten beiden exponenten zouden kunnen zijn.99 Het onderscheid tussen 

judaïserende christenen en joodse christenen dat Van Unnik en Strecker gebruiken getuigt van 

een al te statisch onderscheid tussen etnische joden en christenen, hetgeen geen recht doet aan 

de verscheidenheid aan gebruiken die zowel joden als christenen in die tijd konden aanhangen, 

aldus Fonrobert.100 Daarbij waarschuwt Fonrobert dat men de joden in deze derde eeuw in Syrië 

niet al te snel met het rabbijnse jodendom moet identificeren, dat in die tijd weliswaar in 

opkomst is, maar niet de enige joodse stroming is en nog niet overal geaccepteerd. Fonrobert 

begint met de erkenning dat zowel de redacteur van de Didaskalia als zijn opponenten hun 

wortels hebben in het joodse volk. De lijsten van heretische opvattingen in de Didaskalia 

zouden volgens haar evenzeer beschrijvingen kunnen zijn van joodse groepen als van 

christelijke. De keuze voor celibaat, voor vegetarisch eten en onthouding van alcohol passen 

weliswaar niet in het rabbijnse jodendom, maar in de Tosefta Sanhedrin worden joodse groepen 

benoemd die – uit rouw over het verlies van de tempel – zich onthielden van vlees en wijn en 

die weigerden nog langer te trouwen en kinderen te krijgen.101 Het feit dat de opponenten in de 

Didaskalia een joodse achtergrond hebben is volgens haar geen reden om aan te nemen dat de 

heretici en de opponenten in de Didaskalia van elkaar onderscheiden groepen zijn. Volgens 

Fonrobert vormen al deze groepen samen een lappendeken van joodse en christelijke 

groeperingen waar de redacteur van de Didaskalia deel van uitmaakt, van wie sommigen zich 

 
99 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum”, p. 483-509.  
100 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum”, p. 500-501. 
101 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum”, p. 493-494. 
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onthouden van vlees en wijn, anderen het celibaat praktiseren, weer anderen delen van de 

deuterosis onderhouden enzovoorts.  

In haar boek Menstrual Purity brengt Fonrobert daarbij nog een nieuw gezichtspunt in de 

discussie in over de identiteit van de adressanten: de redacteur van de Didaskalia was in 

discussie met vrouwen: ‘For if you think, O woman, […]' (DA 26, 408, p. 239, r. 4). Daarom 

moeten de adressanten vrouwen geweest zijn die (joodse) menstruatiewetten onderhielden:  

The text, then, can be read as an indicator of women’s behavior within the 

community, because the author of the Didascalia reacts to, interprets, and ultimately 

rejects their practice in the community he addresses.102  

De praktijk waartegen de Didaskalia protesteert is een praxis van geboden rond menstruele 

onreinheid en niet rond procreatieve onreinheid in zijn algemeenheid. De redacteur is dus in 

discussie met een groep christelijke vrouwen die de oudtestamentische menstruele 

reinheidswetten blijft onderhouden. Men zou kunnen tegenwerpen dat er enkele passages zijn 

waar mannen en mannelijke onreinheid wel ter sprake zijn (“for if, when a man shall have 

intercourse, or flux come out of him, he must be bathed, […]” (DA 26, p. 242)), maar Fonrobert 

meent dat er in deze passages geen sprake is van een beschrijving van actuele mannelijke 

reinheidsgebruiken:  

I consider this passage to be a rhetorical gender deflection, rather than abruptly 

switching from the women to men who actually observe the impurity of the zav, an 

irregular emission (Lev. 15: 2-12).103 

Hetzelfde geldt voor de passage waarin de redacteur mannen oproept om zich tijdens de 

menstruatie niet te onthouden van seksuele gemeenschap. Ook dit ziet Fonrobert als een 

theoretisch probleem en geen verwijzing naar de actualiteit. Ook het slot van het betoog, waar 

de focus van de tekst verschuift van cultische onreinheid naar verboden seksuele relaties, is dat 

een retorische wending van de redacteur: ‘From the Didascalia’s rhetoric it does not appear that 

he still argues against the women’s behavior, or with what the women have argued.’104 Hierin 

leest Fonrobert geen bewijs dat de tekst het actuele gedrag van mannen aanspreekt, maar zij 

verklaart dit als een poging van de redacteur van de passage om zijn standpunt breder neer te 

zetten. Al deze argumenten samen wijzen erop dat de praxis van de adressanten uitsluitend de 

menstruatieregels betreft en dat daarom de groep die wordt aangesproken, uitsluitend uit 

vrouwen moet bestaan, volgens Fonrobert. 

Naar mijn mening gaat Fonrobert te ver wanneer ze stelt dat de adressanten die procreatieve 

reinheidsgebruiken onderhouden uit alleen vrouwen zou bestaan. Fonrobert isoleert de 

 
102 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 168. 
103 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 184; Stewart-Sykes, Didascalia apostolorum, p. 70. 
104 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 186. 
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discussie over de menstruele reinheidsvoorschriften van de context van het betoog tegen het 

onderhouden van de deuterosis in het algemeen en eveneens van het onderhouden van de 

sabbat. Weliswaar zijn er een aantal opmerkelijke passages waarin de redacteur van de 

Didaskalia vrouwen specifiek aanspreekt, maar in het debat worden ook mannen aangesproken. 

Haar argumentatie om alle passages die het tegendeel van haar stelling bewijzen, te benoemen 

als niet meer dan retorische wendingen van de redacteur is zwak. Wel heeft Fonrobert gelijk 

dat er in de retoriek van de tekst breuken zitten. Het is de moeite waard om te bekijken of deze 

passages mogelijk beïnvloed zijn door de apostolische redacteur. 

 

Stewart-Sykes beziet de kwestie van de relatie tussen de adressanten en de heresieën vanuit het 

perspectief van de meerdere redactielagen in de Didaskalia:  

[A]lthough these practices are simply mentioned in brief catalogues of heresies, we 

may identify these catalogues as belonging to the original level of redaction, distinct 

from the deuterotic redactor […] 105 

Omdat deze catalogus van heresieën in hoofdstuk 23, die herhaald wordt in hoofdstuk 24 en 

hoofdstuk 26, tot een andere redactielaag behoort dan de deuterotische redactielaag, moet er 

een onderscheid gemaakt worden tussen de genoemde heretici en de adressanten van de 

deuterotische redacteur. Volgens Stewart-Sykes komen de catalogi van heresieën voor in de 

oudste, catechetisch handschrift. Hij volgt Fonrobert in haar stelling dat de catalogus van 

heresieën verwant is aan een catalogus die in de Tosefta Sanhedrin 13, 5 voorkomt. Hij verschilt 

echter hierin van mening met Fonrobert dat hij meent dat de Didaskalia geen joodse groepen 

aanduidt, maar waarschuwt tegen ‘other versions of Syrian Christianity though they are external 

to the church which is characterized as catholic.’106 De deuterotische redacteur sluit aan bij de 

oudere opsomming van heresieën om een concrete contemporaine praktijk die in zijn ogen 

afwijkend is aan de orde te stellen. De adressanten waren geen externe groep, maar stonden 

binnen de gemeenschap van uit het jodendom bekeerde christenen waartoe ook de redacteur 

behoorde en werden daarom door de redacteur aangesproken als ‘broeders’. Zij hebben na hun 

doop het christelijke geloof aangenomen maar zijn desondanks doorgegaan met het 

onderhouden van de deuterosis. De apostolische redacteur sluit zich op zijn beurt aan bij de 

deuterotische redacteur, meent Stewart-Sykes, omdat zij dezelfde zorg delen om de identiteit 

van de christelijke gemeenschap:  

These redactors [sc. de deuterotische en de apostolische, MG] are concerned to 

buttress the church against external opponents, among whom Jews must be counted, 

 
105 Stewart-Sykes, Didascalia apostolorum, p. 70. 
106 Stewart-Sykes, Didascalia apostolorum, p. 71. 
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defining moreover the boundaries of Christians over and against their pagan 

neighbours through the adoption of the catechetical manual. […] But the existence 

of Christians whose practice is Jewish threatens the security of this border far more 

seriously than any other external threat.107 

De onderverdeling in verschillende redactielagen in de Didaskalia, zoals Stewart-Sykes deze 

maakt, is in de eerste paragraaf al aan de orde geweest en naar mijn mening overtuigend. Op 

grond daarvan is het logisch om de identiteit van de adressanten los te maken van de heretici, 

die immers niet door de anti-deuterotische redacteur zijn ingebracht. Het ontbreekt in de 

argumentatie van Stewart-Sykes aan argumenten waarom de catalogi van heresieën tot de 

oudste tekstlaag zouden behoren. Het lijkt mij dat deze catalogi ingebracht zijn door de 

apostolische redacteur. Het resultaat blijft dat de adressanten niet gelijkgesteld kunnen worden 

aan de heretici omdat de waarschuwingen tegen heresieën niet van de hand van de anti-

deuterotische redacteur zijn. 

 

Conclusie  

Voor het antwoord op de vraag wie de adressanten zijn, is allesbepalend of men erkent dat de 

tekst van de Didaskalia opgebouwd is uit verschillende redactielagen. In paragraaf 2 is al 

beargumenteerd dat het debat over het onderhouden van de deuterosis plaatsvindt in de tweede 

redactielaag van de Didaskalia, door de redacteur die ik de anti-deuterotische redacteur noem. 

Informatie over de adressanten moeten we dus ook zoeken in deze laag van de tekst. 

Kenmerkend voor deze laag zijn de strijd tegen het onderhouden van de deuterosis; de 

waarschuwing tegen schisma’s en een directe stijl die tot uiting komt in veelvuldig gebruik van 

de tweede persoon (enkelvoud of meervoud). Voorzichtigheid is geboden wanneer we 

onderscheid maken tussen enerzijds de passages van hoofdstuk 26 die bewerkt zijn door de 

laatste, apostolische redacteur en anderzijds de tekstdelen die de bedoelingen van de anti-

deuterotische redacteur weerspiegelen. Desalniettemin meen ik dat het mogelijk is om 

uitspraken te doen over de praxis en de opvattingen van de adressanten.  

 

Het belangrijkste argument om de adressanten te onderscheiden van de heretici is dat de lijsten 

van heresieën tot een andere redactielaag van de Didaskalia behoren. Anders dan Stewart-Sykes 

en Fonrobert meen ik dat de lijsten van heresieën tot de latere redactielaag behoren en dus het 

werk zijn van de apostolische redacteur. De eerste waarschuwing aan de lezers om zich verre 

te houden van heresieën in hoofdstuk 23 is immers onderdeel van de apostolische redactielaag. 

Ook de lijst in hoofdstuk 24 is onderdeel van de apostolische redactielaag. In hoofdstuk 24 en 

25, waar de apostolische redacteur het hele geschrift in een nieuw perspectief plaatst, waarvan 

de waarschuwing tegen de heresieën een belangrijk onderdeel is, speelt het begrip deuterosis 

 
107 Stewart-Sykes, Didascalia apostolorum, p. 73. 
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nauwelijks een rol. Pas in hoofdstuk 26 ligt de kern van de tekst bij het afschaffen van de 

deuterosis; in dit hoofdstuk wordt juist opvallend weinig van heresieën of schisma’s gesproken. 

De al genoemde passage over heretici tussen het pleidooi tegen de sabbatswetten en het pleidooi 

tegen de reinheidswetten is te verstaan als een interpolatie van de apostolische redacteur. Deze 

interpolatie heeft als functie om het debat van hoofdstuk 26 te verbreden van de afwijkende 

praktijken van de deuterosis naar afwijkende praktijken en opvattingen in het algemeen; daarop 

stuurt ook het slot van hoofdstuk 26 aan.  

Kenmerkend voor de apostolische redacteur is dat hij het debat verbreedt: de apostolische 

redacteur is minder bezorgd over de grenzen van de christelijke identiteit ten opzichte van de 

joodse identiteit. Hij plaatst dit concrete debat in een context waarin de ware christenen 

beschermd moeten worden tegen diverse heretische opvattingen in het algemeen, zo hebben we 

in paragraaf 2 geconstateerd. 

De discussie of de adressanten judaïserende christenen of joodse christenen zouden zijn, is 

grotendeels gebaseerd op een vergelijking met de heresieën. Deze discussie is irrelevant 

wanneer men erkent dat deze lijsten van heresieën een latere toevoeging zijn aan de Didaskalia. 

Wanneer men op basis van de anti-deuterotische redactielaag een portret maakt van de 

adressanten, valt op dat er van afwijkende theologische opvattingen geen sprake is.  

 

Een portret van de adressanten op grond van de anti-deuterotische redactielaag ziet er als volgt 

uit. De adressanten verstaan zichzelf als christenen, zo blijkt uit de aanspreekvorm van de 

redacteur:  

You, however, who have been converted from the (Jewish) people to believe in God 

our Savior Jesus Christ, do not henceforth remain in your former conversation, 

brethren, that you should keep vain bonds, purifications and sprinklings and 

baptisms and distinction of meats […] (DA 26, 408, p. 223, r. 3-7)  

Deze groep christenen is bekeerd vanuit het joodse volk. Het gaat dus om christenen die hun 

wortels hebben in de joodse traditie, mogelijk eerste of tweede generatie christenen met een 

joodse achtergrond. Vanuit hun joodse achtergrond zijn zij gewend een aantal gebruiken 

(wetten) te blijven onderhouden waartegen de redacteur bezwaar maakt. Het betreft in ieder 

geval de sabbat en de procreatieve reinheidswetten, de twee onderwerpen van hoofdstuk 26. 

Mogelijk, maar niet zeker, onderhouden de adressanten ook de besnijdenis en de voedselwetten. 

De afsluitende passage in hoofdstuk 26 – die waarschijnlijk bewerkt is in de apostolische 

redactie – laat de mogelijkheid open dat er nog meer punten van conflict zijn in de 

gemeenschap, waar deze latere redacteur niet op ingaat. Van Unnik neemt aan dat de 

adressanten slechts de sabbat en de procreatieve reinheidswetten onderhouden, en dat deze 

onderscheiden moeten worden van de groep van hoofdstuk 23 die de voedselwetten en de 

besnijdenis aanhouden. Strecker stelt dat de adressanten zowel de sabbat en de procreatieve 
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reinheidswetten, alsook de voedselwetten en de besnijdenis aanhouden. Fonrobert gaat nog 

verder en stelt dat er onder de adressanten ook mensen zouden zijn die vlees en wijn afwijzen 

en seksuele ascese praktiseren. Dit is vanuit hoofdstuk 26 echter niet te bewijzen. Als we 

aannemen dat de anti-deuterotische redacteur de meest dringende onderwerpen van conflict aan 

de orde stelt, dan werden de besnijdenis en de voedselwetten niet meer onderhouden en 

vormden deze gebruiken geen bron van conflict (meer) voor deze groep adressanten.108 

De tekst verraadt betrokkenheid tussen de adressanten en de redacteur. Hij noemt hen ‘brethren’ 

(broeders en zusters) en gebruikt de nabije tweede persoon om de adressanten aan te spreken 

en te overtuigen. De redacteur spreekt de adressanten aan op hun gedeelde achtergrond en acht 

het de moeite waard om de discussie aan te gaan en hen te overtuigen van de onjuistheid van 

hun praktijken. Hoe anders is dit bij zijn waarschuwing tegen heresieën, waar de apostolische 

redacteur zijn publiek oproept om helemaal weg te blijven van deze groepen: daar is de toon 

meer algemeen en afstandelijk. De apostolische redacteur streeft er niet naar de heretici te 

bekeren, maar streeft ernaar christenen binnen zijn publiek ervan te weerhouden zich aan te 

sluiten bij de heretische groepen. 

De adressanten zijn vertrouwd met joodse manieren van Schriftinterpretatie. Dat blijkt uit het 

feit dat de redacteur citaten uit het Oude Testament gebruikt om zijn tegenstanders te overtuigen 

van zijn opvattingen en dit, zoals Fonrobert zegt, doet met gebruikmaking van joodse 

leesmethodes die ook in de Midrasj gebruikt worden.109 Dit is alleen zinvol als de adressanten 

hetzelfde gezag toekennen aan de Schrift als de redacteur. Daarom mogen we ervan uitgaan dat 

zowel Oude als Nieuwe Testament ook voor zijn tegenstanders een vertrouwde en 

gezaghebbende bron is. 

 

Hoofdstuk 23 begint met een uitgebreide waarschuwing tegen schisma’s. De redacteur 

definieert als het ware het begrip schisma door een voorbeeld, niet van een actueel schisma, 

maar van een oudtestamentisch verhaal over de opstand van Korach, Datan en Abiram, tegen 

Mozes (Numeri 16). In de uitleg van de redacteur draait het ‘schisma’ van Korach, Datan en 

Abiram om de kwestie dat Mozes onrein is in de ogen van de opstandelingen: ‘And they began 

to speak evil against the great Moses, because, they said, he is married to a heathen woman […] 

and is defiled with her’ (DA 23, 408, p. 204, r. 9-11). De groep die zichzelf van Mozes afscheidt, 

beroept zich op een grotere heiligheid dan Mozes zelf:  

And thus, as chaste and vigilant ones for holiness, they said: ‘Let us not be polluted 

(neṣtayab) with Moses and the people that is with him, because they are defiled 

 
108 Het zou interessant zijn om te onderzoeken of de adressanten de quartodecimaanse paasviering onderhouden. 

In dat geval zou ook de anti-deuterotische redacteur tot de quartodecimaanse christenen gerekend moeten 
worden, want een verschil op dit punt zou hij zeker aan de orde gesteld hebben in hoofdstuk 26, mogelijk 
met een verwijzing naar hoofdstuk 21. 

109 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum,” 483-509. 
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(ṭamꞌīn).’ And two hundred and fifty men rose up and they led them astray to leave 

the great Moses (so) that (the people) might think about them that they were giving 

God more glory and serving (Him) more diligently. (DA 23, 408, p. 205, r. 5-10) 

En juist deze valse pretenties van heiligheid zijn hen fataal geworden, waarschuwt de redacteur:  

Therefore, let us regard and see, beloved, the end of the schismatics – what 

happened to them. For though they might appear (to be) pure and holy and chaste, 

the consummation of their end is (given) unto fire and burning everlasting. (DA 23, 

408, p. 206, r. 15-18)  

Dat de redacteur dit verhaal heeft aangehaald als afschrikwekkend voorbeeld voor de 

adressanten, is in paragraaf 2 al aan de orde geweest. Maar de redacteur heeft hier een 

opvallende aanpassing verricht aan het verhaal van Numeri 16. In de tekst van Numeri is de 

kern van de opstand van Datan, Korach en Abiram tegen Mozes de zeggenschap over het volk. 

De drie verwijten Mozes dat hij zichzelf boven de rest van het volk opstelt. Het woord heilig 

wordt in Numeri gebruikt met de vraag of de anderen soms niet even heilig zijn als Mozes. De 

vrouw van Mozes, haar buitenlandse afkomst en daarmee haar verontreiniging van Mozes en 

het volk (zie Exodus 2, 21 en Numeri 12, 1; Leviticus 21, 14) worden in Numeri 16 niet 

genoemd. Door deze aanpassing van de anti-deuterotische redacteur van de Didaskalia krijgt 

de kern van het conflict in Numeri een andere wending. In de weergave van de Didaskalia 

komen Datan, Korach en Abiram in de problemen vanwege hun opvattingen over onreinheid 

en heiligheid. Volgens de anti-deuterotische redacteur beroepen de opstandelingen zich erop 

heiliger te zijn dan Mozes en is deze pretentieuze houding hen fataal geworden. 

Niet toevallig is onreinheid en heiligheid het onderwerp van het schisma van Korach en zijn 

kompanen dat de redacteur in hoofdstuk 23 als voorbeeld gebruikt. Hiermee legt de redacteur 

een verband tussen de praktijk van de adressanten en de opvattingen van de ‘schismatici’ uit 

het verhaal van Numeri. Blijkbaar staan pretenties van reinheid en heiligheid op het spel in het 

debat tussen de redacteur en de adressanten. De redacteur anticipeert op het debat dat hij straks 

met de adressanten zal voeren. Door meer reinheidswetten te onderhouden dan andere 

christenen, beroepen zij zich erop heiliger te zijn dan de andere christenen en veroorzaken zij 

een schisma in de gemeenschap, is het verwijt van de redacteur van de Didaskalia. 

4.2 De praxis van de adressanten 

Een reconstructie van het debat vanuit het perspectief van de adressanten omvat twee delen: 

een reconstructie van de praxis van procreatieve onreinheid en een reconstructie van de 

achterliggende opvattingen. De tekst van de Didaskalia levert verschillende sleutels om zicht te 

krijgen op de praktijk en opvattingen van de adressanten. Allereerst worden de opvattingen van 

de adressanten geciteerd door de redacteur. Ten tweede zijn er beschrijvingen van hun praxis. 

De derde aanwijzing is het beroep op gemeenschappelijke bronnen van gezag, voornamelijk 
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Bijbelcitaten. En ten slotte kunnen hun praktijken afgeleid worden uit de oproepen van de 

redacteur aan de adressanten om zich af te keren van bepaalde gedragingen. Deze aanwijzingen 

samen vormen de basis voor een reconstructie van de voorschriften waaraan de adressanten 

zich hielden en de bijbehorende concepten van onreinheid, heiligheid en reinheid die de 

adressanten hanteerden. 

In deze paragraaf concentreren we ons op de reconstructie van de praxis. Allereerst willen we 

weten in welke situaties de adressanten zich als onrein beschouwden. Vervolgens vraag ik 

welke (cultische) consequenties zij verbonden aan procreatieve vloeiingen. De derde vraag is 

welke rituelen er verbonden waren aan de opheffing van de status van onreinheid.  

In deze reconstructie houd ik rekening met de mogelijke bewerking van de tekst door de 

apostolische redacteur. Waar dat noodzakelijk is, neem ik de vraag mee of de betreffende tekst 

sporen bevat van een latere redactie. 

4.2.1 De vloeiingen  

Het betoog van de Didaskalia opent met een beschrijving van de groep mensen die de 

voorschriften rond vloeiingen en seksuele gemeenschap onderhouden:  

But if there are any who are scrupulous and desire, according to the second 

legislation, to keep the habits of nature and fluxes and intercourse, first let them 

know that, as we have already said, together with the second legislation they affirm 

the curse against our Savior and condemn themselves vainly. And again, let them 

tell us, in what days or in what hours they observe to pray and to receive the 

eucharist, or to reading the scriptures – let them tell us whether they are devoid of 

the Holy Spirit. (DA 26, 408, p. 238, r. 6-13)  

Enigszins hypothetisch en afstandelijk beschrijft de tekst hier de adressanten: ‘Indien er mensen 

zijn die extreem wetgevoelig zijn en zich wensen te houden aan de voorschriften rond de 

natuurlijke gang van zaken, vloeiingen en seksuele gemeenschap, zoals de tweede wet die 

voorschrijft […]’.  

Welke procreatieve vloeiingen voorwerp zijn van de voorschriften die de adressanten 

onderhouden, wordt hier zeer schetsmatig opgesomd: ‘de natuurlijke gang van zaken, en 

vloeiingen en seksuele gemeenschap’. Aangenomen dat deze inleiding van de hand van de anti-

deuterotische redacteur is, is het niet vreemd dat de redacteur niet de moeite neemt te 

expliciteren welke vloeiingen hier allemaal bedoeld worden. De adressanten weten immers heel 

goed waarnaar hij verwijst. De afstandelijke en weinig concrete verwijzing in combinatie met 

het gebruik van de derde persoon wijzen erop dat deze inleiding bewerkt kan zijn door de 

apostolische redacteur. In dat geval is deze situatie inderdaad hypothetisch en geen 

beschrijvende weergave van het gedrag van de adressanten.  
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Als deze inleiding van de apostolische redacteur is, dan begint de eigenlijke tekst over de praxis 

en opvattingen van de adressanten na deze inleiding. Daar richt de redacteur zich direct tot de 

vrouw:  

For if you think [cursivering MG], O woman, that in the seven days of your flux 

you are void of the Holy Spirit […] (DA 26, 408, p. 239, r. 4-8)110 

Deze uitspraak behoort ongetwijfeld tot de anti-deuterotische tekstlaag. De redacteur beschrijft 

een opinie van de adressanten, hier uitdrukkelijk met vrouw aangesproken. De redacteur 

beschrijft hier dat de vrouwen zelf onderscheid maken tussen ‘de zeven dagen van je vloeiing’, 

en andere dagen.  

Even verderop, aan het begin van het argument tegen de doop, komt de opvatting van de 

adressanten een derde maal terug in iets gewijzigde vorm:  

But again I say to you, O woman; (if) in the seven days of your flux you regard 

yourself unclean [cursivering MG] according to the second legislation […] (DA 26, 

408 p. 241)  

In al deze citaten benadrukt de redacteur dat het de overtuiging van de adressanten zelf is dat 

zij zich in die dagen anders beschouwen dan in andere dagen. In het laatste citaat komt naar 

voren dat de adressanten zich onrein beschouwen in die dagen.  

Wat voor vloeiing is er aan de orde in deze zeven dagen? In het Syrisch wordt de vloeiing 

aangeduid met mardiṭa, een afleiding van de stam rdꞌ dat ‘vloeien’, ‘stromen’ betekent. De 

Latijnse vertaler gebruikt hier de uitdrukking in septem diebus in sessione (in de zeven dagen 

van je periode) 111  of septem diebus suspurgationis vel sessionis (de zeven dagen van je 

reinigingsperiode).112  

Het Syrische mardiṭa is de vertaling van het Griekse woord avfe,droj, dat in de Constitutiones 

Apostolorum wordt gebruikt in al deze citaten.113 In alle gevallen klinkt hier Lev 15, 19 door: 

“Wanneer bij een vrouw bloed uit haar schede vloeit, duurt de periode van haar onreinheid 

zeven dagen.” Het is dus duidelijk dat deze periode van zeven dagen van onreinheid verwijst 

naar de menstruatie.  

 

De voorschriften rond de menstruatie nemen klaarblijkelijk een belangrijke plaats in onder de 

voorschriften die de adressanten onderhouden. Een groot deel van het betoog van de 

 
110 Vrijwel dezelfde woorden worden gebruikt in DA 26, 408, p. 241, r. 15. 
111 Tidner, DA, p. 92, LVII, r. 18-19; idem op p. 95, r. 10. 
112 Tidner, DA, p. 95, LVII, r. 21-22. 
113 De passages in de Constitutiones Apostolorum geven: èpta h`me,raj evn avfe,drw| (de zeven dagen tijdens de 

menstruatie) (SC 329, p. 378 r. 10) en evn tai/j h`me,raij th/j avfe,drou (in de dagen van de menstruatie) (SC 
329, p. 380, r. 33). In de CA wordt menstruatie soms weergegeven met avfe,droj, soms met h` fu,sikh ka,qarsij 
(letterlijk: natuurlijke reiniging), door Metzger beide vertaald met règles: menstruatie. 
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oorspronkelijke redacteur draait rondom deze menstruatievoorschriften. Maar is de menstruatie 

de enige vloeiing waarbij de adressanten reinheidsvoorschriften onderhouden? Hier begint het 

deel van de tekst waarvan moeilijk vast te stellen is uit welke redactielaag deze stamt: 

Be thus minded therefore concerning everyone, concerning those who observe 

issues and the intercourse of marriage; indeed, all these observances are foolish and 

harmful. (DA 26, 408, p. 242, r. 5-7).  

In de tekst is hier sprake van vloeiingen en van seksuele gemeenschap in het huwelijk: een 

verschuiving ten opzichte van de tekst ervoor. Het betreft een samenvattende waarschuwing die 

stilistisch van de apostolische redacteur lijkt te zijn en waarvan we er meer vinden in de 

Didaskalia. Als deze samenvatting een invoeging is van de apostolische redactielaag, moeten 

we deze opsomming buiten beschouwing laten als bron voor de voorschriften die de adressanten 

onderhielden. De tekst gaat echter verder:  

For if, when a man shall have intercourse, or flux come out of him, he must be 

bathed, let him also wash his mattress – and he will have this travail and unceasing 

vexation: he will be bathing and he will be washing his clothes and his mattress, 

and he will not be able to do anything else. Now if you be bathed from an issue and 

from intercourse according to the second legislation (then) you are obliged also to 

be bathed when you tred upon a mouse and you shall never be purified. (DA 26, 

408, p. 242, r. 7-13).  

In deze tekst verschuift het perspectief eerst naar de derde persoon mannelijk enkelvoud en 

vervolgens naar de tweede persoon mannelijk enkelvoud. Alleen op grond van de verschuiving 

in de persoonsvorm zou men kunnen denken dat hier sprake is van een bewerking door de 

apostolische redacteur. Echter we zien hier geen verschuiving van perspectief van de deuterosis 

in de richting van de heretici. Integendeel, de deuterosis staat nog steeds zeer centraal in dit 

argument. Daarom neem ik aan dat hier de anti-deuterotische redacteur aan het woord is en dan 

betekent dit dat er onder de adressanten ook mannen aangesproken worden.  

Een tweede argument om te weten of hier concreet gesproken wordt over andere vloeiingen dan 

menstruatie, ligt in de terminologie. In deze alinea is er ook een verschuiving in het benoemen 

van de vloeiingen. Vanaf regel 5 wordt niet meer gesproken over marditha, maar wordt het 

Syrische woord dawbe gebruikt. Weliswaar kan het woord dawbe als synoniem van marditha 

gelden, maar dawba wordt ook gebruikt voor zaadlozingen. Het Latijn bevestigt dit: de Latijnse 

tekst geeft hier seminis cursum.114 Het gaat hier dus om mannelijke genitale vloeiingen. Uit de 

tekst blijkt niet of dawba gebruikt wordt in verband met zaadlozingen of met andere mannelijke 

 
114 Tidner, DA, p. 96 LX, r. 8-15. 
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genitale vloeiingen in de betekenis van Leviticus 15, 2-3.115 Dat betekent dat er dus sprake van 

is dat de adressanten ook voorschriften onderhouden rond mannelijke vloeiingen, zij het 

zaadlozingen of andere genitale vloeiingen. 

 

Ook op andere plaatsen in de tekst wordt deze opsomming van de vloeiingen herhaald: allereerst 

in de openingszin van ‘vloeiingen en seksuele gemeenschap’, verderop nog een aantal malen in 

de tekst. Zo in de reeds besproken inleiding: ‘[…] the habits of nature and fluxes and 

intercourse’ (DA 26, 408, p. 238). De Engelse vertaling van Vööbus is niet helemaal 

consequent: in het Syrisch gaat het hier om dawbe, elders vertaald met issues. Dat wordt nog 

herhaald op dezelfde pagina: ‘[…] the Holy Spirit […] does not depart from them by reason of 

natural fluxes and the intercourse of marriage […]’ (p. 238, r. 15-16). Ook hier worden 

vloeiingen en seksuele gemeenschap als combinatie genoemd.  

Datzelfde gebeurt nog eenmaal in de samenvatting aan het eind van het betoog:  

On this account, a woman when she is in the way of women, and a man when an 

issue comes forth from him, and a man and his wife when they have conjugal 

intercourse and rise up from another, - let them assemble without restraint, without 

bathing, for they are clean. (DA 26, 408, p. 245)  

Ook in dit laatste citaat is het Syrische woord voor mannelijke vloeiingen dawbe; in het Latijn 

staat er in cursu seminis. In de Latijnse tekst wordt deze vloeiing onmiskenbaar verbonden aan 

mannen.  

 

Wat betreft de vloeiingen van vrouwen wordt er niet expliciet melding gemaakt van 

bloedvloeiingen buiten de menstruatie om, zoals kraambloed en onregelmatig bloedverlies. 

Vanuit het perspectief van de redacteur is het niet nodig deze vloeiingen apart te noemen: ook 

deze vallen onder de ‘natuurlijke vloeiingen’ die hij niet als onrein beschouwt. Maar hoe ligt 

dat voor de adressanten? Daar deze joodse christenen de menstruatie als onrein beschouwd 

hebben, ligt het in de lijn van de verwachting dat ze overige bloedvloeiingen, die immers een 

verbijzondering zijn van de regelmatige vloeiing die de menstruatie is, in extenso ook als onrein 

zullen hebben beschouwd. Wanneer de redacteur de bloedvloeiende vrouw aanhaalt, wordt haar 

bloedvloeiing aangeduid met marditha. De Didaskalia wil met het voorbeeld van de 

bloedvloeiende vrouw zijn publiek overtuigen dat als zelfs zij Jezus mag aanraken, ook 

christelijke vrouwen tijdens de menstruatie zich niet hoeven afzonderen. De vrouw uit het 

evangelie die al twaalf jaar lang aan een bloedvloeiing leed, had niet haar menstruatie. Dit 

voorbeeld kan alleen maar als argument ingezet worden als de onregelmatige bloedvloeiing 

voor de joodse christenen onder dezelfde reeks van voorschriften valt als de menstruatie. De 

 
115 Zie ook David Brakke, “The Problematization of Nocturnal Emissions in Early Christian Syria, Egypt and 

Gaul”, Journal of Early Christian Studies 3 (1995): p. 425. 
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conclusie moet dus zijn dat het woord marditha voor vrouwelijke bloedvloeiingen in het 

algemeen gebruikt wordt en dat al deze vloeiingen onderworpen zijn aan reinheids-

voorschriften.  

 

Fonrobert meent dat de adressanten alleen vrouwen zijn en dat de voorschriften slechts 

betrekking hebben op de menstruatie. Zij leest de verwijzingen naar mannelijke vloeiingen niet 

als een bewijs voor het bestaan van een praktijk van reinheidsvoorschriften rond zaadlozingen 

of andere mannelijke genitale vloeiingen: ‘I consider this passage to be a rhetorical gender 

deflection rather than abruptly switching from the women to men who actually observe the 

impurity of the zav, an irregular emission.’116 

Fonrobert houdt de verandering in stijl die mogelijk veroorzaakt wordt door een bewerking 

door de apostolische redacteur voor een bewijs dat deze mannelijke vloeiingen door de 

redacteur slechts opgenomen zijn als theoretische bedenksels. Fonrobert argumenteert dat de 

redacteur de andere procreatieve vormen van onreinheid soms noemt uit oogpunt van 

volledigheid: ‘the thought process might have been that since the author started to get into a 

debate about regulations concerning menstruation anyway, in which he declared the 

invalidation of the traditions based on what he calls the “second law”, he decided to settle 

everything contained in that “second law”.’117 Een dergelijke tendens naar volledigheid zien we 

inderdaad in de Constitutiones Apostolorum.118 Daar wijst de opsomming erop dat het probleem 

niet langer een concreet probleem in de christelijke praktijk is, maar een interpretatieprobleem 

van Bijbelse reinheidsvoorschriften. Deze tendens naar volledigheid zou ook de apostolische 

redacteur van de Didaskalia ertoe gebracht kunnen hebben opsommingen van alle vloeiingen 

te geven die niet langer getuigen van een reële praktijk. In de anti-deuterotische tekstlaag is het 

echter geen sterk argument. De anti-deuterotische redacteur had er geen voordeel bij om meer 

vloeiingen op te noemen dan de vloeiingen die door de adressanten als onderwerp van de 

reinheidsvoorschriften gezien werden; hij is hier niet bezig met een algemene uiteenzetting over 

welke wetten uit de deuterosis afgeschaft zijn, maar voert een concreet debat aan de hand van 

betaande ‘misstanden’ in zijn ogen. Wanneer hij deze beschrijving uitbreidt met praktijken die 

in de werkelijkheid niet voorkomen, zullen de adressanten zich niet langer aangesproken 

 
116 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 184. 
117 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 208-209. 
118 In de Constitutiones Apostolorum worden de procreatieve vloeiingen juist wel uitgeschreven: in VI, 27, 1 

gonnoroi,aj( ovneirw,xeij( plhsiasmou.j( tou.j kata. no,mon (…mannelijke genitale vloeiingen, nachtelijke 
zaadlozingen, alles tegen de wet…) in 3 ou;te ga.r no,mimoj mi,xij ou;te le,coj ou;te ai[matoj fora,( ouvk ovnei,rwxis 

mia/nai du,natai (want noch legitieme seksuele gemeenschap, noch het kraambed noch een bloedvloeiing, 
noch een nachtelijke zaadlozing kunnen verontreinigen); in 7: mhqe.n parathroume,nh( mh. ka,qarsin fusikh,n( 
mh. mi,,xin no,mimon( mh. toketo.n h; avpobolh,n( mh. mw/mon sw,matoj (niet de menstruatie, niet legitieme seksuele 
gemeenschap, niet het kraambed of een miskraam, niet lichamelijke smetten kunnen onrein maken.) De 
strekking is steeds duidelijk: niet lichamelijke vloeiingen maken een mens onrein, maar alleen zonde en 
onrecht, ontrouw aan God en aan de naaste. (SC 329, pp. 381-383). 
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hebben gevoeld. In het vervolg van de tekst waar de redacteur ingaat op het onophoudelijk 

wassen van de man en zijn bed, ridiculiseert de redacteur het gedrag van de mannen door het 

gedrag door te voeren tot in de uiterste consequenties van wat volgens de redacteur onderdeel 

is van de deuterosis. Deze retorische stijlfiguur is alleen overtuigend voor de adressanten 

wanneer hij begint vanuit een adequate beschrijving van de werkelijkheid van de adressanten. 

Zouden de adressanten zich niet hebben herkend in zijn beschrijving, dan zouden ze zijn 

argumentatie naast zich neer leggen. Dat zal de redacteur zeker hebben willen vermijden en 

daarom heeft hij er geen belang bij om procreatieve vloeiingen te benoemen die niet onder de 

reinheidsvoorschriften vielen. Dat betekent dat de voorschriften rond seksuele gemeenschap en 

mannelijke vloeiingen beide tot de gangbare praxis behoord hebben voor de joodse christenen.  

 

Als we uitgaan van alleen die teksten die zeker tot de anti-deuterotische tekstlaag behoren, dan 

ontstaat het volgende beeld. De adressanten bestonden uit vrouwen en mannen die voorschriften 

onderhielden rond genitale vloeiingen. Onder deze voorschriften waren de 

menstruatievoorschriften  belangrijk en zichtbaar voor de gemeenschap. Echter ook mannelijke 

vloeiingen gaven aanleiding tot het onderhouden van voorschriften uit de deuterosis. In de 

teksten die mogelijk door de apostolische redacteur zijn bewerkt, is de menstruatie minder 

dominant en wordt vaker een algemene globale opsomming gegeven: vloeiingen en seksuele 

gemeenschap. Concluderend stel ik dat in de redactielaag van het oorspronkelijke conflict 

rechtstreekse verwijzingen zijn te vinden naar het onderhouden van voorschriften rond 

menstruatie, seksuele gemeenschap en mannelijke vloeiingen zoals zaadlozingen. De termen 

marditha voor menstruatie en bloedvloeiingen en dawbe voor mannelijke vloeiingen, in 

combinatie met de verwijzingen naar seksuele gemeenschap, wijzen erop dat de adressanten 

een brede praktijk onderhielden van reinheidsvoorschriften rond procreatieve vloeiingen voor 

zowel mannen als vrouwen.   

4.2.2 De voorschriften: liturgische afzondering  

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de adressanten voorschriften onderhielden rondom 

procreatieve vloeiingen, zoals menstruatie, zaadlozing en seksuele gemeenschap, en mogelijk 

ook andere vloeiingen zoals kraambloed, onregelmatig bloedverlies en onregelmatige 

mannelijke vloeiingen. Waaruit bestaan deze voorschriften dan wel? Op welke wijze hadden 

deze voorschriften invloed op het leven van de vrouwen en mannen die ze onderhielden? We 

keren daarvoor terug naar de tekst. Samen met zijn afkeuring geeft de redacteur een 

beschrijving van het gedrag van de adressanten in de dagen van hun vloeiing:  

But if the Holy Spirit is always in you, without (any real) hindrance you keep 

yourself from prayer and from the Scriptures and the eucharist. (DA 26, 408, p. 239, 

r. 6-8)  
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Vanwege de voorschriften hielden de adressanten afstand van ‘het gebed, de Schrift en de 

eucharistie’ zo beschrijft de redacteur. Deze afzondering wordt nogmaals genoemd in de daarop 

volgende passage:  

If then you possess the Holy Spirit, but keep yourself from His fruits, so that you 

approach not to them, you also shall hear from the Lord Jesus Christ: ‘Fools and 

blind, which is greater, the bread, or the Holy Spirit that you possess – fool, you 

keep empty observances.’ (Mt 23, 18-22).119 (DA 26, 408, p. 239, r. 22-25)  

De voorschriften regelden dus afzondering van de liturgie. 120  De redacteur verwijt de 

adressanten dat ze zich afzonderden van het gebed, de Schrift, en de eucharistie. Deze worden 

door de redacteur de vruchten van de heilige Geest genoemd. Eerder in de inleiding komt 

dezelfde driedeling voor:  

And again, let them tell us, in what days or in what hours they observe to pray and 

to receive the eucharist, or to reading the scriptures – let them tell us whether they 

are devoid of the Holy Spirit. (DA 26, 408, p. 238, r. 10-13)  

Ook hier worden de voorschriften beschreven als afzondering van het gebed, de eucharistie en 

het lezen van de Schrift. De Latijnse vertaling van de Didaskalia geeft hier:  

[…] in welke uren of welke dagen ze zich onthouden, dat zij niet bidden of de 

eucharistie ontvangen of de Schrift aanraken, omdat ze leeg zijn van de Heilige 

Geest.121  

In de Latijnse tekst wordt deze afzondering meer bepaald als het vermijden van het aanraken 

van deze vruchten van de heilige Geest, namelijk het gebed, de eucharistie en de Schrift. De 

conclusie moet zijn dat het gaat om liturgische afzondering.  

 

Wat betekent het dat mannen en vrouwen tijdens vloeiingen zich onthielden van het lezen van 

de Schrift? Dit kan uitgelegd worden in een actieve en in een passieve vorm. Actief niet lezen 

 
119 Zie ook: DA 26, 408, p. 239, r. 12-13, DA 26, 408, p. 243, r. 9-15 en DA 26, 408, p. 245, r. 7-14. 
120 Hoe deze afzondering op andere facetten van het leven invloed had, is niet te achterhalen vanuit de tekst van 

de Didaskalia. Er is in het algemeen weinig bekend over een mogelijke afzondering van menstruerende 
vrouwen, bijvoorbeeld in speciale verblijven buiten de gemeenschap. Hannah Harrington veronderstelt op 
basis van de Tempelrol van Qumran dat er in iedere joodse stad een aparte ruimte beschikbaar is voor 
vrouwen tijdens hun onreinheid of voor mannen die door een langdurige genitale vloeiing onrein zijn. Zie 
Harrington, Purity Texts, p. 101-102. Het is de vraag of deze tekst de historische feitelijkheid beschrijft of 
slechts een ideaal van de Esseense gemeenschap weerspiegelt. Ulrike Metternich meent dat er te weinig 
bewijzen zijn voor een praktijk van afzondering: Ulrike Metternich, “Sie sagte ihm die ganze Wahrheit”. Die 
Erzählung von der “Blutflüssigen”- feministisch gedeutet. (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2000), p. 
94-98. 

121 ‘[…] in quibus horis aut diebus observant, ne orentur aut eucharistiam percipiant aut librum contingant, 
quoniam a sancto spiritu evacuati sunt.’ Tidner, DA, p. 91-92, LVI, r. 32-34 LVII, r. 1-3. 
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betekent dat de christenen wanneer zij zichzelf onrein achtten, zichzelf niet waardig achtten om 

hardop te lezen uit de Schrift. Passief niet lezen kan betekenen dat ze ook niet aanwezig konden 

blijven wanneer er werd voorgelezen uit de Schrift. In het Latijn staat er in het eerste citaat: ‘Si 

autem spiritum habes semper, ab oratione vero et gratiarum actione et a libris subterfugis 

[…]’122 Hier is sprake van vermijden (subterfugio). Dit kan ook in ruimere zin ‘wegblijven’ 

betekenen en dus als een vorm van niet passief lezen. Maar het tweede citaat spreekt over 

aanraken (contingere observas) en dus over actief lezen.123 In het Grieks van de Constitutiones 

Apostolorum lezen we bibli,ou qi,gein: ‘de Schrift [niet] aanraken’ (CA 27, 1, SC 329, p. 378, 

r. 5). Hier benoemt de tekst dat zij menen dat het aanraken van de heilige Schrift vermeden 

moet worden, dus de adressanten onthouden zich van het hardop lezen of voorlezen uit de 

Schrift, wat impliceert dat aanwezig zijn terwijl een ander voorleest niet verboden is. Aanraken 

is immers alleen in het geval van actief lezen onvermijdelijk. 

 

Deze zelfde vragen kunnen gesteld worden wat betreft de afzondering van het gebed en de 

eucharistie tijdens de menstruatie en andere vloeiingen. Zagen de adressanten af van het gebed 

in een gemeenschappelijk liturgische bijeenkomst, of vermeden ze ook individueel gebed? Was 

alleen hardop bidden verboden, of ook het passief participeren in het gemeenschappelijk gebed? 

Dezelfde vragen kunnen we stellen wat betreft het ontvangen van de eucharistie. Diverse 

formules zijn denkbaar: allereerst zou het kunnen zijn dat de adressanten tijdens de menstruatie 

en andere vloeiingen passief aanwezig waren en dat hun afzondering erin bestond dat ze niet 

hardop participeerden in het gebed, niet participeerden in het lezen en zingen en niet de 

eucharistie ontvingen. Een tweede mogelijkheid is dat zij aan een deel van de liturgie actief 

participeerden en naar buiten gingen zodra het gebed of het lezen uit de Schrift begon of de 

eucharistie aan de orde was. Ten derde kan men zich voorstellen dat adressanten gedurende de 

hele liturgie op afstand bleven volgen wat er in het gebedshuis gebeurde, bijvoorbeeld in een 

portaal, zonder actief te participeren. En ten slotte is er nog de uiterste mogelijkheid: de 

adressanten bleven geheel weg ten tijde van de vloeiingen. Om de reikwijdte van de afzondering 

van de liturgie te reconstrueren, verkennen we hoe de liturgie eruit zag in de periode en 

omgeving waarin de Didaskalia ontstaan is.  

De liturgie van de gemeenschap in de Didaskalia 

De beste bron voor het liturgisch repertoire in Syrië in de derde eeuw is de Didaskalia zelf. Men 

zoekt echter tevergeefs naar een heldere uiteenzetting van hoe een liturgische viering eruit zag. 

Waren er gebedsvieringen? Schriftvieringen? Hoe vaak was er een eucharistieviering? Hoe was 

 
122 Tidner, DA, p. 92-93, LVII, r. 25-26. 
123 ‘Si itaque sanctum spiritum possides fructos vero eius contingere observas, et audies similiter a domino Deo 

Christo […]’ (Tidner, DA, p. 93, LVII, r. 7-10). In de Constitutiones Apostolorum komen deze zinnen niet 
meer voor; de redacteur van de CA kon deze uitspraken voor zijn nieuwe programma niet meer gebruiken. 
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deze opgebouwd? Uit de tekst kan afgeleid worden dat de christenen op zondag bij elkaar 

kwamen:  

But on the Lord’s day leave everything and run eagerly to your church for she is 

your glory. (DA 13, 408, p. 135, r. 24 ff)124  

Naast liturgische vieringen op de zondag in een kerkgebouw is er sprake van eucharistische 

bijeenkomsten op begraafplaatsen:  

You, however, […] shall be assembled even in the cemeteries, and read the Holy 

Scriptures, and without observance complete your services (rites) and your 

intercessions (rogations) to God, and offer an acceptable eucharist, the likeness of 

the body of the kingdom of Christ, in your congregations and in your cemeteries 

and on the departures of them that sleep among you – pure bread that is prepared in 

fire and sanctified through an invocation – and without doubting pray and offer for 

those who are asleep. (DA 26, 408, p. 243, r. 15 - p. 244, r. 4)  

Hier worden drie mogelijke eucharistische vieringen genoemd: vieringen in de gemeenschap in 

een huiskerk of kerkgebouw; vieringen bij gelegenheid van een begrafenis; of vieringen bij een 

herdenking van de doden, waarbij de laatste twee mogelijk plaatsvonden op de begraafplaats. 

Ook beschrijft de tekst hier dat de bijeenkomst is opgebouwd uit schriftlezing, gebed en een 

eucharistische maaltijd waarin brood wordt opgedragen. Deze inmiddels bekende sequens is 

een beschrijving van de constituerende elementen van de liturgie. 

Tijdens de zondagse eucharistische vieringen kwamen de christenen bijeen in een speciaal voor 

de liturgie ingerichte ruimte (DA 12, 408, 130-131). De voorstelling van Achelis, die hierin al 

een basilica ziet gericht op het oosten, met een kathedra en een altaar en een voorportaal (nartex) 

waar de boetelingen en audientes de liturgie konden bijwonen, is waarschijnlijk 

anachronistisch.125 Voor de derde eeuw is het waarschijnlijker dat de christenen liturgie vierden 

in een huis dat ingericht was als gebedshuis, met toegewezen plaatsen voor de bisschop, de 

presbyters, de leken, mannen en vrouwen apart en ouderen en jongeren apart, zo beschrijft een 

recentere studie van Jorg Christian Salzmann. Of de boetelingen en audientes apart zaten, is 

volgens Salzmann niet duidelijk. Van een apart voorportaal is volgens hem nog geen sprake in 

de periode van de Didaskalia.126  

 

 
124 Zie ook DA 5, 408, p. 146, r. 12-13 en DA 11, 408, p. 121, r. 27 - 122, r. 3. 
125 Achelis, Die Syrische Didaskalia p. 284-285.  
126 Jorg Christian Salzmann, Lehren und Ermahnen: zur Geschichte des christlichen Wortgottesdienstes in den 

ersten drei Jahrhunderten. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Reihe 2 59 (Tübingen: 
Mohr, 1994) p. 353 ff.  
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In welke volgorde kwamen Schrift, gebed en eucharistie aan de orde in een liturgische viering? 

Daarvoor is het interessant te zien hoe de christenen in die tijd omgingen met de deelname van 

nog niet gedoopten en van boetelingen:  

But let them [sc. de boetelingen – MG] certainly come in, if they wish to hear the 

word, that they may not completely perish. But let them not communicate in prayer, 

but go outside […] But you shall by no means hinder them to enter the church and 

to hear the word, O bishop. For even our Lord and Savior did not completely put 

away and cast out publicans and sinners, but did even eat with them. (DA 10, 402, 

p. 113-114) 

De boetelingen mochten aan de dienst van het Woord deelnemen, maar werden geacht de kerk 

te verlaten voordat het gebed begint. Datzelfde geldt voor de heidenen die belangstelling hadden 

voor het geloof, audientes genoemd. Deze audientes en boetelingen waren zichtbaar aanwezig 

in de kerk tijdens de dienst van het Woord. Daarna vertrokken ze op een voor iedereen zichtbare 

manier:  

And again they [sc. de trouwe gelovigen – MG] likewise who see and hear them 

[sc. de boetelingen – MG] go forth like the heathen and publicans, will fear and take 

warning to take heed to themselves not to sin, lest it happens thus to them also, and 

being convicted of sin or falsehood they go out from the church. (DA 10, 402, p. 

113, r. 18-22; vergelijk ook DA 402, p. 65, r. 2-3) 

De liturgie begon dus met een woorddienst, waarin schriftlezing en prediking centraal stonden.  

Na schriftlezing en prediking wordt de liturgie vervolgd met gebed. Volgens Salzmann kan hier 

het algemene gebed bedoeld worden dat vooraf gaat aan het eucharistisch gebed en het 

opdragen van het eucharistische brood. Er worden in de Syrische zowel als in de Latijnse tekst 

verschillende woorden gebruikt voor het gebed. Het kan gaan om een opeenvolging van 

intercessiegebeden, een dankgebed en epiclese over het brood, maar zeker is dat niet. Uit de 

beschrijving van de eucharistie op de begraafplaats blijkt in ieder geval dat een invocation 

(epiclese over de eucharistische gaven) en ook weer intercessiegebeden voor de gestorvenen 

deel uitmaakten van het gebed tijdens de liturgie.127 

 

Deze korte verkenning geeft een beeld van de liturgische vieringen van de eucharistie op zondag 

en op de begraafplaats. De passages in de Didaskalia die mogelijk wijzen op een gebedspraktijk 

 
127 Deze beschrijving heeft overeenkomsten met beschrijvingen van de eucharistie in de apokriefe Handelingen 

van Thomas: ook in de Handelingen van Thomas is het aanroepen van de heilige Geest over het brood het 
belangrijkste consecratorisch moment, en ontbreken verwijzingen naar lof- of dankzegging. Zie Gerard 
Rouwhorst, “La célébration de l’eucharistie selon les Actes de Thomas,” In Omnes circumadstantes. 
Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy, ed. Charles Caspers en Marc 
Schneiders (Kampen: Kok, 1990), pp. 51-77. 
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thuis zijn vaag. Interessant is in dit verband vooral hoofdstuk 15, waarin de weduwen wordt 

opgedragen thuis te bidden:  

But a widow who wishes to please God sits at home and reflects on the Lord day 

and night, and without ceasing at all times offers intercession and praise purely 

before God. (DA 15, 408, p. 148, r. 18-20)  

Zo zou althans de redacteur graag zien dat weduwen hun leven inrichten.128 Salzmann wijst op 

nog een andere vorm van dagelijks gebed door de weduwen:  

And again also the widow who has received alms of the Lord, let her pray for him 

that did this service, concealing his name like a wise (woman), that his 

righteousness may be with God and not with men […] (DA 15, 408, p. 152, r. 10-

13)  

Deze uitspraak veronderstelt dat de weduwen in een gemeenschappelijke bijeenkomst baden: 

in het geval van individueel gebed zou het niet nodig zijn dat de weduwe de naam van de 

weldoener stil houdt. Mogelijk betreft het hier een liturgische rol die de weduwen vervulden in 

de gemeenschappelijke liturgie.  

Er zijn nog enkele andere uitspraken over hoe het gebed en de Schrift plaats hebben in het 

dagelijks leven van de christenen. Aan mannen, die zo rijk zijn dat ze niet hoeven te werken 

raadt de tekst aan:  

[…] sit at home and read the Law and the Book of Kings and the prophets and the 

Gospel (which is) the fulfillment of these. However, avoid all the books of the 

heathens […] (DA 2, 402, p. 14, r. 18-21)  

De auteur zegt met enige nadruk dat de mannen thuis dienen te blijven en daar de Schrift dienen 

te bestuderen. Daarmee vertelt dit citaat dat er christenen waren die thuis de beschikking hadden 

over boeken en de Schrift lazen, individueel of in huiselijke kring. Ook in hoofdstuk 21 staat 

een verwijzing naar gebeden in een dagelijkse setting:  

Therefore it is not lawful for a believer to swear […] nor to issue a curse out of his 

mouth, but blessings and psalms and (sayings from) the dominical and divine 

Scriptures, which are the foundation of the truth of our faith. (DA 21, 408 p. 188, r. 

8-9)  

Hier doet de auteur een beroep op de christenen om niet te vloeken noch te zweren bij de zon 

of andere heidense gebruiken, en hij spoort hen aan in plaats daarvan zegeningen of psalmen 

 
128 Charlotte Methuen heeft het conflict onderzocht tussen de auteur van de Didaskalia en de weduwen over de 

aard en invulling van hun ambt; zie hierover Charlotte Methuen, “Widows, Bishops and the Struggle for 
Authority in the Didascalia Apostolorum,” Journal of Ecclesiastical History 46:2 (1995): 197-221.  
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uit te spreken of de Schriftteksten van de Heer te overwegen. Evident is dat een dergelijke 

aansporing geen bewijs is dat christenen zich hieraan ook hielden in de praktijk.129  

 

De gegeven citaten uit de eerdere hoofdstukken stammen meest uit een oudere redactielaag van 

de Didaskalia dan de anti-deuterotische redactielaag. Doel van deze excurs is een globaal beeld 

te schetsen van de liturgie van de Syrische christenen in de derde eeuw. Wat betekende de 

afzondering van gebed, Schrift en eucharistie dan voor de christenen die de 

reinheidsvoorschriften onderhielden?  

De eerste mogelijkheid die ik al noemde is dat adressanten tijdens de menstruatie en andere 

vloeiingen passief aanwezig waren; dat hun afzondering erin bestond dat ze niet hardop 

participeerden in het bidden en zingen en het lezen van de Schrift en de eucharistie niet 

ontvingen. Deelname aan het gebed is echter per definitie actief. Het is niet denkbaar dat de 

adressanten aanwezig zijn zonder in te stemmen met het gebed. Niet deelnemen aan het gebed 

moet dus betekenen dat de adressanten tijdens een vloeiing niet aanwezig blijven bij dit gedeelte 

van de liturgie. Het brood voor de eucharistie waarover de zegen en Gods Geest afgeroepen 

werd, was door de gelovigen zelf aangedragen. Het is moeilijk denkbaar dat de adressanten ten 

tijde van vloeiingen wel hun gaven meebrachten naar de bijeenkomst en niet deelnamen aan 

het bidden van het dankgebed over de gaven en het afsmeken van de Geest. Alles overziende 

is het niet voorstelbaar dat afzondering van de liturgie inhield dat de adressanten wel aanwezig 

waren en niet participeerden in de liturgie. 

 

De tweede mogelijkheid is dat zij een deel van de liturgie actief participeerden en naar buiten 

gingen zodra het gebed of de eucharistie begon. In dat geval zou hun participatie lijken op die 

van de boetelingen en de audientes. Ook van hen wordt verteld dat zij niet bij het gebed van de 

gemeenschap mochten zijn, maar wel welkom waren bij het luisteren naar de Schrift en de 

prediking.  

In dit geval is het verwijt van de redacteur van de Didaskalia aan de adressanten dat zij zichzelf 

in de liturgie op één lijn stellen met audientes en boetelingen. Het zou betekenen dat de 

adressanten wel aanwezig zijn bij de woorddienst, maar zich terugtrekken uit de liturgie na de 

Schriftlezing en prediking. Er wordt echter in de tekst met nadruk gezegd dat de adressanten 

zich ten tijde van vloeiingen ook onthielden van de Schrift. Dat moet betekenen dat zij geen 

onderscheid maakten tussen deelname aan de woorddienst en deelname aan de gebeden en de 

eucharistie. Als hun afzondering inhield dat zij wegbleven van de eucharistie en het gebed, dan 

zullen zij ook afwezig geweest zijn bij de woorddienst. Afzondering van een deel van de liturgie 

is daarom niet waarschijnlijk binnen de voorschriften die de adressanten onderhielden. 

 
129 Salzmann noemt in dit verband ook nog DA 402, p. 14, r. 29 – p. 15, r. 1: ‘And if you desire songs, you have 

the psalms of David’; om hierin een praktijk van het zingen of bidden van psalmen thuis te zien, lijkt mij te 
ver gaan. Salzmann, Lehren und Ermahnen, p. 363. 
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De derde vorm van afzondering die we moeten onderzoeken is de optie dat adressanten 

gedurende de hele liturgie op afstand (zoals in een afgescheiden ruimte) volgden wat er in het 

gebedshuis gebeurde, zonder actief mee te doen. Deze vorm komt niet naar voren uit de tekst 

van de Didaskalia. Het ligt niet voor de hand om te denken dat  de boetelingen en de audientes 

aanwezig waren te midden van de gemeenschap terwijl een andere groep, die wel tot de 

gedoopten behoort, vanuit een minder zichtbare plaats deelnam aan de liturgie. Dat de 

procreatieve reinheidsregels voorschreven dat christenen die onrein waren konden deelnemen 

vanuit een afgescheiden ruimte lijkt daarom ook niet waarschijnlijk. 

 

Dan blijft alleen nog de uiterste mogelijkheid over: de adressanten bleven ten tijde van de 

vloeiingen weg uit de liturgie. Voor hen betekende afzondering in de dagen van vloeiingen dat 

zij de gehele liturgische bijeenkomst vermeden. De interpretatie van de in de reinheidsregels 

voorgeschreven afzondering tijdens de menstruatie en andere procreatieve vloeiingen was 

volledige liturgische afzondering. Daarmee stelden de adressanten zichzelf op een nog grotere 

afstand van de liturgie dan de boetelingen en de audientes, die immers wel deelnamen aan de 

woorddienst.  

4.2.3 De voorschriften: reinigingsbaden 

De voorschriften ten tijde van vloeiingen behelsden voor de adressanten dus algehele 

afzondering van liturgische bijeenkomsten. Hoe lang gold deze afzondering van de liturgie? En 

op welke wijze werd het eind van deze periode gemarkeerd? Over het einde van de afzondering 

meldt de Didaskalia: 

But again I say to you, O woman, (if) in the seven days of your flux you regard 

yourself unclean according to the second legislation – after seven days, therefore, 

how can you be purified without baptism? […] But if you shall bathe yourself, 

through that which you suppose, that you are purified, you shall abrogate the perfect 

baptism of God […]. But if you be not bathed, according to your own imaginings 

you remain unclean […] (DA 26, 408, p. 241, r. 24 - p. 242, r. 2).  

De redacteur confronteert de adressanten, hier vrouwen, met hun eigen overtuigingen. Als zij 

menen dat zij wel een reiniging nodig hebben, wat kunnen zij anders doen dan een bad nemen? 

Zoals al aan de orde geweest is in paragraaf 3.2 is het woord voor baden hetzelfde als voor 

dopen. De vrouwen die hij aanspreekt menen dat zij rein zullen worden door een bad of doop 

en dat zij onrein zullen blijven zonder bad of doop. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

vrouwen reinigingsbaden kenden om zich te reinigen na afloop van de zeven dagen van de 

menstruatie en andere vormen van onreinheid.  

De wijze waarop men in bad ging wordt in de Didaskalia niet beschreven. De redacteur roept 

de vrouwen op:  
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And do not observe these things, nor think that it is uncleanness (ṭmꞌ); and do not 

restrain yourselves because of them, and do not seek sprinklings, or baptisms, or 

purifications for these things. (DA 26, 408, p. 243, r. 9-14)  

Naast baden worden hier nog andere mogelijke vormen van reiniging genoemd: sprenkelingen 

(rꞌsase) of doopsels / baden (maʿmudita) of reinigingen (dukayē). Mochten de christenen zich 

verontschuldigen dat ze geen reinigingsbad gebruikten, maar slechts een rituele wassing, zoals 

onder de joden gebruikelijk was, dan werd het bezwaar daartegen door de anti-deuterotische of 

wellicht hier de apostolische redacteur ook benoemd.  

De felle kritiek van de redacteur ten opzichte van de praktijk van het reinigingsbad doet 

vermoeden dat er overeenkomsten waren tussen dit reinigingsbad en de doop die immers van 

zichzelf ook een reinigingsbad is. Mogelijk was de locatie voor de reinigingsbaden dezelfde als 

voor de doop. Mogelijk werden er gebeden en rituelen gebruikt die verwant waren aan de 

rituelen en gebeden bij de doop.130  

 

Waar dit bad plaatsvond, blijft onduidelijk. We weten dat er Syrië in de derde eeuw sprake was 

van badhuizen. Elders in de Didaskalia wordt gesproken over het bezoek aan het badhuis:  

And be watchful that you do not bathe in a bath with men. When there is a bath of 

women in the town or in the village, a believing woman shall not bathe in a bath 

with a man. […] But if there is no bath of women and you are constrained to bathe 

in a bath of men and women – this is beyond what is proper – bathe with chastity 

and prudency and with shame and moderation. (DA 3, 402, p. 26, r. 11-18), zie ook 

DA 2, 402, p. 16, r. 6-7).131  

Is er een verband tussen het badhuisbezoek en de rituele reiniging na een lichamelijke vloeiing 

waarover de tekst spreekt? Waar het gaat over het badhuisbezoek wordt consequent het 

Syrische woord šḥa gebruikt, wat verwijst naar de activiteit van wassen en schoonmaken. Het 

woord ‘mad, dat in hoofdstuk 26 gebruikt wordt, ontbreekt in hoofdstuk 3. Blijkbaar is 

onderdompeling geen belangrijk onderdeel van het baden van mensen in een badhuis en is het 

wassen en schoon worden belangrijker. Andersom komt in hoofdstuk 26 het woord šḥa wel 

enkele keren voor: het betreft hier alleen de eerder geciteerde tekst over het onophoudelijk 

wassen van de mannen na een vloeiing of seksuele gemeenschap. Alleen het wassen van matras 

 
130 Harrington, Purity Texts, p. 103 verwijst naar onderzoek waaruit zou blijken dat soms vrouwen na de 

menstruatie alleen werden besprenkeld om gereinigd te worden. Zie Shaye J.D. Cohen, “Purity, Piety and 
Polemic: Medieval Rabbinic Denunciations of “Incorrect” Purification Practices,” In Women and Water: 
Menstruation in Jewish Life and Law, ed. R. Wasserfall, (Waltham, MA: Brandeis University Press, 1999), 
p. 92-93 en T. Meacham, “An Abbreviated History of the Development of Jewish Menstrual Laws,” in: 
Women and Water, p. 28. 

131 Schöllgen, “Balnea Mixta,” gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van gemengd baden naar steeds meer apart 
baden door mannen en vrouwen aan de hand van een vergelijking tussen de Syrische Didaskalia, de Latijnse 
Didaskalia en de Constitutiones Apostolorum.  
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en kleren wordt verbonden met šḥa. Het gaat dan klaarblijkelijk om een andere vorm dan 

onderdompelen. Het woord šḥa is een algemeen gebruikt woord voor wassen en kan gebruikt 

worden voor het reinigen van spullen in het verlengde van de cultische reiniging van de mens 

zelf, maar voor een cultische reiniging van het lichaam zelf is meer nodig dan alleen maar 

wassen (šḥa); daarvoor is ook onderdompeling nodig. Ook andere bronnen wijzen erop dat 

badhuizen en (joodse) rituele baden (mikvaot) verschillende gebouwen waren. In Dura Europos, 

een stad aan de Eufraat met een bloeiende beschaving in de hellenistische en romeinse periode, 

zijn wel de archeologische resten van een (romeins) badhuis gevonden, maar in dit badhuis zijn 

geen sporen van rituele reinheidspraktijken voor joden of christenen.132 

 

Wat is de betekenis van het baden voor de adressanten? Voor het antwoord keren we terug naar 

de tekst:  

But if you shall bathe yourself, through that which you suppose, that you are 

purified […] (DA 26, 408, p. 241, r. 27-28)  

De redacteur citeert hier de overtuiging van de adressanten zelf. Het is dus hun eigen 

woordgebruik dat door de woorden van de redacteur heen hoorbaar wordt. Het Syrische woord 

dat hier vertaald is met ‘purified’, is dkā van de stam dkꞌ ‘rein’ in de betekenis van ‘ontdoen 

van vuil’. Het Latijn geeft hier het woord ‘mundata van het werkwoord mundare’.133 Ook op 

andere plaatsen in het betoog tegen de reinheidsvoorschriften wordt deze term gebruikt, steeds 

alleen in combinatie met baden na een lichamelijke vloeiing.134 Aangezien de redacteur hier de 

gedachtegang van de adressanten weergeeft, kunnen we aannemen dat deze betekenis van 

reinigen een eigen begrip is onder de adressanten.135  

In de teksten over het badhuisbezoek komt het Syrische woord voor reinigen volgens een 

reinigingsvoorschrift niet voor (DA 2, 402, p. 16, r. 6-10 en DA 3, 402, p. 26, r. 11-23). Dat 

betekent dat reiniging na een vloeiing een andere is dan badhuisbezoek. Daarvoor wordt 

mogelijk een andere locatie gebruikt dan het badhuis.  

Mogelijk biedt dit citaat zicht op de locatie waar dit reinigingsbad plaatsvindt:  

 
132 Deze stad is verwoest in het midden van de 3e eeuw (256 n. C.) en biedt een kijkje in een gemengde 

samenleving van Syrische arabieren, joden, christenen, hellenistische en romeinse bevolkingsgroepen. Zie 
Clark Hopkins, The Discovery of Dura-Europos, ed. Bernard Goldman (New Haven: Yale University Press, 
1979).  

133 Tidner, DA, p. 95, LIX, r. 26 Zie ook Tidner, DA, p. 96, LX, r. 15 ‘et numquam exis mundus’ en r. 19 ‘et 
numquam poteris mundari’. 

134 Zo in H. 26 p. 242 de reeds geciteerde tekst over mannen. 
135 Slechts eenmaal gebruikt de redacteur het woord reinigen in dit betoog in een ander verband: ‘Indeed, there 

is also no other power whereby the unclean spirit may depart except through the pure and holy Spirit of God.’ 
(DA 26, 408, p. 241, r. 8-10) Dit citaat staat in een argument waarin de redacteur uitlegt dat de heilige Geest 
de onreine geesten verjaagt en dat onreine geesten slechts door de reine en heilige Geest van God verjaagd 
kunnen worden.  
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However, if a man should corrupt and defile a strange wife […] and […] should 

wash in all the seas and bottomless pits and be bathed in all the rivers, he cannot be 

made clean. (DA 26, 408, p. 245, r. 11-14).  

In deze stijlfiguur die mogelijk bewerkt is door de apostolische redacteur komen drie 

hypothetische locaties voor het reinigingsbad: rivieren, zeeën en bodemloze putten. Dit zou een 

aanwijzing kunnen zijn dat voor het reinigingsbad net als voor de doop stromend water vereist 

is, zoals water van de zee of een rivier.  

 

De adressanten waren gewoon een periode van onreinheid af te sluiten met een reiniging. Na 

een voorgeschreven periode van afzondering, die voor de menstruatie zeven dagen duurde en 

voor andere vloeiingen niet bekend is, reinigden zij zich door onderdompeling en mogelijk 

sprenkeling. Door dit bad werden zij weer rein en konden zij weer deelnemen aan de liturgie. 

Het baden na een procreatieve vloeiing is een ander soort baden dan het badhuisbezoek, waar 

wassen centraal staat en niet onderdompeling. Waarschijnlijk vond het reinigingsbad ook 

ergens anders plaats, mogelijk op een plaats waar stromend (levend) water voorhanden was 

zoals bij zee of in een rivier of regenwaterput. Dit maakt het reinigingsbad verwant aan de 

doop.136 Waar de redacteur bezwaar maakt tegen baden omdat de doop eenmalig en uniek is, is 

dit voor de adressanten blijkbaar geen probleem. Ofwel zij hechten niet aan de eenmaligheid 

van de doop, ofwel zij zien voldoende onderscheid tussen de doop en deze reinigingsbaden. 

4.3 Het onderhouden van de deuterosis  

De motivatie voor het onderhouden van voorschriften rond onreinheid halen de joodse 

christenen uit de deuterosis:  

But if there are any who are scrupulous and desire, according to the second 

legislation, to keep the habits of nature and fluxes and intercourse, first let them 

know that, as we have already said, together with the second legislation they affirm 

the curse against our Savior and condemn themselves vainly. (DA 26, 408, 238, r. 

6-7).  

Verderop probeert de redacteur zijn publiek te overtuigen van de onzinnigheid van het 

onderhouden van de deuterosis, met dezelfde argumenten als die al eerder in hoofdstuk 26 zijn 

aangevoerd. Met de deuterosis nemen zij hun voormalige zonden weer op zich; dan nemen ze 

ook de idolatrie weer op zich van het gouden kalf, en bevestigen ze de vloek tegen Christus:  

 
136 In de Constitutiones Apostolorum zijn alle teksten over baden en dopen verdwenen, behalve dit laatste citaat 

uit de DA. Hier vinden we de woorden lou,w en avpolou,w, wassen en afwassen (boek VI, 29, 4, SC 329, p. 
389). Deze termen (wassen en afwassen) worden in patristische teksten veel verbonden met de doop. De 
overeenkomst tussen baden en dopen is in de oorspronkelijke Griekse tekst waarschijnlijk even dwingend als 
in het Syrisch en in het Latijn. 
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Indeed, you have received release – you should no more bind yourselves. And do 

not load yourselves again with something which our Lord and Savior has taken 

away from you. And do not observe these things, nor think that it is uncleanness 

[…] (DA 26, 408, p. 243, r. 10-13).  

Al deze argumenten en meer zijn al uitgebreid aan de orde geweest in het eerste deel van 

hoofdstuk 26 (p. 223-233) en in het debat over de sabbat (p. 236-237) en worden hier kort 

herhaald. Het debat om de deuterosis vormt immers het kader van hoofdstuk 26, waarbinnen 

zowel de argumentatie tegen de sabbat als de argumentatie tegen de procreatieve 

reinheidswetten hun plaats krijgen.  

Betekent dit dan ook dat de joodse christenen de volledige deuterosis blijven volgen?  

Now if you be bathed from an issue and from intercourse according to the second 

legislation, (then) you are obliged also to be bathed when you tread upon a mouse 

[…] (DA 26, 408, p. 242, r. 11-14).  

De redacteur verwijt hier zijn adressanten (met name de mannen) dat zij inconsequent zijn: als 

ze vanwege de deuterosis zich moeten baden na seksuele gemeenschap en vloeiingen, dan toch 

ook wanneer ze op een muis getrapt hebben (zie Leviticus 11, 29). Ook de onreinheid van de 

doden wordt door de joodse christenen niet onderhouden, hebben we gezien. Blijkbaar maken 

zij keuzes welke wetten en regels uit de deuterosis zij blijven onderhouden. Maar welke wetten 

hebben daarbij als basis gediend? Is hier sprake van een christelijke heroriëntatie op Leviticus 

zelf? Of is er sprake van joodse tradities waar de christenen zich op baseren? En zo ja, welke?  

De christelijke groepering in Syrië waartoe de anti-deuterotische redacteur van de Didaskalia 

zich richt, heeft nauwe contacten met de joodse gemeenschap. Waarschijnlijk zijn de christenen 

of hun ouders zelf bekeerd uit het jodendom, zoals in paragraaf 4.1 uitvoerig is besproken. Een 

logische vraag is dus of er sprake kan zijn van overname van of beïnvloeding door een 

contemporaine joodse praktijk. Deze vraag is door eerdere onderzoekers ook gesteld. 

Wendebourg vertegenwoordigt de opvatting dat de christenen, nadat in de nieuwtestamentische 

periode praktijken van procreatieve onreinheid afgewezen werden, vanaf de derde eeuw 

procreatieve onreinheid opnieuw ingevoerd hebben. Dit verklaart niet waarom de christenen tot 

deze herinvoering zijn gekomen.137 Cohen beargumenteert dat er geen sprake kan zijn van 

joodse beïnvloeding, want de oudste joodse bron waarin menstruerende vrouwen de toegang 

tot de synagoge wordt ontzegd, het geschrift Beraita de Niddah, kan niet eerder gedateerd 

worden dan de zesde eeuw.138 Brakke stelt in navolging van Cohen daarom dat de christenen 

 
137 Dorothea Wendebourg, “Die alttestamentliche Reinheitsgesetze in der frühen Kirche,” Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 95 (1984): p. 169. 
138 Shaye J.D. Cohen, “Menstruants and the Sacred in Judaism and Christianity”, in: Women’s History and 

Ancient History, ed. Sarah B. Pomeroy, (Chapel Hill: University of North California Press, 1991), 273-299.  
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hun voorschriften gebaseerd moeten hebben op een eigen interpretatie van de Schrift: ‘[…] their 

respect for the holiness of the Eucharist led them to the Bible in search of means to preserve 

that sanctity.’ 139  Is het mogelijk dat de voorschriften uit de deuterosis omtrent vloeiingen 

voortkomen uit een eigen christelijke heroriëntatie op Leviticus?  

4.3.1 De bronnen van de deuterosis: Leviticus 

Wanneer de voorschriften rond procreatieve vloeiingen geïnspireerd zijn op het Oude 

Testament, moet er een verband te vinden zijn met Leviticus 12 en 15. Deze beide hoofdstukken 

van Leviticus geven voorschriften over de situaties waarin mannen en vrouwen onrein zijn als 

gevolg van een lichamelijke vloeiing. De vloeiingen die in Leviticus genoemd worden, zijn 

achtereenvolgens kraambloed (Leviticus 12), mannelijke onregelmatige vloeiing 

(geslachtsziekte), mannelijke zaadlozing buiten de seksuele gemeenschap, de seksuele 

gemeenschap voor man en vrouw, menstruatie en ten slotte onregelmatige bloedvloeiing bij 

vrouwen (alle Leviticus 15). 

In de voorschriften die de joodse christenen in de derde eeuw onderhouden speelt menstruatie 

een hoofdrol, zo lijkt het. Maar het is niet de enige vloeiing waaraan de redacteur refereert. Ook 

seksuele gemeenschap en  mannelijke vloeiingen worden genoemd. Deze laatste worden in de 

Didaskalia niet nader omschreven; men kan hierbij denken aan zowel zaadlozingen (Leviticus 

15, 16) als ook andere mannelijke vloeiingen (Leviticus 15, 2 ff). De onregelmatige vormen 

van vrouwelijk bloedverlies in Leviticus 15, 25 en van kraambloed in Leviticus 12 worden in 

de Didaskalia niet uitdrukkelijk genoemd. Enkele keren wordt het geheel samengevat als ‘de 

natuurlijke vloeiingen van het lichaam’, hetgeen de mogelijkheid open laat dat er ook andere 

niet met name genoemde vloeiingen inbegrepen zijn. Men mag aannemen dat wanneer 

bloedverlies tijdens de menstruatie als onrein wordt beschouwd, ook andere vormen van 

genitaal bloedverlies, die toch een verbijzondering zijn van menstruatiebloed, inbegrepen zijn 

in deze onreinheid. Hoewel in de Didaskalia niet alle vloeiingen letterlijk genoemd worden die 

onder de voorschriften in Leviticus staan genoemd, mag men dus aannemen dat deze wel alle 

gehanteerd werden. Leviticus zou dus een bron kunnen zijn voor het bepalen welke vloeiingen 

onrein maakten.140  

 
139 Brakke, “Nocturnal Emissions,” p. 429, met een verwijzing naar Cohen, “Menstruants and the sacred,” p. 

287-290. 
140 In de Constitutiones Apostolorum worden wel zowel nachtelijke zaadlozingen als onregelmatige vloeiingen 

beschreven; ook onregelmatig vrouwelijk bloedverlies, in de vorm van miskramen worden genoemd. Zo in 
CA VI, 27, 1: […] gonorroi,aj( ovneirw,xeij( plhsiasmou.j tou.j kata. no,mon […]: ”mannelijke onregelmatige 
vloeiingen, nachtelijke zaadlozingen, (seksuele) samenleving binnen de wet.” (SC 329, p. 378 r. 2-3) en VI 
27, 3: Ou;te ga.r no,mimoj mi,xij ou;te le,coj ou;te ai[matoj fora,( ouvk ovnei,rwxij mia/nai du,natai avnqrw,pou 

fu,sin h; to. a[gion Pneu/ma cwri,sai: “Want noch wettige gemeenschap; noch het bed, noch het dragen van 
bloed, noch nachtelijke zaadlozing kunnen de menselijke geest verontreinigen of de heilige Geest wegnemen” 
(SC 329, p. 378 r. 16-19). In VI, 27, 7: […] mh. ka,qarsin fusikh.n( mh. mi,xin no,mimon( mh. toketo.n h; avpobolh,n 
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De volgende stap is de consequenties van deze onreinheid volgens Leviticus te vergelijken met 

de praxis die de adressanten op de deuterosis baseerden. Kwamen de voorschriften die de 

joodse christenen onderhielden, overeen met die uit Leviticus? In Leviticus wordt per vloeiing 

zowel een periode van onreinheid aangegeven als een wijze waarop deze onreinheid eindigt. 

Voor de meeste vormen van onreinheid geldt dat zij de drager ‘tot de avond’ onrein maken en 

dat de persoon zich dient te baden en de kleren dient te wassen. Langer duurt de onreinheid bij 

de menstruatie, namelijk een periode van zeven dagen, en bij onregelmatige mannelijke of 

vrouwelijke vloeiingen. Bij deze laatste geldt dat de onreinheid zo lang duurt als de vloeiing 

duurt, en daarboven geldt nog een wachttijd van zeven dagen. In de Didaskalia wordt alleen de 

periode van zeven dagen van de menstruatie benoemd; dit komt overeen met de voorschriften 

van Leviticus. Informatie over de lengte van de periode van onreinheid bij de andere vloeiingen 

ontbreekt in de Didaskalia. 

Uit de tekst van de Didaskalia blijkt dat de joodse christenen zich volgens de voorschriften van 

de deuterosis na elke periode van onreinheid baadden: na de menstruatie, na een zaadlozing of 

mannelijke vloeiing, na seksuele gemeenschap. In Leviticus geldt dit voorschrift echter alleen 

voor mannen na een onregelmatige vloeiing of een zaadlozing (resp. Leviticus 15, 13 en 

Leviticus 15, 16) en voor mannen en vrouwen na seksuele gemeenschap (Leviticus 15, 18). Het 

reinigingsbad na de menstruatie, waar de redacteur van de Didaskalia zo fel tegen argumenteert, 

komt als voorschrift niet voor in Leviticus.  

Het baden wordt in Leviticus beschreven als volledig onderdompelen in levend water (Leviticus 

15, 13). Dit komt overeen met het wassen in de rivier en de zee, aan het eind van het betoog 

van de Didaskalia. Daarom denk ik dat hier een verwijzing staat naar de reële praxis in de tijd 

van de anti-deuterotische redacteur, en niet alleen een denkbeeldige praxis bedacht door de 

apostolische redacteur. Het wassen van de kleren is een voorschrift, maar het wassen van het 

bed wordt in Leviticus niet genoemd. Uit de Didaskalia kunnen we niet opmaken of onder de 

joodse christenen de onreinheid ook overdraagbaar was via het aanraken van zetel en bed. Wel 

schrijft de deuterosis voor dat mensen hun kleren en mogelijk ook hun bed wassen na een 

onreinheid, want alleen dan kan de redacteur van de Didaskalia de adressanten erop wijzen dat 

zij inconsequent handelen. Het wassen van bed en kleding na een onreinheid lijkt niet de 

gewoonte geweest te zijn onder de joodse christenen. Dit is een verschil met de voorschriften 

van Leviticus 15, 4-12. 13. 16-17.  

 

Het derde aspect van de deuterosis en voor ons onderzoek van belang, zijn de cultische 

consequenties van procreatieve onreinheid. Voor de joodse christenen had deze onreinheid 

consequenties voor de deelname aan het gebed, het lezen uit de Schrift en de eucharistie. Ook 

 
[…]: “[houd je niet aan wetten omtrent] natuurlijke reiniging, noch wettige seksuele gemeenschap, noch 
bevalling of miskraam […]”. (SC 329, p. 378, r. 16-19). 
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in Leviticus 12 en 15 wordt deze verbonden met de cultus: ‘Wijs de Israëlieten erop dat ze zich 

bewust moeten zijn van hun onreinheid, anders sterven ze wanneer ze in hun onreinheid mijn 

tabernakel, die in hun midden staat, verontreinigen’ (Leviticus 15, 31). Op grond van dit 

voorschrift wordt algemeen aangenomen dat joden tijdens een periode van onreinheid 

uitgesloten waren van deelname aan de tempelcultus. 141  De adressanten hebben deze 

voorschriften toegepast op de christelijke liturgische handelingen van lezen uit de Schrift, gebed 

en deelname aan de eucharistie. Er is dus sprake van toe-eigening van rituele voorschriften die 

uit een andere context stammen, namelijk de oudtestamentische tempelcultus, voor de 

christelijke liturgie; het gebed, het lezen uit de Schrift en deelname aan de eucharistie zijn 

begrepen als cultische handelingen in de christelijke context. Alleen zo kan begrepen worden 

dat de adressanten de voorschriften van Leviticus zijn blijven onderhouden. 

 

Hoewel er onmiskenbaar verwantschap is tussen de voorschriften rond procreatieve onreinheid 

in Leviticus 12 en 15 enerzijds en de praxis van procreatieve onreinheid van de joodse 

christenen in Syrië anderzijds, zijn er ook grote verschillen tussen deze praktijken. Een groot 

verschil is dat de joodse christenen de periode van iedere vorm van onreinheid van vrouwelijk 

bloed afsloten met een reinigingsbad, waar dat in Leviticus alleen is voorgeschreven voor 

mannen na een zaadlozing of een onregelmatige genitale vloeiing en voor mensen die een 

vrouw hebben aangeraakt tijdens haar onreinheid. Daarbij hebben de in Leviticus 12 en 15 

genoemde cultische consequenties van de onreinheid een metamorfose ondergaan. In de 

christelijke gemeenschap bestaat er geen tempel, maar zien we dat de christenen in plaats 

daarvan een verbod hanteren op deelname aan de het gebed, het lezen uit de Schrift en de 

eucharistie. Gezien de verschillen tussen Leviticus enerzijds en de voorschriften van de 

deuterosis anderzijds lijkt het erop dat de procreatieve reinheidsvoorschriften waar de joodse 

christenen zich aan hielden niet rechtstreeks te verklaren zijn vanuit Leviticus. Daarom is de 

volgende stap een zoektocht hoe in toenmalige joodse bronnen met dezelfde voorschriften uit 

Leviticus wordt omgegaan.  

4.3.2 De bronnen van de deuterosis: de joodse mondelinge wetten 

In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk is er al op gewezen dat er mogelijk een relatie is tussen de 

deuterosis zoals dit begrip bekend is bij de redacteur van de Didaskalia, de Syrische christenen 

die joodse wortels hadden, en de joodse mondelinge wetten waaruit de Misjna en later de 

Talmoed zijn ontstaan. De Misjna, de Tosefta en het commentaar hierop in de Talmoed, zijn de 

verzamelingen van uitspraken van rabbijnen die gezaghebbend zijn geworden in de latere 

 
141 Zie ook E.P. Sanders, “Did the Pharisees Have Oral Law?”, in: idem, Jewish Law From Jesus to the Mishnah. 

Five Studies, (London: SCM Press, 1990) pp. 97-130 en verder Leviticus 12, 4 over het niet aanraken van 
het heilige. 
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rabbijns-joodse traditie. Deze bronnen zijn echter lastig te dateren daar ze opgebouwd zijn uit 

uitspraken die een geschiedenis van mondelinge overlevering kunnen hebben van enkele 

eeuwen. Onderzoekers die zich richten op de ontstaansperiode van het rabbijnse jodendom 

wijzen erop dat de eerste sporen van een mondelinge wetgeving al in de tussentestamentaire 

periode (v.a. 100 v.C.) en bij de farizeeën herkenbaar zijn.142 De inzet van deze mondelinge wet 

is geweest de Tora te interpreteren waar deze onvolledig was of tot misverstanden kon leiden 

en deze te actualiseren voor joden die in de diaspora leefden, ver van de tempel van Jeruzalem. 

Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus kwam daarbij nog de wens om 

de wetgeving van de Tora actueel en relevant te houden voor de joden in een tijdperk zonder 

tempel. Onder welke omstandigheden en vanuit welke stromingen het rabbijnse jodendom is 

ontstaan, is volop onderwerp van discussie. 143  Mogelijk hebben verschillende joodse 

stromingen met elkaar geconcurreerd om de interpretatie van de Tora. Mogelijk hebben in de 

eerste eeuwen van de christelijke jaartelling verschillende stromingen zich alle beroepen op een 

mondeling overgeleverde wetgeving en had de rabbijns-joodse traditie in die eerste eeuwen nog 

niet de dominante positie verworven die ze in later eeuwen is gaan innemen.144 

De joods-christelijke adressanten waarvan sprake is in de Didaskalia zijn vanuit hun joodse 

achtergrond vertrouwd met discussies over de interpretatie van de Tora, vergelijkbaar met de 

discussies die in de rabbijnse bronnen hun weerslag hebben gevonden. 145  Vanuit deze 

uitgangspunten is het interessant te onderzoeken of en in hoeverre de voorschriften die de 

joodse christenen uit de Didaskalia onderhielden overeenstemmen met voorschriften uit de 

joodse groeperingen van die tijd. Een vergelijking met de joodse praktijken en voorschriften uit 

de derde eeuw rond de onreinheid van procreatieve vloeiingen is in dit verband slechts 

voorlopig, aangezien het een volledig nieuwe studie zou vergen om de beschikbare joodse 

bronnen hier volop bij te betrekken. Daarom volgen hier slechts enkele suggesties ter 

vergelijking. 

 

Ed Sanders heeft studie gemaakt van de ontwikkeling van de joodse gemeenschap in de eerste 

eeuwen na Christus. Voor de reinheidspraktijken in de joodse gemeenschap van de eerste eeuw 

van de christelijke jaartelling maakt hij gebruik van teksten van Philo en Josephus. De joden in 

de diaspora, hoewel ze ver van de tempel leefden, hechtten aan reinheid en reiniging, zegt 

Sanders. Het lijkt erop dat ze reinheidsbepalingen die bedoeld waren voor de tempel, aanpasten 

aan hun leven in de Diaspora en dat ze daarnaast nieuwe reinigingsgebruiken ontwikkelden.  

 
142 Sanders, “Oral Law”; Cohen, “Purity, Piety, and Polemic,” 82-100; Harrington, Purity Texts; Maccoby, 

Ritual and Morality. 
143 Günther Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, (München: Beck C. H., 1992), 153-162   
144 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum,” 483-509. 
145 Ottenheijm, Eric, “Impurity Between Intention and Deed; Purity Disputes in First Century Judaism and the 

New Testament,” In Purity and Holiness, ed. M. Poorthuis and J. Schwartz. (Leiden: Brill, 1999) 129-147; 
Fonrobert, Menstrual Purity; Harrington, Purity Texts. 
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Op veel plaatsen was het gebruikelijk dat de joden zich eerst wasten, of hun handen wasten, in 

de rivier of in zee, voordat ze de synagoge binnengingen, aldus Sanders: ‘The reference in 

Aristeas to washing hands in the sea may explain the fact that several Diaspora synagogues 

were near water. According to Acts 16.13, Paul and his companions went to the riverside near 

Philippi, expecting to find a synagogue there. It is quite likely that, before the synagogue 

service, many Diaspora Jews walked down the shore and washed their hands, and probably 

their feet as well.’146 De joden in de diaspora kenden dus volgens Sanders reinigingsgebruiken 

als wassingen ter voorbereiding op een bezoek aan de synagoge. Reinigingsbaden komen echter 

in de geschriften van Philo en Josephus opvallend weinig voor, aldus Sanders. Wel schrijft 

Philo voor dat wie onrein is vanwege een zaadlozing niets mag aanraken, aldus Sanders.147 

Cohen deed een studie naar polemieken rond reinigingsbaden, waarin hij constateert dat in de 

geschriften van Philo over de Egyptische joden wordt gezegd dat zij Griekse gebruiken 

overnamen, zoals sprenkelingen en wassingen in plaats van baden.148  

In de studie van Hannah Harrington komt naar voren dat in de teksten van Qumran onreinheid 

een grote rol speelde, het streven naar reinheid en heiligheid een belangrijke rol speelde in het 

gemeenschapsleven. Streven naar reinheid betekende voor de Essenen dat zij celibatair leefden 

en dat zij vrouwen niet toelieten in de strikte gemeenschap van Qumran zelf. De onreinheid van 

de menstruatie werd beëindigd door een bad, net als de andere vloeiingen. Voor de bredere 

samenleving voorzagen zij dat vrouwen en mannen met langdurige vloeiingen afgezonderd 

werden van de gemeenschap; hiervoor moest een aparte ruimte beschikbaar zijn in iedere 

woonplaats, zo laat het onderzoek van Harrington zien.149  

4.3.3. Misjna en Tosefta over seksuele vloeiingen en het gebed 

De Misjna is een mondelinge wet, op schrift gesteld in de tweede eeuw n. C.; de Tosefta iets 

later. Over de relatie tussen Misjna en de Tosefta is veel discussie. Volgens de gangbare opinie 

is de Misjna eerder geredigeerd dan de Tosefta. Een aantal tradities van de Tosefta zouden 

echter ouder zijn dan die van de Misjna. De Tosefta is vrijwel in alles uitgebreider dan, en soms 

ook in strijd met de Misjna. Aanbevolen is van de Tosefta en de Misjna per boek of thema 

afzonderlijk te onderzoeken op welke wijze ze aan elkaar gerelateerd zijn. Voor het boek 

Toharot, waaronder de geschriften vallen die in dit hoofdstuk aan de orde zijn, meent Jacob 

Neusner dat de Tosefta een aanvulling en eerste commentaar op de Misjna is.150 De uiteindelijke 

redactie van de Talmoed, die voortbouwt op Misjna en Tosefta, heeft niet eerder dan in de zesde 

eeuw plaatsgevonden. Hoewel voorschriften uit de Talmoed mogelijk dateren uit de derde eeuw 

 
146 Ed P. Sanders, Judaism: practice and belief, 63 BCE-66 CE (London: SCM Press, 1992), p. 224. 
147 Sanders, Judaism, p. 224 ff. 
148 Cohen, “Purity, Piety, and Polemic”, p. 82-100. 
149 Harrington, Purity Texts, pp. 94-110 en pp. 136-137. 
150 Jacob Neusner, Introduction to Rabbinic Literature (New York: New York: Doubleday, 1994). 



D IDASKALIA  

121 

of eerder, is het onmogelijk deze als historische bron te gebruiken voor de joodse religieuze 

gebruiken van de derde eeuw. Daarom beperken we ons tot de Misjna en de Tosefta, waarin 

procreatieve reinheidsvoorschriften overigens al ruimschoots aan de orde komen. De Misjna en 

de Tosefta waren beide beschikbaar in de derde eeuw. Maar of ze ook beide bekend waren 

onder de Syrische joden en joodse christenen en of zij gezag hadden onder deze groepen, is 

onderwerp van discussie. 

Misjna Nidda, het deel van de Misjna waarin de menstruatiewetten staan beschreven, geeft geen 

informatie over de (cultische) consequenties die aan deze onreinheid verbonden waren. Wel 

leren we dat volgens de Misjna mannen onrein kunnen worden door contact met onreine 

vrouwen, en dat voor de opheffing van deze onreinheid, baden nodig is. Een betere bron dan 

Misjna Niddah voor de reinheidsvoorschriften is Misjna Berakhot, waarin alle voorschriften 

omtrent het gebed zijn opgenomen. 

 

De meest opvallende tekst waar procreatieve vloeiingen worden genoemd is Tosefta Berakhot 

2:12 over het lezen van de Schrift: 

T Berakhot 2:12  

E. Zabim and zabot, and menstruating women, and women after childbirth are 

permitted to read [aloud] from the Torah, the Prophets and the Writings, and to 

study Mishnah, midrash, halakhot and aggadot, 

F. but those who have had a seminal discharge are forbidden [to engage] in all [of 

the aforementioned activities].  

G. R. Yosé says, ‘But one may study routine halakhot as long as he does not cite 

the Mishnah.’151   

Volgens de Tosefta is alleen de zaadlozing zo ernstig dat mannen daarna niet uit de Schrift 

mogen lezen. Onder hardop lezen mag men verstaan zowel individuele studie van de Schrift 

(waarbij hardop reciteren gebruikelijk was) of een vorm van voorlezen uit de Schrift in een 

synagogedienst. Andere vloeiingen maken de mensen niet ongeschikt voor het reciteren uit de 

Schrift. De Tosefta stelt uitdrukkelijk dat het menstruerende vrouwen niet verboden is om 

(hardop) de Schrift te lezen.152 Integendeel: alleen aan mannen die een zaadlozing hebben 

gehad, wordt een dergelijk verbod opgelegd. Alle anderen die lijden aan procreatieve 

vloeiingen, inclusief de mannen die aan onregelmatig vloeiing lijden (zabim) en de vrouwen 

die aan onregelmatig bloedverlies lijden (zabot), worden expliciet aangespoord wel de Schrift 

te lezen.  

 
151 Jacob Neusner and Richard S. Sarason (eds.), The Tosefta translated from the Hebrew, New York: Ktav 

Publishing, 1977. 
152 Zie ook Fonrobert, Menstrual Purity, p. 173. 
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Deze nadruk op de man met de zaadlozing komt ook naar voren in de regels over het gebed:  

M Berakhot 3:4  

A. One who has had a seminal discharge recites [the Shema] silently. 

B. And he may not recite either blessings before [the Shema] nor [the blesssings] 

after it.  

C. And [as for] the meal, he may recite the grace after it, but may not recite the 

blessings before it. 

D. R. Judah says, ‘He may recite the blessings before them [before the Shema and 

the meal] and after them.’ 

M Berakhot 3:5  

A. If he was standing in [recitation of] the prayer  

B. and remembered that he had had a seminal emission  

C. he should not interrupt [his recitation] 

D. Rather he should shorten [it]. 

E. If one went down to immerse himself –   

F. if he can come up [from the pool] and cover himself and recite [the Shema] 

before the sun rises –  

G. he should come up and cover himself and recite. 

H. But if not, he should cover himself in the water and recite. 

I. But he should not cover himself in foul water or in water used for soaking 

[flax]. 

J. unless he has poured into it [some fresh] water  

K. And how far should one distance himself from them [from foul water] and 

from excrement [before he may recite]?  

L. Four cubits.153  

 

In de Tosefta wordt ditzelfde thema besproken in een meer uitgebreide vorm:   

T Berakhot 2:12  

A. One who had a seminal discharge on account of illness, upon whom one 

poured nine qabs of water –   

B. behold he recites [cf. M. Ber. 3:4]  

C. But he cannot exempt others from their obligation to recite the shema' until he 

immerses himself in [a pool of] forty seahs [of water]. 

 
153 Jacob Neusner, The Mishnah. A New Translation (New Haven: Yale University Press), 1991. 
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D. R. Judah says, ‘He must immerse himself in forty seahs in all cases [whether to 

recite the shema' for himself or to exempt others from the recitation].’ 

T Berakhot 2:13  

A. ‘One who has had a seminal discharge and who does not have [available a pool 

of] water in which to immerse himself –  

B. behold, he may recite shema’ [to himself] but not out loud [E, ed. princ.: and 

he does not recite the benedictions either before it or after it]’ 

C. The words of R. Meir. 

D. And sages says, ‘He may recite the shema’ out loud and recite the benedictions 

before it and after it’. 

Uit beide teksten komt naar voren dat het reciteren van het Sjema in zowel de Misjna als de 

Tosefta niet kan worden gedaan door een man die een zaadlozing heeft gehad. Over het 

uitspreken van zegeningen en het gebed (na de maaltijd) wordt verschillend gedacht in de 

Misjna. In de Tosefta komt het uitspreken van zegeningen en het gebed anders dan het Sjema 

niet voor.  

Op het eerste gezicht is al zichtbaar hoeveel overeenkomsten er zijn in de thema's die in de 

Misjna en de Tosefta spelen rond het gebed en het reciteren van de Tenach en de in de 

Didaskalia genoemde afzondering van Schrift, gebed en eucharistie door de joodse christenen 

die de deuterosis onderhouden. Twee zaken vallen op: ten eerste wordt er een verband gelegd 

tussen procreatieve vloeiingen en het gebed, het reciteren van het Sjema en het lezen uit de 

Schrift. Dit roept Leviticus op, maar deze voorschriften zijn niet rechtstreeks gegeven door 

Leviticus, zo hebben we eerder al gezien. Daarom kunnen we concluderen dat al in de joodse 

gemeenschap de voorschriften uit Leviticus 15 verder ontwikkeld zijn en dat afzondering van 

de tempelcultus vertaald werd in de afzondering van het gebed en het reciteren van de Schrift. 

Dit was in ieder geval van toepassing op mannen na een zaadlozing. Ten tweede zegt de Tosefta 

expliciet dat het voor menstruerende vrouwen en andere mensen met vloeiingen niet verboden 

is de Schrift te lezen. Het is goed denkbaar dat hierover discussie is geweest in de joodse 

gemeenschap.  

Het is nu duidelijk dat ook in de joodse gemeenschap een proces van herinterpretatie gaande 

was rond de reinheidsvoorschriften voor procreatieve vloeiingen uit Leviticus 12 en 15. Uit een 

vergelijking van de wijze waarop de adressanten van de Didaskalia enerzijds en de Misjna en 

de Tosefta anderzijds hun keuzes beargumenteren, blijkt dat diverse joodse stromingen 

verschillende interpretaties hanteerden van de regels rond (onderdelen van de) procreatieve 

vloeiingen. De overeenkomst is dat het (individueel) gebed, het reciteren van het Sjema en het 
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lezen uit de Schrift de plaats van de tempelcultus ingenomen hebben.154 Bovendien zijn de 

voorschriften over het baden geharmoniseerd voor mannen en vrouwen: niet alleen mannen 

baadden na een onreinheid, maar ook vrouwen.  

Verder zijn er vanuit de bronnen van Qumran aanwijzingen dat er in de gemeenschap van 

Essenen rond maaltijden reinheidsvoorschriften zijn ontstaan die de functie overgenomen 

hebben van de reinheidsvoorschriften rond het brengen van offers in Leviticus. Zo stonden de 

Essenen vrouwen niet toe om deel te nemen aan het pesachmaal uit vrees voor verontreiniging 

van het pesachmaal.155 Cohen meent dat het hier geen reinheidsvoorschriften betreft, omdat de 

voorschriften alleen de man na een zaadlozing betreffen: ‘The Mishna and Talmudim seek to 

distance prayer and Torah study not from impurity but from male lust.’156 Dit vind ik niet 

overtuigend, omdat hij zich baseert ten eerste op het feit dat niet de hele reeks van vloeiingen 

uit Leviticus leidt tot een verbod. Naar mijn overtuiging betekent een selectie uit Leviticus niet 

dat er deze vloeiing niets te maken heeft met onreinheid. Ten tweede doet Cohen een beroep 

op de verklaring van de Misjna zelf, dat deze regels dienen om mannen hun seksuele begeerte 

te laten beheersen. Of dit argument van de mannelijke begeerte betekent dat er geen sprake is 

van onreinheid, zullen we in hoofdstuk 3 nog uitgebreid bespreken. 

 

Aangezien van de adressanten van de Didaskalia wordt gezegd dat zij vanuit het jodendom 

bekeerd zijn, is het onwaarschijnlijk dat zij voor hun aansluiting bij de christenen geen weet 

hadden van deze discussies binnen het jodendom en pas na hun bekering deze voorschriften 

zijn gaan houden. Daaruit volgen twee scenario’s, zoals ze door Fonrobert geschetst worden.157 

Het eerste scenario is dat de adressanten de deuterosis uit hun vorige leven hebben meegenomen 

en deze slechts vertaald hebben naar de christelijke situatie. Zoals Fonrobert zegt: ‘They might 

have simply continued what they had practiced before: menstrual separation from “sacred” 

activities. Just as they had kept away from the synagogue or from involvement of the liturgy of 

the synagogue during their menstrual period, they applied this to the church.’158 In dit geval viel 

de deuterosis die zij kenden vanuit hun joodse achtergrond niet samen met de rabbijnse traditie, 

maar maken de eigen gebruiken en overtuigingen van de adressanten zichtbaar dat er ten minste 

één andere joodse stroming bestond in de derde eeuw dan het rabbijnse jodendom. 

De tweede mogelijkheid die Fonrobert noemt is dat de adressanten in hun joodse verleden geen 

menstruele afzondering gekend hebben en pas reinheidsvoorschriften zijn gaan onderhouden 

na hun bekering tot het christendom: ‘That is, they regarded the church and especially the 

 
154 Het blijft natuurlijk de vraag wanneer, hoe en waarom dit gebeurd is. Het antwoord daarop moet in een andere 

studie gezocht worden.  
155 Harrington, The Purity Texts, p. 101-102. 
156 Cohen, “Menstruants and the Sacred,” p. 285.  
157 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 204-205. 
158 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 204. 
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Eucharist, the “fruits of the Holy Spirit”, as the substitute for the Temple and its sacrificial cult, 

rather than the synagogue.’159 Dit zou betekenen dat de adressanten geloven dat de kerk, niet de 

synagoge, de theologische erfgenaam is van de tempel. Dit noemt Fonrobert minder 

waarschijnlijk.  

Ik zie nog een derde mogelijkheid: niet de synagoge als locatie is de vervanging van de 

heiligheid van de tempel die beschermd moet worden tegen de onreinheid van procreatieve 

vloeiingen, maar juist de handelingen van het gebed, het reciteren uit de Schrift en het zeggen 

van het Sjema moeten rein en heilig gedaan worden. De teksten van Misjna en Tosefta 

benadrukken dat hardop reciteren van de Schrift niet toegestaan is als een man onrein is, zonder 

te spreken over de plaats waar dat gebeurt. Aan de plaats wordt geen heiligheid toegekend en 

de synagoge hoeft dus niet vermeden te worden. Iets vergelijkbaars zien we ook in het 

christendom in deze vroege periode: het samenkomen voor het gebed is belangrijker dan de 

plaats waar deze samenkomst plaatsvond. Het kerkgebouw heeft nog geen status als sacrale 

ruimte.160 

Dit stemt overeen met de conclusie van Cohen: ‘In the Mishna and the Talmudim the synagogue 

has no inherent sanctity; sacred rituals are performed there, but the building has no sanctity at 

all.’ Daarom is het ook niet relevant dat menstruerende vrouwen pas de toegang geweigerd 

werd tot de synagoge in de zesde eeuw: ‘By the time of Beraita de Nidda, however, the 

synagogue was becoming a surrogate temple.’161 In de joodse gemeenschap was in de eerste 

aanpassing de heiligheid van de tempel overgedragen op de act van het individuele gebed en 

het reciteren van de Schrift. Na hun bekering tot het christendom hebben de adressanten de 

voorschriften die zij kenden vanuit hun joodse achtergrond meegenomen en hoefden ze deze 

voorschriften alleen nog toe te passen op de christelijke gewoonten rond het lezen van de Schrift 

en het gebed. Ook kenden zij mogelijk voorwaarden voor de deelname aan het pesachmaal of 

andere maaltijden waarbij procreatieve reinheid van de deelnemers vereist was. Deze hebben 

zij eenvoudig kunnen overbrengen op de eucharistische maaltijd. De hun bekende voorschriften 

passen ze aan de christelijke liturgische praxis aan, inclusief het reinigingsbad na een periode 

van onreinheid.  

 

Wat komt uit deze vergelijking naar voren over de inhoud en de oorsprong van de deuterosis? 

Eerder hebben we gezien dat de voorschriften waaraan de joods-christelijke adressanten zich 

hielden weliswaar afhankelijk zijn van Leviticus, maar ook opmerkelijke en grote verschillen 

vertonen, met name wat betreft de voorgeschreven reiniging na vrouwelijk genitaal 

bloedverlies. Bovendien zijn de liturgische handelingen in de christelijke gemeenschap, in de 

Didaskalia omschreven als gebed, Schriftlezing en eucharistie, geen directe voortzetting van de 

 
159 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 205.  
160 Hierover volgt meer in hoofdstukken over Origenes en Dionysius. 
161 Cohen, “Menstruants and the Sacred,” p. 285.  
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tempelcultus waarvan sprake is in Leviticus. Er heeft een proces van aanpassing en toe-eigening 

plaatsgevonden van Leviticus naar de joodse gemeenschap en van daaruit naar de christelijke 

gemeenschap. De adressanten hebben deze voorschriften van onreinheid van procreatieve 

vloeiingen toegepast op de christelijke liturgische handelingen van het gebed, het lezen uit de 

Schrift en deelname aan de eucharistie.  

4.4 De theologische concepten van onreinheid van de adressanten  

In de vorige paragrafen stonden het gedrag van de adressanten en de reconstructie van de 

voorschriften centraal; in deze paragraaf tracht ik te reconstrueren welke overtuigingen omtrent 

onreinheid aan deze voorschriften ten grondslag liggen bij de adressanten.  

4.4.1. Vloeiingen, onreinheid, reiniging en de cultus  

Wanneer we de betekenis van het concept onreinheid voor de joodse christenen zoeken, is de 

eerste vraag wat er voor hen eigenlijk onrein is. Het begrip onrein komt pas naar voren in de 

loop van het betoog van de Didaskalia. Zo staat er geschreven:  

O woman; (if) in the seven days of your flux you regard yourself unclean according 

to the second legislation – after seven days, therefore, how can you be purified 

without baptism? But if you shall bathe yourself, through that which you suppose, 

that you are purified, you shall abrogate the perfect baptism of God […] but if you 

be not bathed, according to your own imaginings you remain unclean, and the 

empty observance of the seven days has helped you nothing, but it will rather harm 

you – for according to your opinion you are unclean, and as one unclean you shall 

be condemned. (DA 26, 408, p. 241, r. 24 – p. 242, r. 4).  

Tot driemaal toe wordt gezegd dat het de eigen overtuiging van de adressanten is, dat ze onrein 

zijn tijdens de menstruatie. De onreinheid waarmee deze groep christenen de procreatieve 

vloeiingen verbinden, wordt in de Syrische tekst steeds aangeduid met het woord ṭmꞌ. De 

adressanten benoemden zichzelf als ṭmꞌ in bepaalde situaties. Het woord ṭmꞌ wordt consequent 

gebruikt voor onreinheid van de menstruatie en procreatieve vloeiingen. Deze onreinheid 

beschrijft steeds de fysieke conditie als gevolg van een procreatieve vloeiing.162 

Deze christenen wijzen seksuele gemeenschap als zodanig niet af, maar ze menen dat alle 

vormen van seksuele gemeenschap en seksuele vloeiingen leiden tot onreinheid. Deze 

onreinheid is geen morele categorie, want zij treedt ook op bij legitieme seksuele gemeenschap 

en de adressanten wijzen het huwelijk als zodanig niet af. Dit in tegenstelling tot de redacteur, 

die slechts die seksuele relaties onrein noemt die verboden zijn. 

 
162 De oorspronkelijke Griekse terminologie is niet meer te achterhalen, zo is al besproken in paragraaf 3. In het 

Latijn wordt steeds immundus gebruikt en is er geen verschil in terminologie voor de onreinheid van 
vloeiingen en eventuele andere vormen van onreinheid.   
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Als onreine deel te nemen aan liturgische handelingen was ondenkbaar voor de joods-

christelijke adressanten. In de tekst verwijt de redacteur hen dat ‘you keep yourself from prayer 

and from Scriptures and the eucharist’ (DA 26, 408, p. 239, r. 7-8) Het gaat hier niet om een 

toevallig neveneffect van procreatieve onreinheid, maar om de kern van de betekenis van 

procreatieve onreinheid voor de joodse christenen. Of deze afzijdigheid alleen afzijdigheid van 

liturgische handelingen is, of van het hele gemeenschapsleven, wordt uit de tekst niet duidelijk. 

Hadden de adressanten zich in deze status van onreinheid ook van huiselijke of 

maatschappelijke activiteiten afgezonderd, ook dan zou de redacteur zich waarschijnlijk vooral 

druk gemaakt hebben over het zich onttrekken aan het christelijk geloofsleven. 

 

De onreinheid van lichamelijke vloeiingen werd opgeheven door reiniging (mundatio in de 

Latijnse vertaling). Voor het reinigen van deze onreinheid gebruikten de joodse christenen een 

bad, dat mogelijk wel overeenkomst vertoonde met de doop maar een andere betekenis had. Dit 

bad werd door de joodse christenen zelf onderscheiden van de heiliging (sanctificatio) van de 

doop. De heiliging door de doop had ook voor de joodse christenen een uniek en eenmalige 

karakter, maar dat laat onverlet dat men na de doop nog fysieke onreinheid kan opdoen door 

lichamelijke vloeiingen, zoals de menstruatie of seksuele gemeenschap. De reiniging en 

heiliging van de geest door de doop en de reiniging na een lichamelijke vloeiing bestonden 

klaarblijkelijk onafhankelijk van elkaar. De lichamelijke onreinheid die verbonden is met 

procreatieve vloeiingen was dus een andere dan de onreinheid waarvan men gereinigd werd 

door de doop.  

 

Het motief van de aanraking is geen dominant motief in de tekst van de Didaskalia, maar komt 

wel verschillende malen terug. Het meest duidelijk komt de aanraking in relatie tot liturgische 

handelingen naar voren in de Latijnse tekst: ‘maar als je de heilige Geest in je hebt, dan onthoud 

je je tevergeefs van het aanraken van de werken van de heilige Geest.’ (Tidner p. 93, LVII, r. 

27-29)163 Ook het aanraken van een dode wordt aangehaald als onderdeel van de deuterosis: 

‘[…] in the second legislation, if one touch a dead man or a tomb, he must be bathed[…]’ (DA 

26, 408, p. 243 r. 15-17) en ook in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw speelt de aanraking 

een belangrijke rol (DA 26, 408, p. 244, r. 17-18). Volgens de deuterosis diende het aanraken 

van het heilige vermeden te worden in een status van onreinheid, en mogelijk was onreinheid 

overdraagbaar door aanraking.  

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de joodse christenen onreinheid zien als zuiver lichamelijk 

van aard, veroorzaakt door de fysieke vloeiing van bloed of sperma. Ethische connotaties spelen 

 
163 Si ergo in te habes sanctum spiritum, vane inaniter observas sancti spiritus operas tangere.  Zie ook Tidner, 

DA, p. 91-92, LVI, r. 32-34, LVII, r. 1-7. 
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geen rol in dit concept van onreinheid: of het moreel geoorloofde of ongeoorloofde seksuele 

vloeiingen betreft is niet bepalend of men onrein wordt. Deze onreinheid is mogelijk 

overdraagbaar door aanraking. Deze onreinheid vormt voor een christen een belemmering om 

deel te nemen aan de liturgie.  

4.4.2. De relatie met de heilige Geest 

Hoe verhield deze onreinheid zich tot de onreinheid waarvan men gereinigd werd door de doop? 

Volgens Fonrobert menen de adressanten dat zij leeg zijn van de Heilige Geest ten tijde van 

een  procreatieve vloeiing. Dit ‘leeg zijn van de Heilige Geest’ is volgens haar een centraal punt 

in de theologie van de vrouwen die voorschriften rond menstruele onreinheid onderhouden: ‘It 

seems likely that this reasoning is not merely thought up by the author, but is indeed one that 

the women put forward.’164 Ze leunt daarvoor sterk op een enkel citaat: ‘You then, O woman, 

according to what you say, if in the days of your flux you are void – and (then) you shall be 

filled with unclean spirits (ruḥa ṭanfta).’ (DA 26, 408, p. 241, r. 14-16). Deze uitspraak is voor 

Fonrobert aanleiding om een ‘baarmoederpneumatologie’ aan te nemen bij de joodse 

christenen: ‘They considered the Holy Spirit to be subjected to the cyclical habits of their 

physical bodies. As their bodies bleed periodically, the Holy Spirit leaves and reenters their 

wombs.’ Dit idee, dat de Heilige Geest zich zou laten onderwerpen aan het vrouwelijk lichaam, 

is een voorname reden voor de redacteur van de Didaskalia om het debat te voeren, meent 

Fonrobert: ‘The author’s conceptual bottom line is that the women’s “imagining” of the 

effusion of the spirit along with their blood and the subsequent spiritual void in the uterus is an 

unacceptable incorporation of the spiritual in the fleshly realm.’165  

Fonrobert doet hier verregaande uitspraken over de opvattingen van de adressanten rond 

onreinheid en ze wordt ronduit speculatief wanneer ze de motieven van de redacteur verwoordt. 

Hebben de joodse christenen inderdaad gemeend dat de heilige Geest afhankelijk is van hun 

lichamelijke vloeiingen?  

In alle teksten die tot nu toe geciteerd zijn over de opvattingen van de joodse christenen over 

onreinheid, wordt steeds het begrip ṭmꞌ gebruikt. In paragraaf 3.4 hebben we gezien dat er in de 

tekst van de Didaskalia twee verschillende woorden voor onreinheid worden gehanteerd. In de 

teksten waarin de redacteur de woorden van de joodse christenen zelf citeert, is de onreinheid 

die wordt aangeduid met ṭnf opvallend afwezig. Wat betekent dit voor de visie op onreinheid 

van de joodse christenen?  

 

Voor de redacteur van de Didaskalia is het een groot punt: gedoopt zijn maakt het onmogelijk 

om ooit nog onrein te worden. Vervuld zijn van de Heilige Geest maakt dat er geen ruimte meer 

 
164 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 175. 
165 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 178. 
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is voor onreinheid. De omkering daarvan is dat als iemand zich onrein noemt, die persoon leeg 

zijn moet van de Heilige Geest. En dat betekent weer dat hij of zij terstond vervuld raakt van 

onreine geesten net zoals voor de doop. In hoeverre reflecteert deze gedachtegang ook de 

opvattingen van de joodse christenen?  

And again […] let them tell us whether they are devoid of the Holy Spirit. For 

through baptism they receive the Holy Spirit who is always with those that work 

righteousness, and does not depart from them by reason of natural fluxes and the 

intercourse of marriage, but always perseveres with those who possess Him, and 

keeps them; (DA 26, 408, p. 238, r. 10-17)  

De redacteur vraagt zijn adressanten of zij zich kunnen voorstellen dat zij tijdens een periode 

van onreinheid leeg zijn van de Heilige Geest. De redacteur van de Didaskalia herhaalt hiermee 

niet eenvoudig woorden van zijn opponenten; hij stelt een retorische vraag waarop het antwoord 

naar zijn mening slechts ontkennend kan zijn:  

For if you think, O woman, that in the seven days of your flux you are void of the 

Holy Spirit, if you die in those days, you will depart empty handed and without 

hope. But if the Holy Spirit is always in you, without any hindrance you keep 

yourself from prayer and from the Scriptures and the eucharist. […] For if the Holy 

Spirit is in you, why do you keep yourself from approaching the works of the Holy 

Spirit? (DA 26, 408, p. 239, r. 4-12)  

In dit tekstfragment houdt de redacteur de adressanten beide mogelijkheden voor: ofwel de 

joodse christenen denken dat ze leeg zijn van de Heilige Geest, ofwel zij denken dat de Heilige 

Geest wel bij hen is. In beide gevallen maken zij een fout door zichzelf als onrein te zien, zo is 

de argumentatie. Deze zelfde afweging tussen twee mogelijkheden klinkt in het volgende 

argument:  

If then you possess the Holy Spirit, but keep yourself from His fruits, so that you 

approach not to them, you shall also hear from the Lord Jesus Christ: “Fool and 

blind, which is greater” […] But if the Holy Spirit is not in you, how can you work 

righteousness? Indeed, the Holy Spirit stays always with those who possess him. 

But from whom he departs, an unclean spirit (ruḥa ṭanfta) cleaves. (DA 26, 408, p. 

239, r.22 – p. 240, r. 4)  

Ook in deze passage gaat de redacteur ervan uit dat de adressanten niet anders kunnen dan 

meegaan in zijn ontkenning: natuurlijk beschouwen zij zichzelf niet als leeg van de heilige 

Geest. In dit aangehaalde citaat voert de redacteur voor het eerst de onreine geest (ruḥa ṭanfta) 

op als argument in de tekst. Dit is echter geen uitspraak van de adressanten, maar een 

consequentie die de redacteur zelf hen voorhoudt. Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende 

pagina’s:  
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You then, O woman, according to what you say, if in the days of your flux you are 

void – and (then) you shall be filled with unclean spirits (ruḥa ṭanfta). Indeed, when 

the unclean spirit (ruḥa ṭanfta) returns to you and finds him a place, he will enter 

and dwell in you always – and then there will be the entering in of the unclean spirit 

(ruḥa ṭanfta) and the going out of the Holy Spirit, and continuous battle. (DA 26, 

408, p. 241, r. 14-19)  

De redacteur houdt hen de consequentie voor dat zij in dat geval automatisch ook vervuld zullen 

zijn van onreine geesten. Hier wordt duidelijk dat de redacteur het ‘leeg zijn van de heilige 

Geest’ gebruikt als een argument ad absurdum. De omstandige argumentatie waarmee de 

redacteur zijn adressanten tracht te overtuigen dat zij in dat geval vervuld moeten zijn van 

onreine geesten, impliceert dat de adressanten deze overtuiging niet delen. Hun onreinheid (ṭmꞌ) 

is fysiek en er is geen reden om aan te nemen dat zij in een staat van fysieke onreinheid open 

staan voor onreine geesten. De redacteur is zich bewust van de zwakte van zijn argumentatie 

en voegt er nog dit aan toe:  

On this account, O foolish (women), these mischances happen to you because of 

your opinions, and because of these observances you keep, and because of your 

imaginings, you are emptied of the Holy Spirit and filled with unclean spirits (ruḥa 

ṭanfta), and you are thrown out from life into the burning of the fire everlasting. 

(DA 26, 408, p. 241, r. 19-23)  

In dit citaat is het leeg zijn van de heilige Geest juist een gevolg van de opvattingen en geboden 

die de adressanten onderhouden. Als het niet hun onreinheid is die hen ontvankelijk maakt voor 

onreine geesten, dan toch wel hun dwalende opvattingen, meent de redacteur. Zo houdt de 

redacteur hen voor dat hij hen als leeg beschouwt, omdat zij zich door hun afwijkende 

opvattingen niet als christenen opstellen.  

We zien hier sterk de redacteur van de Didaskalia zelf aan het woord. In de tekst zijn op dit 

punt geen tegenargumenten van de adressanten te onderscheiden waarin zij de aanwezigheid 

van onreine geesten betwisten of bevestigen dat zij leeg zijn van de heilige Geest. Ik concludeer 

dat het niet de overtuiging van de adressanten is dat hun fysieke onreinheid hen besmettelijk 

maakt voor onreine geesten, ondanks de centrale plaats die de redacteur van de Didaskalia eraan 

geeft. Daarom concludeer ik dat het argument voor de adressanten niet erg belangrijk is. 

 

De adressanten benoemen hun vloeiing als onreinheid zonder dat deze onreinheid een inbreuk 

is op hun gedoopt zijn en op hun vervuld zijn van de heilige Geest. De adressanten hanteren 

twee onderscheiden begrippen van onreinheid, afhankelijk van de vraag of de onreinheid het 

gevolg is van lichamelijke vloeiingen, of de onreinheid die verbonden is met de heidenen. De 

doop heiligt, reinigt van zonde, brengt een geestelijke reiniging tot stand en vervult een christen 

van de heilige Geest. Onafhankelijk van deze geestelijke reinheid is het echter mogelijk en zelfs 
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onvermijdelijk dat mensen een andere vorm van onreinheid aantrekken, namelijk de 

lichamelijke onreinheid die gegeven is met procreatieve vloeiingen, de onreinheid die gegeven 

is met de menselijke vruchtbaarheid. Morele connotaties, die wel verbonden zijn aan het begrip 

geestelijke onreinheid, ontbreken hier. Voor deze fysieke vorm van onreinheid kan de doop 

christenen niet voor eens en voor al voor behoeden.  

4.5 De positie van de adressanten rond procreatieve onreinheid  

In paragraaf 4 stond de vraag centraal naar de praxis van en de overtuigingen over procreatieve 

onreinheid die de adressanten onderhielden. Uit de reconstructie van het conflict waarop de 

Didaskalia reageert, blijkt dat groepen christenen met een joodse achtergrond in Syrië zich 

hielden aan voorschriften van de deuterosis die zij hadden aangepast voor gebruik binnen de 

christelijke context. Deze praxis hield in dat zij procreatieve vloeiingen van zowel mannen als 

vrouwen als onrein beschouwden. Zij namen aan dat deze onreinheid belemmeringen opwierp 

voor deelname aan de christelijke liturgie. De lengte van de periode van onreinheid is voor de 

meeste type vloeiingen niet bekend. Alleen over de menstruatie wordt gezegd dat deze 

onreinheid zeven dagen duurde. Voor zowel mannelijke vloeiingen als voor seksuele 

gemeenschap als ook voor menstruatie en bloedvloeiingen gold dat een ritueel bad voorwaarde 

was om weer rein te worden. De procreatieve onreinheid belemmerde in ieder geval hun 

deelname aan de liturgie: wie onrein is, neemt niet deel aan het gebed, aan het lezen uit de 

Schrift en aan de eucharistische maaltijd. Dit betekent dat christenen die zichzelf als onrein 

beschouwen, de gemeenschapsliturgie in het geheel mijden. Uit een vergelijking met de joodse 

bronnen blijkt dat de voorschriften waarschijnlijk ook het private gebed betreffen. Mogelijk 

kozen zij ervoor om dezelfde positie in te nemen als catechumenen en boetelingen. Deze 

groepen mochten wel aanwezig zijn tijdens het eerste gedeelte van de liturgie, wanneer er uit 

de Schrift gelezen werd en gepreekt werd, maar daarna, voordat het gebed en de heilige maaltijd 

begonnen, werden ze uit de liturgie geweerd. Mogelijk ook meden zij in tijden van onreinheid 

deelname aan de liturgie geheel. 

Het is eenvoudig voorstelbaar dat vooral de praktijk van onreinheid tijdens de menstruatie een 

zichtbare, publieke vorm van procreatieve onreinheid is geweest. De menstruatie duurt 

meerdere dagen en is moeilijk te beïnvloeden. Andere vormen van procreatieve onreinheid, 

zoals de onreinheid van zaadlozing en seksuele gemeenschap, zullen vooral het seksuele leven 

van de christenen beïnvloed hebben, want deze vormen zijn te reguleren door seksuele 

onthouding op momenten dat men wil deelnemen aan de liturgie. Deze vormen van onreinheid 

zullen geen zichtbare hindernis zijn geweest voor deelname aan de liturgie. Dit verklaart 

waarom de redacteur zich concentreerde op vrouwen en op de menstruatie als vorm van 

onreinheid.  

De procreatieve reinheidsvoorschriften van de deuterosis zijn gebaseerd op Leviticus 12 en 15 

en stapsgewijs aangepast, eerst aan een joodse context waarin de tempel ontbreekt en daarna 
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toegepast op een christelijke context. Deze ontwikkeling heeft grotendeels plaatsgevonden in 

de joodse gemeenschap waar de christenen voor hun bekering deel van uitmaakten. De joodse 

gebruiken van die tijd waren divers en uit de joodse bronnen blijkt dat er verschillende 

voorschriften bestonden rond procreatieve onreinheid. Fonrobert stelt dat de redacteur van de 

Didaskalia mogelijk een alternatief joods voorstel biedt ten opzichte van de Misjna en de 

rabbijnse traditie: vandaar haar term counter-Mishnah. 166  Eerder is er reden om juist de 

deuterosis waartegen de redacteur bezwaar maakt een ‘contra-misjna’ of een alternatieve 

misjna te noemen. Deze is al binnen het jodendom ontstaan en circuleert als een alternatieve 

interpretatie van de wetten van de Tora, geldig voor de joodse gemeenschap naast de Misjna, 

in de periode dat deze nog geen algemene erkenning had gevonden onder de joden.167 

 

De adressanten gebruikten het begrip onreinheid in een bredere betekenis dan de redacteur van 

de Didaskalia wenselijk achtte. In plaats van de eenvoudige tweedeling die hij voorstelde tussen 

onrein (heidens / zondig) en heilig (rein / christelijk), hanteren deze joodse christenen een 

meervoudige visie op onreinheid. Enerzijds herkenden zij zich in de visie op de doop als een 

middel tot heiliging en vervulling van de heilige Geest. De reinheid van de doop onderscheidde 

hen van de heidenen. Deze reinheid waste zonden af en verjoeg onreine geesten. Daarvoor in 

de plaats kwam het vervuld-zijn van de Heilige Geest. Deze geestelijke onreinheid wordt 

aangeduid met woorden die afgeleid zijn van de stam ṭnf. Tegenover deze onreinheid staat niet 

reinheid, maar heiligheid.  

Daarnaast gebruikten zij een tweede concept van onreinheid wanneer het ging om procreatieve 

vloeiingen. Hoewel de joodse christenen geloofden dat zij door de doop gereinigd waren van 

geestelijke onreinheid (ṭnf), betekende dit niet dat zij nooit meer lichamelijk onrein konden 

worden. Deze onreinheid wordt veroorzaakt door vloeiingen die te maken hebben met de 

menselijke vruchtbaarheid en het vermogen om nieuw leven te creëren, dus met de grenzen 

tussen leven en dood. Deze vorm van onreinheid wordt aangeduid met woorden afgeleid van 

de stam ṭmꞌ. Fysieke vloeiingen zijn niet onrein in enige morele betekenis; deze onreinheid 

betekent evenmin dat de onreine christen terugkeert naar de status van de niet-gedoopten, noch 

dat deze christenen open zouden staan voor onreine geesten. De fysieke onreinheid wordt 

opgeheven door reiniging, niet door heiliging. Hoewel de doop christenen heiligt en toegang 

geeft tot deelname aan de liturgische handelingen van de gemeenschap, vormt de onreinheid 

van procreatieve vloeiingen een belemmering voor deze deelname, ook al betekent fysieke 

 
166 Fonrobert, “Didascalia Apostolorum”, 483-509. 
167 Interessant is om verder te onderzoeken of deze interpretatie van de deuterosis overeenkomsten vertoont met 

de beschrijvingen in de Pseudo-Clementinen. Zie hiervoor ook Gerard Rouwhorst, “Initiation by 
Circumcision and Water Baptism in Early Judaism and Early Christianity”, In Ritual Dynamics in Jewish 
and Christian Contexts, ed. Claudia Bergmann en Benedikt Kranemann (Leiden-Boston: Brill, 2019) 165-
189.  
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onreinheid niet dat de christen ook in de geest onrein is. Daarom onthouden de adressanten zich 

van liturgische deelname ten tijde van fysieke onreinheid. 

5 Samenvatting en conclusies 

In dit eerste deel van het onderzoek heeft de discussie over procreatieve onreinheid in het 

Syrische christendom centraal gestaan. De bron daarvoor is het 26ste hoofdstuk van de 

Didaskalia Apostolorum. Dit geschrift geeft een inkijkje in een debat over het onderhouden van 

procreatieve onreinheid in de christelijke gemeenschap van Syrië. De anti-deuterotische 

redacteur van de Didaskalia is uitgesproken tegenstander van deze praktijk. Via zijn pen maken 

we kennis met een groep (of groepen) christenen die de keuze hebben gemaakt om wel 

procreatieve reinheidsregels in acht te nemen. 

Het streven van de redacteur is een duidelijke afbakening van de grenzen van de christelijke 

gemeenschap tegenover enerzijds heidenen en anderzijds joden. Hij ziet binnen de christelijke 

gemeenschap dat sommige groepen christenen van joodse afkomst zich blijven houden aan de 

deuterosis, de joodse mondelinge wetgeving die teruggaat op de Tora, en aangevuld is met 

mondelinge interpretatieoverlevering. Een deel van de deuterosis wordt gevormd door 

voorschriften die betrekking hebben op procreatieve onreinheid. Een andere discussie gaat over 

het in stand houden van de sabbatwetten door mogelijk dezelfde christenen.  

De deuterosis schrijft voor dat men zich ten tijde van vloeiingen onthoudt van contact met het 

heilige, met name van het gebed, lezen uit de Schrift en van de eucharistie. De bedoelde 

vloeiingen zijn de vloeiingen genoemd in Leviticus 12 en 15, die verbonden zijn met de 

menselijke vruchtbaarheid. In het conflict lijken met name de voorschriften rond de menstruatie 

een groot probleem te zijn geweest voor de tegenstanders van de deuterosis. Procreatieve 

vloeiingen maken een christen onrein, steeds als deze vloeiingen optreden. De voorschriften 

verhinderen dat men gedurende een vastgestelde periode van onreinheid deelneemt aan de 

heilige (liturgische) handelingen, zoals bidden, lezen uit de Schrift en deelnemen aan de 

eucharistische maaltijd. Deze onreinheid wordt afgesloten door een reinigingsbad. Niet geheel 

duidelijk is of dit baden gebeurt door onderdompeling, vergelijkbaar met de doop, of door 

sprenkeling, waarschijnlijk in ‘levend water’ dus een rivier of zee of bron. 

De joodse christenen beschouwen de vloeiingen als een bron van onreinheid (in het Syrisch 

aangeduid met woorden afgeleid van de stam ṭmꞌ). Deze onreinheid is een lichamelijk gegeven 

in het verlengde van Leviticus 12 en 15, verbonden met de menselijke conditie van 

sterfelijkheid en vruchtbaarheid. Als zodanig is deze onreinheid niet te vermijden. De joods-

christelijke adressanten wijzen het huwelijk en seksualiteit niet af, net zoals de redacteur van 

de Didaskalia. Er treedt steeds procreatieve onreinheid op, ongeacht of de seksuele relaties 
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legitiem of illegitiem zijn. Het gaat hier dus niet om een ethisch concept van reinheid; onrein 

worden hoort eenvoudigweg bij het menselijk bestaan. 

De voorschriften van de deuterosis liggen in het verlengde van de voorschriften uit Leviticus 

12 en 15, maar zijn getransformeerd om toegepast te kunnen worden in de context van het 

christelijke liturgische leven. 

Deze transformatie wordt inzichtelijk als een voorzetting van een al in de joodse traditie 

ingezette herinterpretatie van de Tora met de bedoeling de voorschriften te actualiseren voor de 

joodse gemeenschap: deuterosis. In de joodse deuterosis wordt het verbod van Leviticus om de 

tempel binnen te gaan getransformeerd in een verbod op cultische handelingen, zoals het 

dagelijks gebed en het uitspreken van zegeningen, het reciteren van het Sjema en het reciteren 

en bestuderen van de Schrift (Tenach). In de joodse gemeenschap in Syrië waarin een groot 

deel van de christenen zijn wortels heeft, hebben vergelijkbare ontwikkelingen gespeeld als in 

de joodse gemeenschappen waarvan de rabbijns-joodse interpretaties van de Misjna en de 

Tosefta en later de Talmoedim erfgenamen zijn. Ook binnen deze gemeenschappen werd de 

heiligheid van de tempel vertaald en toegepast op de nieuwe cultische handelingen, namelijk 

het gebed, inclusief het reciteren van het Sjema, en het lezen van de Schrift. Ook het pesachmaal 

was mogelijk verboden tijdens procreatieve onreinheid.  

 

Bij de overgang tot het christendom hebben de joodse christenen de hun bekende voorschriften 

en het denken over onreinheid niet losgelaten, maar hebben zij deze voorschriften aangepast 

aan de christelijke praxis. De doop heeft geen einde gemaakt aan het lichamelijk onrein worden, 

hoewel deze ook beleefd werd als een reiniging. De reinigende werking van de doop speelt zich 

af in een ander domein, namelijk dat van het geestelijke. Door de doop wordt men geheiligd, 

dat wil zeggen: ontdaan van onreine geesten en vervuld van de heilige Geest. Onreinheid in de 

betekenis van ongedoopt zijn betekent vervuld zijn van onreine geesten, geneigd zijn tot het 

doen van het kwade.  

De joods-christelijke adressanten hebben een gedifferentieerd begrip van onreinheid. Er bestaat 

een systeem van onreinheid en reinheid waarbij de bron van onreinheid gevormd wordt door 

het lichamelijk bestaan, door lichamelijke vloeiingen verbonden aan vruchtbaarheid en 

voortplanting. Er bestaat daarnaast een tweede vorm van onreinheid die geestelijk is en gebruikt 

wordt als term voor de ongelovigen, hen die niet gedoopt zijn. Deze twee vormen van 

onreinheid kunnen naast elkaar bestaan zonder dat ze elkaar beïnvloeden of uitsluiten.  

 

De inzet van de anti-deuterotische redacteur van de Didaskalia is zijn adressanten ervan te 

overtuigen dat de deuterosis voor christenen niet langer geldig is. Het grootste bezwaar van de 

redacteur is dat de deuterosis een joodse wet is. De deuterosis was door God opgelegd aan het 

joodse volk als straf voor hun herhaalde ontrouw, begonnen bij de aanbidding van het gouden 
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kalf in de tijd van Mozes. Door de deuterosis te blijven onderhouden, erkennen de adressanten 

niet dat Christus hen verlost heeft van de last van deze wet.  

Dit weerspiegelt de motivatie van de redacteur van de Didaskalia om het onderhouden van de 

sabbat en van procreatieve reinheidsregels vurig te bestrijden. De redacteur wijst het concept 

onreinheid als zodanig niet af, maar wel dat mensen onrein kunnen worden als gevolg van 

lichamelijke vloeiingen. Het lichamelijk bestaan en vruchtbaarheid zijn niet langer een bron 

van onreinheid voor christenen.  

Zijn bezwaar tegen procreatieve reinheidsvoorschriften berust op de overtuiging dat onreinheid 

voor eens en voor altijd afgewassen is door de doop. De doop verlost de gelovige van onreine 

geesten (demonen), heiligt de gelovige en vervult deze van de heilige Geest. De doop is 

eenmalig en niet herhaalbaar. Onreinheid is in de theologie van de redacteur een geestelijke 

eigenschap: de heidenen en ongedoopten zijn vervuld van onreine geesten. Om te worden 

verlost van onreine geesten is niet zozeer reiniging nodig, maar heiliging.  

Dit concept van onreinheid is voor de redacteur een zuiver ethische categorie waarin onreinheid 

staat tegenover heiligheid. Wanneer iemand na de doop een zware zonde begaat, dan wordt hij 

of zij als onrein beschouwd, heeft de heilige Geest hem of haar verlaten en is de persoon onder 

invloed van onreine geesten. Een christen die onrein is geworden door zonde wordt uitgesloten 

van de gemeenschap en kan daarin alleen weer opgenomen worden wanneer hij of zij berouw 

toont en boete doet. 

De redacteur presenteert hier een enkelvoudige, geestelijke visie op onreinheid. De fysieke 

betekenis  van onreinheid die in Leviticus te vinden is, en die de joodse christenen in navolging 

van hun joodse voorouders nog steeds waardevol achten, is verdwenen. In zijn theologie is geen 

ruimte voor een vorm van onreinheid veroorzaakt door fysieke vloeiingen, noch voor 

voorschriften die gelovigen beletten om deel te nemen aan de liturgische handelingen, de 

‘vruchten van de heilige Geest’. De apostolische redacteur sluit zich aan bij de opvatting van 

de redacteur door de begrippen onreinheid en heiligheid alleen nog in geestelijke en ethische 

zin te gebruiken.  

 

In het Syrische christendom is het debat over procreatieve reinheidsvoorschriften ingebed in 

het proces van identiteitsvorming van de christelijke gemeenschap ten opzichte van de joodse 

gemeenschap. Procreatieve reinheidsregels blijken een gegeven te zijn in de joodse 

gemeenschap, in de vorm van mondelinge wetgeving die ontwikkeld is vanuit Leviticus 12 en 

15. De procreatieve reinheidsregels die in joods-christelijke gemeenschap van de adressanten 

leven, komen voort uit de joodse mondelinge wetgeving en bieden zicht op een alternatieve 

misjna in de tijd dat de rabbijns-joodse wetten niet voor alle joden gezaghebbend waren. De 

anti-deuterotische redacteur en de apostolische redacteur vertegenwoordigen een polemisch 

standpunt waarin de afgrenzing van christelijke gemeenschap ten opzichte van de joodse 
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gemeenschap belangrijk was en de eenmalige en unieke werking van de doop niet ondergraven 

mocht worden door nieuwe reinigingsbaden.  

 

Dit maakt nieuwsgierig naar praktijken van procreatieve reinheidsvoorschriften en opvattingen 

over onreinheid in andere regio’s. Daartoe onderzoek ik in het volgende hoofdstuk de visie van 

Origenes van Alexandrië op onreinheid, seksualiteit, vloeiingen en deelname aan de liturgie. 
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H O O F D S T U K  3  

 

 

Origenes van Alexandrië over procreatieve onreinheid 

1 Inleiding 

1.1 De betekenis van Origenes voor het debat over procreatieve onreinheid  

Dit hoofdstuk maakt deel uit van een tweeluik over de praktijk en theologie van cultische 

procreatieve onreinheid in de Alexandrijnse traditie. Zowel Origenes (ca. 185-254), de eerste 

grote theoloog van het christendom, als Dionysius, bisschop van Alexandrië rond het midden 

van de derde eeuw en leerling van Origenes, hebben hun opleiding gehad in Alexandrië en 

worden tot de Alexandrijnse school gerekend.1 

Veel studies over cultische onreinheid leggen het startpunt van een christelijke praxis van 

menstruele onreinheid bij de canonieke brief van Dionysius van Alexandrië.2 In het bijzonder 

in die studies die menstruele onreinheid isoleren uit de grotere context van procreatieve 

onreinheid, betrekt men het oeuvre van Origenes niet in de analyse. Weliswaar geeft Origenes 

op het eerste gezicht weinig aanwijzingen voor een praktijk van menstruele onreinheid: in zijn 

serie preken over Leviticus ontbreekt juist Leviticus 15. Echter wanneer we de bredere context 

van procreatieve onreinheid in ogenschouw nemen, bevat zijn oeuvre juist veel aanwijzingen 

voor een bijzondere interesse in reinheid en seksueel ascetisme. In dat licht is het een manco 

dat er nog geen onderzoek is gedaan naar Origenes’ theologische ideeën over procreatieve 

onreinheid in de volle breedte. Zijn ideeën zullen bovendien invloed gehad hebben op de 

opvattingen van Dionysius – waarover in het volgende hoofdstuk meer – omdat Dionysius 

behalve zijn leerling ook zijn opvolger is geweest op de catechetische opleiding in Alexandrië. 

Waar Dionysius een man van de praktijk is, biedt Origenes de theologische reflectie. Samen 

 
1 Goede inleidingen op het leven en de theologie van Origenes zijn Henri Crouzel, Origen (Edinburgh: T. & 

T. Clark, 1989) xvi - 278 p. met indices en bbg. (oorspr. titel: Origène, 1985); Pierre Nautin, Origène. Sa vie 
et son oeuvre (Paris: Beauchesne, 1977); en Ronald E. Heine Origen: Scholarship in the Service of the 
Church (Oxford: Oxford University Press, 2010). 

2 Eva Synek, ‘Zur Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins orthodoxen Kirchenrecht’, Kanon 
XVI, Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder im Recht der Ostkirchen, Egling: Verlag Roman Kovar, 2000, 
pp 25 – 70 gaat voorbij aan Origenes en begint haar zoektocht naar menstruele onreinheid in de christelijke 
geschiedenis bij Dionysius; zo ook Shaye J. D. Cohen, ‘Menstruants and the Sacred’, in: Women’s History 
and Ancient History, ed. Sarah D. Pomeroy (Chapel Hill: Univ of North California Press, 1991) pp. 273-299; 
David Brakke, “The Problematization of Nocturnal Emissions in Early Christian Syria, Egypt and Gaul”, 
Journal of Early Christian Studies 3 (1995) 419-460 noemt Origenes alleen zijdelings. 
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bieden deze twee vroegchristelijke theologen een beeld van theologie en praxis van cultische 

procreatieve onreinheid in de Alexandrijnse school in de derde eeuw. In dit hoofdstuk staat de 

vraag centraal hoe Origenes gedacht heeft over de relatie tussen seksualiteit, vruchtbaarheid en 

onreinheid.  

Over zijn leven is veel bekend, ondanks dat hij er zelf weinig over vermeldt. Een 

levensbeschrijving is bewaard gebleven in een lofrede van een van zijn leerlingen in Caesarea, 

algemeen geïdentificeerd als Gregorius Thaumaturgus. Daarnaast heeft Eusebius, die curator 

werd van de bibliotheek van Origenes in Caesarea, een biografie van hem opgenomen in zijn 

Geschiedenis der Kerk. Origenes is in Alexandrië geboren uit christelijke ouders en 

waarschijnlijk als kind gedoopt. In 198 sterft zijn vader de marteldood; Origenes is dan nog 

maar ongeveer achttien jaar oud. Hij excelleert al op de grammaticaopleiding en wordt docent 

op deze opleiding om voor zijn moeder en broers en zusters te zorgen. Hij combineert deze 

functie met lesgeven aan de opleiding voor catechumenen totdat hij rond 210 stopt met zijn 

werk aan de grammaticaschool. Hij gaat zich volledig richten op de catechetenopleiding – 

mogelijk was zijn inkomen voor het onderhoud van de familie niet meer nodig – en krijgt hier 

niet veel later ook de leiding over. Hij maakt studiereizen naar Rome, Athene, Palestina en 

andere streken. Een belangrijke breuk in zijn leven is zijn verhuizing naar Caesarea in Palestina, 

rond 231 of 233, hierover verschillen de meningen. Aanleiding is waarschijnlijk een conflict 

met bisschop Demetrius van Alexandrië over het feit dat hij tijdens een van zijn reizen in 

Caesarea priester gewijd was zonder toestemming van Demetrius, onder wiens jurisdictie hij 

viel. In Caesarea richt hij een nieuwe opleiding op en wordt hij een gewaardeerd leraar en 

prediker. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius in 250-251 wordt Origenes 

gevangen genomen. Hij overleeft de martelingen, maar deze gaan wel ten koste van zijn 

gezondheid. Hij sterft alsnog in 254 op de leeftijd van 69 jaar. Twee kernpunten karakteriseren 

zijn theologie en spiritualiteit: als theoloog heeft Origenes zich ingespannen om Bijbeluitleg en 

Griekse filosofie met elkaar in debat te brengen, en daarnaast is hij de eerste belangrijke 

verdediger van het seksueel ascetisme als christelijk levensideaal. Hij leefde celibatair en legde 

zichzelf een strenge soberheid op. Hij woonde waarschijnlijk in een kleine huisgemeenschap 

van leraren en leerlingen, maar zouden er in zijn tijd al kloosters hebben bestaan, dan zou hij 

zeker monnik zijn geweest. 

 

Zoals gezegd is het denken van Origenes over procreatieve onreinheid en cultische reinheid nog 

weinig bestudeerd. In enkele studies naar de onreinheid van menstruatie en vrouwelijk bloed 

komt ook Origenes ter sprake, zoals in die van Wendebourg, Fonrobert en Metternich. 3 

 
3 Dorothea Wendebourg, “Die alttestamentliche Reinheitsgesetze in der frühen Kirche”, Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 95 (1984) 149-170; Fonrobert, Charlotte Elisheva, Menstrual Purity: Rabbinic and 
Christian reconstructions of Biblical gender (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000); Ulrike 
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Daarnaast zijn Origenes’ ideeën over onreinheid en seksualiteit object van onderzoek naar de 

geschiedenis van de christelijke seksuele ascese, zoals in dat van Crouzel en Elizabeth Clark.4  

Steeds keert de vraag terug hoe het komt dat Origenes alle levitische reinheidswetten 

allegorisch verstaat, behalve de reinheidswetten die betrekking hebben op seksualiteit en 

procreatie. Wendebourg ziet dat hij de seksuele reinheidswetten letterlijk interpreteerde om ze 

te gebruiken als ondersteuning van het nieuwe seksueel ascetisme.5 Net als eerder bij Philo 

ondergaan bij Origenes de seksuele reinheidswetten uit Leviticus een karakterverandering: van 

taboevoorschriften worden ze ethische bepalingen die passen bij de opvattingen over 

seksualiteit van de stoïsche filosofie, volgens Wendebourg. Fonrobert herformuleert de vraag: 

hoe komt het dat hij in zijn serie preken met allegorische uitleg over Leviticus juist Leviticus 

15 overslaat? 6 Zij meent de sleutel gevonden te hebben in de achtste homilie over Leviticus, 

de homilie die handelt over de onreinheid van de bevalling in Leviticus 12. Origenes zet hierin 

de reinheid van de maagd Maria na de bevalling van Jezus tegenover andere vrouwen die wel 

onrein zijn na de bevalling. Fonrobert concludeert uit dit onderscheid tussen maagden en 

vrouwen dat voor hem maagden aan de spirituele wereld verbonden zijn en daar ‘real Christian 

womanhood’ representeren. Door zijn fascinatie voor maagdelijkheid als hét ideaal van 

vrouwelijkheid in de vroege kerk, is menstruatie voor hem een ‘discursive nonevent’ geworden, 

stelt Fonrobert. ‘We needn’t wonder, then,’ concludeert Fonrobert, ‘that Origen has no interest 

in the impurity of genital discharges. For even the most physical event, birth, can be transformed 

via Mary into a spiritual symbol.’ 7  Fonroberts focus op menstruatie en de betekenis van 

onreinheid voor vrouwen maakt haar blind voor het feit dat in het werk van Origenes deze 

maagdelijkheid ook voor mannen als ideaal geldt: het gaat hem niet om ‘ideal womanhood’ 

maar om een ideale staat van menszijn. Verder gaat Fonrobert niet in op de vele passages in 

zijn werk over het evangelieverhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Deze 

passages zijn wel onderwerp van studie voor Metternich, die de interpretaties van het verhaal 

van de bloedvloeiende vrouw in de vroege kerk onderzoekt.8 Geen enkele andere derde-eeuwse 

theoloog citeert zo vaak ditzelfde evangelieverhaal als Origenes, schrijft Metternich. Zij ziet 

dat hij de onreinheid van de bloedvloeiende vrouw juist letterlijk interpreteert: ‘Während 

Origenes explizit postuliert dass ein Toter nicht mehr als unrein gelten soll, findet sich dagegen 

keine Anmerkung die fordert, dass eine Menstruierende nicht länger als unrein zu gelten habe.’9 

 
Metternich, “Sie sagte ihm die ganze Wahrheit”. Die Erzählung von der “Blutflüssigen”- feministisch 
gedeutet (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2000).  

4 Henri Crouzel, Virginité et mariage selon Origène, 1963; Elizabeth A. Clark, Reading Renunciation. 
Ascetism and Scripture in Early Christianity (Princeton: Princeton University Press, 1999).  

5 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, p. 149-170 
6 Fonrobert, Menstrual Purity, met name pp. 198-203  
7 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 203  
8 Metternich, “Sie sagte ihm”, met name pp. 159-170  
9 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 160-161 en p. 164. Hier stelt Metternich overigens de vloeiing van de 

bloedvloeiende vrouw gelijk aan de menstruatie.  
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Dit sluit aan bij de theorie van Wendebourg dat hij de categorieën rein en onrein op een 

letterlijke manier gebruikte in de context van een ascetische seksuele ethiek. 

Metternich vraagt zich af hoe Origenes de relatie ziet tussen menstruele onreinheid en deelname 

aan de eucharistie. In de vierde preek over Leviticus, die handelt over het offer en heiliging 

door deelname aan het offer, vertelt hij hoe de bloedvloeiende vrouw geheiligd wordt door de 

aanraking van het offer van Christus, waarmee hij de eucharistie bedoelt, evenwel zonder dat 

zij werkelijk het lichaam van Christus aanraakt, omdat zij immers nog onrein is. Deze passage 

roept de vraag op of hij vond dat vrouwen zich tijdens de menstruatie moesten onthouden van 

deelname aan de eucharistie. Een duidelijk antwoord op deze is vraag volgens Metternich niet 

mogelijk:  

Da er das Thema Menstruation nicht direkt anspricht, bleibt es nur im Rahmen von 

Vermutungen, welche Einstellung sich hinter seinen Worten versteckt. Eine 

Menstruierende ist unrein, das zeichnete sich auch in der dritten Homilie ab, aber 

was für Konsequenzen hat dies für ihren Zugang zum Leib Christi, zur Eucharistie? 

Deutet sich hier schon das Thema der weiblichen Unreinheit und ihres Ausschlusses 

aus dem Sakralraum an, eine Diskussion, die im alexandrinischen Christentum des 

dritten Jahrhunderts nachweislich geführt wurde? Ein Brief des Dionysius, eines 

Schülers Origenes’ […] weist in diese Richtung.10 

Metternich legt eveneens een relatie tussen Origenes’ visie op menstruele onreinheid en zijn 

voorliefde voor seksuele ascese, maar ze onderzoekt verder niet hoe dit verband ligt.  

 

In studies naar ascese in het vroege christendom is Origenes’ opvatting over seksuele 

onreinheid uitvoerig bestudeerd onder meer door Henri Crouzel en Elizabeth Clark. Crouzel is 

een belangrijke kenner van Origenes en een van de eerste historici die zich verdiept heeft in 

zijn theologie van het seksueel ascetisme.11 Volgens Crouzel wordt in Origenes’ theologie ieder 

mens lichamelijk onrein geboren doordat de act van de conceptie het nieuwe lichaam 

verontreinigt. De seksuele gemeenschap verontreinigt zowel de beide partners als het kind dat 

eruit voortkomt. Van deze onreinheid moet de mens zich reinigen om te kunnen deelnemen aan 

het gebed en aan de liturgie. Crouzel werpt de vraag op of dit door Origenes geformuleerde 

gebod verwijst naar een bestaande kerkelijke praxis van seksuele onthouding voorafgaand aan 

deelname aan de eucharistie:  

Les relations conjugales ne seraient donc pas «chose indifférente». En interdisant 

son usage avant l’Eucharistie, Origène donne-t-il une interprétation qui lui est 

 
10 Metternich, “Sie sagte ihm”  p. 162.  
11 Crouzel, Virginité et mariage.  
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propre ou justifie-t-il une pratique déjà établie dans l’Église? Il est difficile de le 

dire.12  

Een antwoord geeft Crouzel niet. De oorsprong van deze onreinheid ziet Origenes eerder in de 

passies van de mens dan in het lichamelijke bestaan zelf, meent Crouzel. Het is niet de 

huwelijkse gemeenschap in het algemeen die niet te verenigen is met God of met het gebed, 

maar de passies die uit het egoïsme voortkomen en zo de ware harmonie doorbreken.  

Clark bestudeert hoe vroegchristelijke theologen en exegeten de Schrift gebruikten om het 

seksueel- ascetisch ideaal te funderen.13 Haar uitgangspunt is dat vroegchristelijke theologen 

een ascetische levenswijze als superieur beschouwden aan de fysieke reinheidswetten van de 

oude Israëlieten. De studie van de Schrift in de vroege kerk kon niet anders dan een Bijbelse 

fundering zoeken voor de christelijke praxis van seksueel ascetisme, zoals Clark stelt: ‘For 

ancient commentators, all Scripture was revealed truth relevant to present Christian experience, 

not merely historical narration, and was to be aligned with their endorsement of asceticism’s 

superiority.’14 

De vroegchristelijke theologen lazen in de verwoesting van de tempel een bewijs voor het feit 

dat met Christus’ komst de oudtestamentische wetten anders moesten worden gelezen dan ze 

in het oude jodendom waren uitgelegd en uitgevoerd. Dit maakte de weg vrij voor een 

allegorische of spirituele uitleg van de reinheidswetten. Volgens Clark lazen de 

vroegchristelijke theologen de reinheidswetten van Leviticus door de bril van seksuele reinheid: 

‘Once the decision was made to claim these Scriptures for Christianity, the difficulty of 

interpretation was pressed upon Christians who wished to read all of their sacred texts with 

ascetic eyes.’15 De aansporing tot heiligheid die in het boek Leviticus herhaaldelijk voorkomt, 

werd getransformeerd ten behoeve van een ascetische interpretatie. ‘The scope of holiness and 

pollution, cleanness and uncleanness, however, was sharply restricted by Christian ascetic 

interpreters to the human realm alone, and within this narrower compass, to the arena of 

sexuality in particular.’16 Centraal hierbij is de uitleg van 1 Korintiërs 7, 5 (een aansporing van 

Paulus aan echtgenoten om zich te onthouden van seksuele gemeenschap ten behoeve van 

gebed).  

Twee leesstrategieën worden hier volgens Clark toegepast door de vroegchristelijke exegeten: 

ten eerste worden Bijbelse voorschriften bedoeld voor tijdelijke seksuele onthouding 

geïnterpreteerd als aansporingen tot levenslange seksuele onthouding en maagdelijkheid. Ten 

tweede worden reinheidsvoorschriften die bedoeld waren voor Hebreeuwse priesters van 

toepassing verklaard op niet alleen christelijke priesters, maar op alle christenen. Vanuit dit 

 
12 Crouzel, Virginité et mariage, p. 56.  
13 Clark, Reading Renunciation. 
14 Clark, Reading Renunciation. p. 9  
15 Clark, Reading Renunciation. p. 61 
16 Clark, Reading Renunciation. p. 216, zie p. 211 en p. 215 ff   
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perspectief was het niet nodig alle andere levitische reinheidswetten in stand te houden, maar 

de levitische reinheidswetten rondom vruchtbaarheid en voortplanting wel. Deze 

ondersteunden namelijk het reinheidsideaal dat een goede basis was voor maagdelijkheid in het 

vroegchristelijke denken.  

De transformatie van het begrip reinheid was geen uitvinding van christelijke theologen. Als de 

laat-Bijbelse profeten het begrip reinheid ethisch konden interpreteren, dan was het voor 

vroegchristelijke exegeten maar een kleine stap om het begrip ascetisch te gebruiken, meent 

Clark. ‘This was a task broached by late ancient Christian exegetes who preserved the legal 

texts as “Scripture” in the midst of a deconstruction necessitated by Christianity’s abandonment 

of Hebrew ritual law.’17 De eerste sporen van deze transformatie ziet zij bij Clemens van 

Alexandrië en Origenes. Origenes las in de uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 7, 5 een bewijs 

dat seksualiteit en gebed niet samengingen. Christenen moeten volledig rein zijn wanneer ze 

bidden of vasten, volgens Paulus en dus ook volgens Origenes, schrijft Clark. Deze interpretatie 

dient als fundering voor tijdelijke seksuele onthouding ten behoeve van deelname aan het gebed 

of de eucharistie, maar wordt ook de basis waarop vroegchristelijke theologen het permanente 

celibaat en het permanente ascetisme Bijbels funderen en in verband brengen met heiligheid en 

reinheid. Het overdragen van de taal van de tempel uit Leviticus op de christelijke liturgie is 

een onderdeel van de strategie, stelt Clark. 

 

In het onderzoek naar reinheid en onreinheid in de theologie van Origenes stuit al met al op een 

aantal probleemvelden. Een aantal wetenschappers heeft vooral onderzoek gedaan naar zijn rol 

in het ontstaan van het seksueel ascetisme. Reinheid en onreinheid betreffen dan slechts het 

ideaal van permanente seksuele onthouding. Een relatie met Leviticus of Levitische 

reinheidsvoorschriften komt nauwelijks aan bod. De benadering van Crouzel en Clark geeft 

geen inzicht in zijn theologie over procreatieve onreinheid. De theorie van Clark biedt wel een 

verklaring voor zijn ideeën over onreinheid van seksuele gemeenschap, maar door Clarks 

vraagstelling valt de vraag hoe hij denkt over de reinheidsvoorschriften die gerelateerd zijn aan 

de menstruatie of ander vrouwelijk bloedverlies buiten haar onderzoek. Diezelfde vraag blijft 

ook liggen bij Crouzel: wat gebeurt er met de vormen van onreinheid die gerelateerd zijn aan 

vrouwelijk bloedverlies in de transformatie van een rituele naar een ascetische opvatting over 

reinheid? 

Met name de onreinheid van vrouwelijk genitaal bloedverlies valt buiten hun blikveld. Daarmee 

lijkt deze voor Origenes niet te bestaan, maar dat is nog maar de vraag: bestond voor Origenes 

seksuele reinheid uitsluitend uit onthouding van seksuele gemeenschap en had onreinheid dan 

uitsluitend betrekking op seksuele begeerte? Wendebourg, Fonrobert en Metternich op hun 

beurt zoeken juist naar zijn visie op vrouwelijk genitaal bloedverlies. Doordat zij alleen 

 
17 Clark, Reading Renunciation. p. 208-209  
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geïnteresseerd zijn in de onreinheid van vrouwen, verliezen zij daarmee het zicht op de context 

van het geheel van de wetten rond procreatieve onreinheid zoals ze uit Leviticus zijn 

overgeleverd en hoe hij daarmee omgaat. Daarbij stellen Wendebourg en Metternich dat hij 

opvallend weinig allegorische interpretaties toepast waar het gaat om menstruele en seksuele 

onreinheid, een opvatting die lijnrecht staat tegenover de claim van Fonrobert dat hij menstruele 

onreinheid losmaakt van het fysieke niveau en naar een spiritueel niveau verplaatst. 

Een tweede vraag is hoe Origenes zijn ascetisch ideaal in verband brengt met 

(oudtestamentische) termen als reinheid en onreinheid. Clark verklaart dat Origenes – en een 

aantal vroegchristelijke theologen met hem – de oudtestamentische reinheidsideologie 

oppakten om daarmee een Bijbels fundament te leggen voor hun spiritualiteit van seksueel 

ascetisme. Ook dit roept echter vragen op.  

Ten eerste is er discussie over het primaat van ascese of cultische reinheid. Volgens Clark was 

de ascese er eerst en doet Origenes een beroep op de cultische reinheidswetten van Leviticus 

voor de promotie van de ascese. Volgens Crouzel ligt het genuanceerder: de ascese kan ook een 

gevolg zijn van een eerder bestaande voorliefde voor reinheid. Ten tweede is er discussie over 

de oorsprong van zijn theologie van procreatieve onreinheid: is hier sprake van een 

herinterpretatie van Leviticus, of zijn er contemporaine invloeden aanwijsbaar, bijvoorbeeld uit 

de hellenistische of de joodse cultuur (Philo)? Ten derde blijft de vraag of ook de menstruatie 

onrein is bij Origenes: hij heeft klaarblijkelijk weinig geschreven over menstruatie. Ten vierde 

staat de betekenis van (on)reinheid in de theologie van Origenes ter discussie: in hoeverre is er 

sprake van een transformatie van het cultische begrip naar een ethisch begrip? Crouzel neemt 

aan dat hij het begrip onreinheid transformeerde naar een ethisch niveau, Clark spreekt over 

ascetiseren van het begrip reinheid. In beide gevallen gaat het om een transformatie die de 

oorspronkelijke cultische context van Leviticus verlaat. Als we echter aannemen dat hij juist 

deze onreinheid uit Leviticus letterlijk neemt, vraagt dit om een verklaring. 

1.2 Methodische prolegomena 

Voordat ik aan de analyse begin, zijn er enkele methodische vragen. Allereerst de vraag hoe 

betrouwbaar de bronnen zijn die we van Origenes kennen. Daarna verken ik het genre van de 

teksten en verhelder ik de methodische uitgangspunten die hieruit voortvloeien om de teksten 

te kunnen analyseren.  

Betrouwbaarheid van de bronnen  

Voor het onderzoek naar de teksten van Origenes geldt, net als bij de Didaskalia het geval was, 

dat we in veel gevallen slechts beschikken over vertalingen van zijn oorspronkelijke teksten. 

Een deel van zijn geschriften is verloren gegaan. Een verklaring hiervoor is dat een deel van 

zijn opvattingen over de pre-existente ziel en het lichaam na de opstanding vanaf het einde van 

de vierde eeuw veroordeeld werden als ‘ketters’ en Origenes als theoloog hierdoor in een 
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verkeerd daglicht kwam te staan. 18  Slechts een klein aantal geschriften, waaronder het 

Commentaar op Matteüs en het geschrift Peri Euches (Over het gebed), zijn (deels) bewaard 

gebleven in het oorspronkelijke Grieks. Wel zijn van de homilieën en een aantal andere 

geschriften vertalingen in het Latijn overgebleven. Zo heeft Rufinus van Aquileia aan het begin 

van de vijfde eeuw veel homilieën vertaald en ook Hiëronymus heeft dat aan het eind van de 

vierde eeuw met veel van Origenes’ commentaren en homilieën gedaan. Beiden leefden en 

werkten dus ruim anderhalve eeuw na Origenes zelf. De betrouwbaarheid van de vertalingen 

van Rufinus en Hiëronymus kan getoetst worden door vergelijking met bewaard gebleven 

fragmenten van de oorspronkelijke Griekse teksten. Van de door Hiëronymus vertaalde 

homilieën over Jeremia is een gedeelte ook in het Grieks bewaard gebleven. Rufinus’ vertaling 

kan getoetst worden door zijn vertaling van Peri Archôn (Over de beginselen) naast de in het 

Grieks bewaard gebleven hoofdstukken uit boek 3 en 4 te leggen. Vergelijking toont aan dat de 

vertalingen eerder parafraseringen zijn dan letterlijke weergave van de oorspronkelijke tekst. 

Daarnaast blijkt dat de teksten op sommige punten, waar de theologie van Origenes 

problematisch is geworden in later eeuwen, zijn aangepast aan de theologische formuleringen 

van de latere tijd. Maar over het algemeen geven de vertalingen een redelijk betrouwbare 

weergave van de ideeën van Origenes.19  

Sterker dan bij de homilieën geldt de vraag naar de betrouwbaarheid bij de catenafragmenten.20 

Een catena (letterlijk: keten) is een verzameling van commentaarfragmenten van verschillende 

vroegchristelijke exegeten die per Bijbeltekst verzameld zijn. De oudste van deze 

verzamelingen stamt uit de zesde eeuw. Een problematisch aspect is dat catenae door de 

verzamelaar samengevatte exegeses zijn in plaats van letterlijke citaten van een auteur. Dit 

betekent dat de oorspronkelijke context en samenhang van de fragmenten niet meer te 

achterhalen zijn. Hiermee hangt samen dat het altijd discutabel is of de fragmenten correct zijn 

toegeschreven aan de auteur die erbij vermeld is. Soms zijn dezelfde catenafragmenten in 

verschillende bundels toegeschreven aan verschillende kerkvaders. In het geval van Origenes 

stond zijn theologie dermate ter discussie in de tijd waarin de catenenverzamelingen 

ontstonden, dat we mogen aannemen dat men de naam van Origenes niet boven een fragment 

zou laten staan als er ook maar het vermoeden bestond dat een tekst aan een andere kerkvader 

toegeschreven kon worden. Dit is een argument om aan te nemen dat de catenafragmenten die 

aan Origenes zijn toegeschreven in het algemeen inderdaad van hem zijn. Daarom beschouw ik 

deze fragmenten als redelijk betrouwbare bronnen van zijn theologie. 

 
18 Berghuis, De Basis, p 32-36 geeft een compact overzicht van de controverses die uiteindelijk hebben geleid 

tot een veroordeling van zijn opvattingen op het vijfde concilie van Constantinopel in 553.  
19 Crouzel, Origen, p. 41 ff,  
20 Robert Devreesse, “Chaines exégétiques grecques”, in: Supplément de la Dictionnaire de la Bible I, (ed. 

Pirot, Louis) 1928, 1084-1233, m.n. III, “chaînes sur les psaumes et les cantiques” kol. 1114-1139. Over 
Origenes, zie met name kol. 1120-1121. 
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Het oeuvre  

Het oeuvre van Origenes bestaat voor een groot deel uit exegetisch werk: homilieën (preken) 

en commentaren op Bijbelboeken. De homilieën zijn ontstaan in de context van de liturgie en 

zijn op schrift gesteld tussen ongeveer het jaar 239 en 250, gedurende zijn verblijf in Caesarea.21 

De homilieën over oudtestamentische lezingen zijn waarschijnlijk gehouden in doordeweekse 

woorddiensten en veronderstellen lange schriftlezingen. De homilieën over de evangeliën 

werden uitgesproken in zondagse eucharistievieringen en hebben als kenmerk dat er steeds 

slechts korte perikopen uit een evangelie worden besproken. Origenes heeft alle homilieën 

waarschijnlijk uit het hoofd gehouden; ze zijn door een schrijver op schrift gezet met zijn 

toestemming. 

De commentaren zijn anders van karakter dan de homilieën. Ze zijn ontstaan in het kader van 

het Bijbelonderwijs dat Origenes gaf. Mogelijk waren zijn studenten gevorderde catechumenen 

of gedoopte christenen die zich meer wilden verdiepen in de Schrift. De intentie van een 

commentaar is een grondige uitleg van de Schrifttekst.22 In de commentaren staat hij langer stil 

bij details in de tekst en behandelt hij moeilijke passages uitgebreider. Het verschil tussen de 

homilieën en de commentaren is overigens eerder gradueel dan kwalitatief: de exegetische 

methode van Origenes is in beide typen bronnen hetzelfde.  

Het ligt voor de hand het onderzoek naar procreatieve onreinheid te beginnen bij zijn homilieën 

over Leviticus. Daarnaast zijn van belang: een van de homilieën over Lucas, een homilie over 

Numeri, een homilie over Exodus, een homilie over Jeremia, het commentaar op Matteüs en 

het commentaar op de Romeinenbrief. Uit het corpus van de catenafragmenten en scholia 

onderzoeken we enkele fragmenten over 1 Korintiërs, enkele fragmenten over Matteüs en over 

Lucas en een fragment over Ezechiël. Van de fragmenten is het, zoals gezegd, niet duidelijk uit 

welke context ze zijn genomen, maar zeker is dat ze exegetisch van aard zijn. 

Naast de exegetische werken heeft Origenes nog een klein aantal andere werken geschreven. 

Een belangrijk geschrift is Peri Archôn, een meer systematisch-theologisch werk waarin ook 

voor het onderzoek naar onreinheid en reinheid enkele relevante passages staan. Ook staan we 

stil bij een werk van een heel andere aard, Peri Euches, een meditatieve verhandeling over het 

gebed, waarschijnlijk geschreven op verzoek van zijn mecenas Ambrosius.23 

 
21 Nautin, Origène, p. 390 ff  
22 J. N. B. Carleton Paget, “Origen as Exegete of the Old Testament”, in: Hebrew Bible / Old Testament. The 

History of Its Interpretation (vol I: Antiquity), ed. Magne Saeboe (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1996) p. 520  

23 Er is onder wetenschappers geen consensus over het gebruik van de titels van de geschriften van Origenes in 
het Latijn of in het Grieks. Zo is Peri Euches ook bekend als De Oratione, en Peri Archôn heet in het Latijn 
De Principiis. In deze studie wordt consequent voor de Griekse titels gekozen wanneer de geschriften in het 
Grieks bewaard zijn gebleven. 
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De meeste van zijn werken zijn op schrift gesteld in de periode dat Origenes in Caesarea leefde, 

in ieder geval de homilieën. We beschouwen deze geschriften toch als deel van de 

Alexandrijnse traditie, omdat algemeen wordt aangenomen dat in het denken van Origenes geen 

grote breuk zit tussen zijn Alexandrijnse periode en de periode in Caesarea. Voor alles wat hij 

in Caesarea op schrift stelde, was in grote lijnen in Alexandrië al de basis gelegd.24 Zo heeft hij 

grote invloed gehad op de Alexandrijnse school.  

De exegetische methode van Origenes  

De geschriften van Origenes die in deze studie centraal staan, zijn voornamelijk exegetische 

werken. Dit vraagt om een andere benadering dan de analyse van de Didaskalia, die als kerkorde 

bedoeld was om leefregels voor de christelijke praktijk te geven. Het grote project van de 

christelijke exegeten in de eerste eeuwen was erop gericht duidelijk te maken dat de joodse 

Tenach onderdeel was van de openbaring van God in het Woord voor de christenen. Veel 

heretische groepen in de tweede en derde eeuw ontkenden dat het Oude Testament goddelijke 

openbaring was.25 Zij hadden de overtuiging dat de openbaring van Christus in het Nieuwe 

Testament de joodse Bijbel overbodig had gemaakt. Zij lazen in het Oude Testament 

verouderde geboden, primitieve verhalen, afstotelijke verbeeldingen van een God die 

onmogelijk dezelfde kon zijn als de God die door Christus verkondigd wordt. Binnen deze 

context zoekt ook Origenes naar de betekenis van de Schrift, die hij wel als een eenheid verstaat 

tussen Oude en Nieuwe Testament. Zijn inzet is apologetisch, aldus James Carleton Paget die 

studie heeft gedaan naar de relaties tussen jodendom en christendom in de antieke periode26: 

volgens Origenes is het Oude Testament een onmisbaar onderdeel van de openbaring van 

Christus, en in die visie, die gedeeld wordt door alle proto-orthodoxe theologen van zijn tijd, is 

de gehele Schrift geschreven onder inspiratie van God zelf, of preciezer: van de Logos 

(Johannes 1). Daarom moet elk woord in de tekst betekenisvol en relevant zijn. De Schrift is 

echter ook moeilijk te verstaan en dat is niet voor niets. Pas na de komst van Christus kan de 

verborgen waarheid die in het Oude Testament ligt opgeslagen verstaan worden. Origenes 

baseert zich op 2 Korintiërs 3, 13-16 waar Paulus schrijft dat de joden het Oude Verbond niet 

kunnen verstaan: alleen voor wie zich tot Christus bekent, wordt de sluier van het Oude 

Verbond weggenomen. Origenes ziet in het Oude Testament profetieën die Christus’ komst en 

 
24 James Carleton Paget schrijft dat Peri Archôn een vroeg werk van Origenes was en dat men niet mag 

aannemen dat het denken van Origenes zich nadien niet meer heeft ontwikkeld. Crouzel geeft in zijn 
beschrijving van de mens Origenes geen blijk van een ontwikkeling in het denken, laat staan van een breuk 
(Crouzel, Origen, H. 3 “The Man and the Writer” p. 51-58). Hiertegenover ziet Ronald Heine wel 
verschillende fasen in het denken en schrijven van Origenes, afhankelijk van de regio waar hij werkte. Zie 
Heine, Origen. 

25 Denk aan gnostici, Marcionieten, Manicheïsten; we kwamen deze groepen al tegen in hoofdstuk 2. 
26 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 505-506 (gnostici, marcionieten, manicheïsten). 
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betekenis voorspellen. Mozes heeft bijvoorbeeld net als Christus de oude Wet afgeschaft en er 

een nieuwe voor in de plaats gezet, en Elia en Mozes kennen Christus pas werkelijk na de 

verheerlijking van Christus op de berg. Het moge duidelijk zijn dat Origenes een 

christocentrische uitleg van oudtestamentische teksten hanteert.27  

 

Origenes wordt beschouwd als de theoloog van de allegorische exegese.28 Hij is echter niet de 

eerste christelijke theoloog die allegorese gebruikt in zijn uitleg van de Schrift. Hij staat in de 

lijn van zijn voorganger Clemens van Alexandrië die in zijn uitleg van de Schrift al een 

voorkeur had voor het zoeken naar de spirituele betekenis van de tekst. De christelijke exegeten 

volgden het voorbeeld van Philo na, de joodse filosoof uit de eerste eeuw die op allegorische 

wijze metaforische betekenissen toekende aan namen en gebeurtenissen uit de Joodse Schrift. 

Nieuw is dat Origenes reflecteert op zijn exegetische methode en deze systematisch toepast op 

de gehele Schrift.  

Voor zijn exegese gebruikt hij de filologische methoden die hij heeft overgenomen uit zijn 

klassieke Griekse opleiding. Hij is zich ervan bewust dat er meerdere vertalingen van het Oude 

Testament bestaan waartussen onderling varianten in de tekstoverlevering bestaan. Anders dan 

de meeste theologen van zijn tijd is hij kritisch ten opzichte van de Septuagintvertaling van het 

Oude Testament. Als uitgangspunt voor zijn exegetische werk heeft hij een synopsis gemaakt 

van zes verschillende vertalingen van het Oude Testament, de Hexapla, die beschouwd kan 

worden als de eerste tekstkritische editie van het Oude Testament, waaronder de Septuagint. 

Waar tekstverschillen bestonden tussen de Septuagint en de Hebreeuwse tekst beschouwt hij de 

Hebreeuwse tekst als oorspronkelijker. Een afwijking in het Grieks is volgens hem echter 

evenzeer geïnspireerd door de Logos; daarom is de exegeet verplicht deze afwijkingen mee te 

nemen in de interpretatie.  

Origenes geeft zelf een uitleg van zijn exegetische methode in Peri Archôn IV, 2, 4. Hij baseert 

zijn methode op Spreuken 22, 20 waarin de schrijver de lezer aanspoort om de wijze woorden 

driemaal te overwegen.29 Op grond hiervan onderscheidt hij drie betekenisniveaus in de Schrift, 

die hij verstaat als stadia van groei van een letterlijke naar een spirituele en mystieke 

interpretatie van de Schrift. Vele wetenschappers hebben sindsdien getracht te achterhalen op 

welke wijze hij deze drie niveaus van elkaar onderscheidt. 30  Meestal gebruikt hij in zijn 

 
27 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 516-517. 
28 Crouzel Origen, p. 61 ff. 
29 De tekst van de Septuagint wijkt af van de hedendaagse vertalingen op basis van de Hebreeuwse grondtekst. 

De Septuagint schrijft: kai. su. de. avpo,grayai auvta. seautw|/ trisw/j eivj boulh.n kai. gnw/sin evpi. to. pla,toj th/j 

kardi,aj sou, te vertalen als “Jij, schrijf deze (woorden) voor jezelf tot driemaal toe uit, tot raadgeving en tot 
inzicht tot in de wijdte van je hart”. 

30 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 511. 
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exegetische geschriften echter niet meer dan twee betekenisniveaus: het ‘letterlijke’ en het 

uiteindelijke ‘spirituele’ niveau.  

Het eerste betekenisniveau van de tekst is wat Origenes noemt de betekenis ‘naar de letter’ of 

‘naar de historie’.31 Deze termen moeten niet verward worden met wat de hedendaagse exegese 

ziet als de oorspronkelijke context, of de letterlijke of symbolische bedoeling van de auteur van 

een Schrifttekst. Origenes verstaat onder de letterlijke betekenis het niveau van de 

gebeurtenissen, van de materiële zaken, de historische feiten die beschreven worden, of de 

wetten die voorgeschreven worden. Op dit niveau kan de tekst al een waarheid bevatten voor 

mensen die niet capabel zijn om voorbij dit niveau te lezen – hij denkt hierbij aan joden en 

ongelovigen. Daarbij schuwt hij de details niet. Zijn gedegen Griekse opleiding verraadt zich 

in zijn aandacht voor filologische kwesties. Een kleine tekstvariant kan daarbij aanleiding zijn 

voor een lange uiteenzetting, want elk woordje is vol van betekenis. Ook al gebruikt hij 

allegorese om de Schrift uit te leggen, dit wil niet zeggen dat hij niet gelooft in de historiciteit 

van de beschreven gebeurtenissen. Bovendien veronderstelt hij een directe relatie tussen het 

eerste, letterlijke niveau en het hogere, spirituele niveau. Daarom zal hij nooit zonder meer 

voorbijgaan aan de letterlijke betekenis van een tekst. Daarin onderscheidt hij zich van 

voorganger Clemens die uitsluitend geïnteresseerd is in de spirituele betekenis van de tekst.    

Waar precies het tweede betekenisniveau begint en wat het onderscheid is tussen het tweede en 

het derde niveau van de tekst, is vaak niet duidelijk in het werk van Origenes.32 Soms wordt het 

tweede niveau wel geïdentificeerd met de morele betekenis van de tekst en het derde niveau 

met de spirituele betekenis. Maar meestal beschrijft hij, als hij toch drie betekenissen 

onderscheidt, het tweede niveau eenvoudigweg als het niveau dat vooraf gaat aan het spirituele 

niveau.33 Zoals gezegd werkt hij zelf meestal maar twee niveaus uit: het letterlijke en het 

spirituele. Dit derde betekenisniveau bevat voor hem ook de meest wezenlijke betekenis van de 

Schrift: hierin gaat het om het spirituele of mystieke niveau van de ontmoeting met Christus.  

Door de tekst op spirituele wijze te interpreteren kan hij ook aan Schriftteksten die op het eerste 

gezicht geen relevantie voor christenen lijken te hebben, een actuele betekenis toekennen. Zo 

kan hij oudtestamentische wetten die op het letterlijke niveau niet langer geldig zijn voor 

christenen toch uitleggen omdat ze op spiritueel niveau betekenis hebben voor de relatie tussen 

God en mens. In zijn serie preken over Leviticus leest hij de teksten over offers in de tempel 

als teksten over het offer van Christus. De voorschriften die golden voor de hogepriester, zijn 

op een dieper niveau uitspraken die iets onthullen over Christus.  

Kenmerkend voor de exegetische methode van Origenes is dat hij de Schrift verklaart met 

behulp van de Schrift. Uitgangspunt is dat de Schrift altijd in harmonie is met zichzelf en dus 

nooit met zichzelf in tegenspraak kan zijn. Indien de lezer toch tegenstrijdigheden tegenkomt, 

 
31 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 521 ff. 
32 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 511. 
33 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 526. 
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dan is dat vanwege de obscuritas, de duisternis van de teksten. Het is de taak van de exegeet 

om de betekenis van deze duistere teksten te laten oplichten. Deze methode dient niet alleen om 

theologische verklaringen te vinden voor tekstproblemen, maar toont op haar beurt ook de 

eenheid en coherentie van de Schrift aan.  

Het tweede kenmerk van de methode van Origenes is zijn gebruik van symboliek. Symbolische 

woorden verwijzen naar een andere werkelijkheid, waarbij hij vaak gebruik maakt van vaste 

correspondenties: de bron verwijst naar de Schrift; water naar de wet; een berg naar Christus of 

naar de profeten; offers die beschreven worden in Leviticus verwijzen naar het offer van 

Christus. De symboliek die Origenes gebruikt komt gedeeltelijk overeen met de symboliek die 

Philo eerder hanteerde. 

Origenes’ allegorische uitleg bevat enkele favoriete thema’s. Een van deze thema’s is de weg 

van de individuele ziel, die moet groeien naar verlossing. Veel verhalen in de Schrift geven 

hiervan voorbeelden in symbolische vorm. Carleton Paget noemt als voorbeeld Origenes’ 

interpretatie van het verhaal van Lot en zijn vrouw, die moeten vluchten uit Sodom. Lot 

representeert de ratio en de sterke kant van de ziel, de vrouw representeert het vlees en de 

zwakte voor slechte neigingen. Een ander thema is de mystieke eenwording met Christus, de 

Logos. Omdat Christus het vleesgeworden Woord is van God, is ook de Schrift, zowel Oude 

als Nieuwe Testament, een incarnatie van Christus, geïnspireerd door de heilige Geest. Om de 

Schrift te kunnen verstaan, moet de lezer zelf geïnspireerd zijn door de heilige Geest, en op 

deze manier lezend ontmoet zij of hij in elk woord van de Schrift Christus.34 Deze thema’s 

komen we ook tegen in de bronteksten die handelen over procreatieve onreinheid. 

De analysemethode van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk richt zich op de vraag hoe Origenes de passages over procreatieve onreinheid in 

de Schrift interpreteert. Daarbij gebruik ik Bijbelpassages waarin procreatieve cultische 

onreinheid een rol speelt als zoeksleutels. Met behulp van deze zoeksleutels komen we de 

teksten van Origenes op het spoor waarin hij deze Schriftpassages interpreteert. Naast Leviticus 

12 en 15 zijn dat het verhaal over de reiniging van Maria (Lucas 2); het verhaal over de genezing 

van de bloedvloeiende vrouw (Matteüs 9, 20-22 met parallellen in Marcus 5, 25-34 en Lucas 8, 

43-48); de oudtestamentische verhalen over de reiniging van het volk in de woestijn (Exodus 

19, 10) en over David en de toonbroden (1 Samuel 21, 1-6), en ten slotte uiteenzettingen van 

Paulus over het lichaam in Romeinen 6 en 1 Korintiërs 7, 5. Deze passages hebben met elkaar 

gemeen dat zij Origenes aanleiding geven om in te gaan op thema’s als het lichaam, 

voortplanting, onreinheid en zonde, of heiliging, soms in relatie tot de liturgie. 

 
34 Carleton Paget, “Origen as Exegete”, p. 526 ff. 
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Voor mijn analyse is het belangrijkste uitgangspunt dat Origenes Schrift met Schrift verklaart, 

en daarom zoek ik naar intertekstualiteit in zijn teksten. Dat betekent dat ik zijn teksten 

onderzoek aan de hand van de volgende vragen: 

Voor welke interpretatieproblemen ziet hij zich gesteld? Wat ziet hij als het probleem van de 

brontekst die hij wil uitleggen? 

Welke Schriftwoorden zijn voor hem belangrijk? Welke Schriftpassages komen vaak voor? 

Welke woorden ziet hij als problematisch, moeilijk uitlegbaar? 

Op welke aanvullende Schriftpassages doet hij een beroep om zijn interpretatie te 

ondersteunen? De Schriftpassages die hij kiest laten doorschemeren wat zijn perspectief is op 

de brontekst die hij wil uitleggen.  

Waar maakt hij voor zijn interpretaties gebruik van begrippen die ofwel zijn eigen visie 

weerspiegelen ofwel een in zijn tijd gangbare visie of praktijk?  

De teksten van Origenes analyseer ik steeds met behulp van de vraag hoe hij de begrippen 

onreinheid en reinheid in verband brengt met procreatie en seksualiteit enerzijds en met liturgie 

anderzijds. Vervolgens stel ik de vraag welke betekenissen hij aan de begrippen onreinheid, 

reinheid en heiligheid toekent. 

2 Origenes over procreatieve onreinheid  

Zoals eerder geconstateerd, behandelt Origenes procreatieve onreinheid nergens als een 

samenhangend geheel. In zijn serie homilieën over Leviticus komt wel een preek voor over 

Leviticus 12: de onreinheid van de bevalling. Over Leviticus 15, waarin de onreinheid van 

overige seksuele vloeiingen besproken wordt, is geen preek bewaard gebleven. De vraag rijst 

of hij bewust dit hoofdstuk overgeslagen heeft, of dat een deel van de homilieën verloren gegaan 

is. Rouwhorst gaat ervan uit dat Origenes Leviticus 15 bewust overgeslagen heeft omdat hij 

verkoos te preken over passages die opvoedend waren voor christenen: ‘Origen did not consider 

chapter 15 to be among the most ‘edifying flowers’ to be found’ in Leviticus. 35  Hoe 

onbevredigend dit antwoord ook is, het is niet meer te achterhalen of er een preek verloren 

gegaan is, of dat er sprake is van een bewuste selectie. 

Ook zonder een homilie over Leviticus 15 zijn er echter voldoende aanwijzingen dat 

procreatieve onreinheid een thema is in Origenes’ oeuvre. Hij doet uitspraken in verband met 

de verschillende typen vloeiingen uit Leviticus 15 in zijn andere geschriften. Voor een 

reconstructie van zijn ideeën over procreatieve onreinheid is het van belang zijn hele oeuvre 

door te nemen op mogelijke aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen onderverdeeld worden 

in thematische clusters. In volgorde van relevantie: 

 
35 Gerard Rouwhorst, “Leviticus 12-15 in Early Christianity”, in: Purity and Holiness, ed. M.J.H.M. Poorthuis 

and J. Schwartz, (Leiden: Brill, 1999) 184-185. 
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1. Teksten over de onreinheid van het lichaam en van de geboorte. 

2. Teksten waarin de onreinheid van seksuele gemeenschap in samenhang met het gebed 

voorkomt. 

3. Teksten waarin hij het evangelieverhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw 

aanhaalt. 

4. Verwijzingen naar overige vormen van procreatieve onreinheid. 

Deze vier thematische clusters komen achtereenvolgens aan de orde in de volgende paragrafen. 

Centraal staat steeds de vraag op welke wijze Origenes schrijft over de vormen van onreinheid 

uit Leviticus 12 en 15 en in welke betekenis hij de termen onreinheid, reinheid en heiligheid 

gebruikt. 

2.1 De onreinheid van het lichaam  

In een aantal preken en commentaren gaat Origenes in op de onreinheid van het menselijk 

lichaam. In deze paragraaf staat de analyse van deze teksten centraal. De langste van deze 

teksten is de achtste homilie over Leviticus 12 (Hom Lev 8). Daarna volgen de veertiende 

homilie over Lucas 2 (Hom Luc 14), de twaalfde homilie over Leviticus 21 (Hom Lev 12) en 

het Commentaar op Romeinen (Com Rom 5). In elk van deze teksten gaat hij naar aanleiding 

van een Schrifttekst in op de onreinheid van bevalling en geboorte en de onreinheid van het 

lichaam.  

2.1.1 Hom Lev 8  

De homilieën over Leviticus zijn waarschijnlijk als serie preken uitgesproken en genoteerd. Ze 

worden in het algemeen gedateerd tussen 230 en 240, als Origenes in Caesarea leeft en werkt.36 

Nautin houdt meer nauwkeurig een periode van drie jaar aan tussen 238 en 242 waarin hij over 

de gehele Schrift heeft gepreekt.37 De zestien homilieën over dit Bijbelboek zijn, op enkele 

Griekse fragmenten in de catenae na, alleen in het Latijn bewaard gebleven, in de vertaling die 

Rufinus gemaakt heeft rond 400-404 n.C. Wanneer men geïnteresseerd is in hoe Origenes 

omgaat met procreatieve onreinheid, ligt het voor de hand om met de achtste homilie over 

Leviticus (Hom Lev 8) te beginnen. De achtste homilie handelt over Leviticus 12, 13 en 14, 

waarmee hij de hoofdstukken over de onreinheid van de kraamvrouw (Leviticus 12) en de 

onreinheid van huidziekten (Leviticus 13 en 14) combineert. Hij zet eerst een kader neer waarin 

hij Jezus Christus presenteert als geneesheer. Zowel de vrouw die onrein is geworden door een 

bevalling als de mensen die aan huidziekten lijden, hebben genezing nodig. Daarmee wordt de 

situatie die in Leviticus als onreinheid wordt beschreven, door Origenes als ziekte aangemerkt. 

 
36 Zie Marcel Borret, Homélies sur le Lévitique. Texte Latin, Introduction, Traduction et notes, I Sources 

Chretiennes, 286 (Paris: Éd. du Cerf, 1981), p. 51 ff.  
37 Nautin, Origène, pp. 401-412.  
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Christus is een geneesheer die niet met kruiden, maar met het medicijn van het Woord geneest. 

Dit medicijn is het enige dat macht heeft over ziekten van de ziel. De onreinheid van de vrouw 

na de bevalling en de onreinheid van huidziekten worden zo in een kader gezet: beide zijn 

uitingsvormen van ziekten van de ziel. De preek is opgebouwd uit drie delen: een introductie, 

een deel over Leviticus 12 en de onreinheid van de bevalling en een deel over de onreinheid 

van huidziekten. Het eerste hoofdstuk van de homilie vormt de introductie, waarna de 

bespreking van Leviticus 12 drie hoofdstukken in beslag neemt (Hom Lev 8, 2-4); het 

resterende, veel uitgebreidere deel van de tekst is gewijd aan Leviticus 13 en Leviticus 14 (Hom 

Lev 8, 5-11). Het deel over de onreinheid van bevalling neemt ongeveer een kwart van de 

homilie in beslag.  

In deze homilie springt Origenes van een historische interpretatie naar een allegorische 

interpretatie van de tekst en weer terug. Van ieder vers in de tekst van Leviticus geeft hij slechts 

ofwel de historische betekenis ofwel de allegorische. Hij volgt dus niet systematisch zijn eigen 

exegesemethode door van elke tekst achtereenvolgens de historische (letterlijke), de 

metaforische betekenis en vervolgens de allegorische of mystieke betekenis uit te leggen. De 

keuze om van het letterlijke / historische naar het allegorische niveau te verschuiven lijkt 

ingegeven te worden door de vraag wat het meeste oplevert in het tijdsbestek dat hij voor een 

homilie heeft. Hij stapt over naar de allegorische uitleg wanneer de letterlijke betekenis van de 

tekst hem niet voldoende aanknopingspunten biedt. Dit geldt voor het voorschrift over de 

besnijdenis, het voorschrift over het onderscheid tussen het aantal dagen van onreinheid na de 

bevalling van jongens en van meisjes en de typen van huidziekten in Leviticus 13 en 14.  

Na de introductie opent Origenes zijn uitleg van Leviticus 12 met de openingszin uit de 

Bijbeltekst:  

Laten we eerst naar de historie bekijken of er niet overbodig toegevoegd schijnt te 

zijn: “een vrouw die zaad ontvangen heeft en een mannelijk kind heeft gebaard” 

alsof het mogelijk is op een andere wijze te baren dan na zaad ontvangen te hebben. 

Maar het is niet overbodig toegevoegd. (Hom Lev 8, 2; SC 287, p. 10-12, r. 4-8)  

Zijn opmerking dat hij ‘naar de historie’ van de tekst kijkt, is een verwijzing naar zijn 

exegetische methode: hij begint deze homilie met een uitleg van de historische, ofwel de 

letterlijke betekenislaag. Het gaat hem om de dubbele voorwaarde: alleen de vrouw die ten 

eerste zaad ontvangen heeft en ten tweede gebaard heeft, is onrein. Hij citeert hier de 

Septuagintvertaling die niet spreekt over ‘zwanger zijn’, maar over ‘bezaaid zijn’ 

(spermatizeiín). We zien hier direct hoe sterk hij oog heeft voor de details. Men zou zeggen dat 

het noemen van deze dubbele voorwaarde overbodig is, want iedere vrouw die baart, heeft eerst 

zaad ontvangen, zegt hij. Maar de toevoeging moet een betekenis hebben. Deze betekenis vindt 

hij vervolgens ook, zij het dat deze buiten de tekst van Leviticus 12 ligt. Origenes betoogt dat 

de eerste voorwaarde toegevoegd moet zijn om duidelijk te maken dat er een uitzondering op 
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de regel mogelijk is, namelijk in de persoon van Maria. Zij heeft immers als maagd gebaard en 

heeft dus geen zaad ontvangen langs de normale weg. Hij verlaat hier even Leviticus 12 en 

maakt een excurs naar de vraag of Maria, als maagd, ook nog vrouw was. Daarmee stelt hij 

impliciet de vraag of zij onder de reinheidswet voor de kraamvrouwen viel toen zij Jezus baarde. 

Hij argumenteert dat Maria geen vrouw was in de normale betekenis van het woord omdat zij 

maagd was. Daarom kan hij stellen: ‘Laten de vrouwen de lasten van de Wet dragen, maar laten 

de maagden hiervan uitgezonderd zijn’ (Hom Lev 8, 2), en hij betoogt dat Maria weliswaar in 

de Schrift soms vrouw genoemd wordt, maar dat zij als maagd toch niet aan dezelfde wetten 

ondergeschikt was als andere vrouwen. Fonrobert verbindt aan deze kleine excurs van Origenes 

belangrijke conclusies, namelijk dat hij geen interesse heeft in de betekenis van menstruatie 

omdat Origenes met de verwijzing naar maagden een ‘ideaal vrouw-zijn’ heeft gecreëerd in de 

spirituele wereld en geen interesse meer heeft om te reflecteren over vloeiingen in de fysieke 

wereld.38 Deze conclusie van Fonrobert hecht echter te veel belang aan de uitspraak ‘laten 

maagden hiervan uitgezonderd zijn’. Bovendien blijft bij haar buiten beschouwing dat hij hier 

juist geen allegorische uitleg geeft. De Schrifttekst stelt hem voor een probleem. Slechts door 

de uitzonderingspositie van Maria onder de aandacht te brengen komt hij tot een oplossing: 

alleen zij is maagd en heeft toch een kind gebaard,. Dit is voor hem een historische waarheid, 

geen spirituele. Het gaat hem in deze redenering niet om het neerzetten van het ideaal van 

maagdelijkheid van vrouwen in het algemeen, zoals Fonrobert aanneemt; het gaat hem slechts 

om die ene vrouw, Maria. Dit kan moeilijk begrepen worden als een voorliefde voor het 

spirituele ten koste van het fysieke. Hij stelt nergens dat de onreinheid van vrouwen fysiek niet 

(meer) van belang is of niet bestaat, integendeel, zo blijkt uit het vervolg.   

Na deze excurs keert hij terug naar de tekst van Leviticus 12. Hoe is het mogelijk, vraagt hij 

zich af, dat vrouwen onrein zijn wanneer ze hulp bieden aan een mens die ter wereld komt, niet 

alleen wanneer de vrouwen zaad ontvangen hebben, maar vervolgens ook nog zodra ze gebaard 

hebben. Voor hem staat vast dat een vrouw onrein is als ze zaad ontvangen heeft, wat impliceert 

dat hij seksuele gemeenschap beschouwt als verontreinigend, in ieder geval voor de vrouw. 

Alleen de onreinheid als gevolg van de bevalling roept voor hem vragen op. Waarom zou een 

vrouw dan onrein zijn? En waarom zou zij een schuldoffer moeten brengen waarvoor de priester 

haar verzoent, vraagt hij: ‘alsof zij verzoening nodig had, en reiniging van haar zonde, als 

gevolg van het feit dat zij een mens heeft geholpen ter wereld te komen.’ (Hom Lev 8, 3) Hij 

moet het antwoord dan ook voorlopig in het midden laten:  

Ikzelf durf hierover niets te zeggen, ik meen echter dat dit een bepaald 

ondoorgrondelijk geheim bevat (arcanum nescio quid) en iets van een onzichtbaar 

mysterie, waarom de vrouw die zaad ontvangen heeft en gebaard heeft, onrein 

genoemd wordt en haar opgedragen wordt, alsof zij gezondigd heeft, een offer te 

 
38 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 198-203.  
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brengen voor de zonde en zo gereinigd wordt. (Hom Lev 8, 3; SC 287, p. 10-12, r. 

10-15)  

Met deze uitspraak laat hij de vraag naar de onreinheid van de kraamvrouw voorlopig 

onbeantwoord. Vervolgens verplaatst hij het perspectief naar de onreinheid van het kind: ‘Maar 

ook van degene die geboren wordt, hetzij mannelijk hetzij vrouwelijk, verklaart de Schrift dat 

deze “niet rein is van smet, ook al is zijn leven pas een dag oud”’ (Hom Lev 8, 3 r. 16-18; met 

een citaat uit Job 14, 4-5) Hier introduceert Origenes iets nieuws. In Leviticus 12 staat niet dat 

het pasgeboren kind onrein is. Om deze onreinheid van het kind toch aan te tonen, moet hij 

bewijzen bij elkaar brengen vanuit andere Schriftteksten dan Leviticus. Hij citeert hier allereerst 

Job 14. Vervolgens haalt hij teksten aan waaruit moet blijken dat alleen zondaars hun 

geboortedag vieren, zoals de farao (Genesis 40, 20) en Herodes (Marcus 6, 21). De heiligen 

daarentegen – die toch meer reden zouden hebben om zich te verheugen; hun komst is immers 

een verrijking voor de wereld – vervloeken hun geboortedag, zo betoogt hij, en hij geeft als 

voorbeeld Jeremia (Jeremia 1, 5):  

Denk jij dat de profeet zulke grote en zulke zware dingen kon profeteren, als hij 

niet had geweten dat er iets is in de lichamelijke geboorte, dat zulke vervloekingen 

waard is en waarvoor de wetgever al deze onreinheden heeft afgekondigd waarvoor 

hij vervolgens bijpassende reinigingen heeft opgelegd? (Hom Lev 8, 3; SC 287, p. 

18, r. 41-46)  

Origenes legt hier een verband tussen de vervloekingen van Jeremia en de lichamelijke 

geboorte. Jeremia zou nooit zulke heftige dingen zeggen over zijn geboortedag als er niet een 

grond van waarheid in geschuild had dat het lichamelijk bestaan vol van onreinheid is, meent 

hij. Daarom legt de Wet (Leviticus 12 dus) reinigingen op aan degenen die bij de geboorte 

betrokken zijn, te weten de moeder en het kind. Hij vervolgt met een uitleg van Job 3, 3-6, 

waarin Job net als Jeremia zijn geboortedag vervloekt, en gaat daarna verder met Psalm 51, 7:  

Wie wil weten hoe andere heiligen over deze geboorte hebben gedacht, luister naar 

David die zegt: “in ongerechtigheid ben ik ontvangen en in zonde heeft mijn moeder 

mij gebaard”. En daarmee toont hij aan dat welke ziel ook in het lichaam geboren, 

verontreinigd is met de smet van ongerechtigheid en zonde; en daarom is ook dat 

gezegd wat wij al eerder aangehaald hebben, namelijk “niemand is rein van smet, 

ook al is zijn leven pas een dag oud” (Job 14, 4-5) (Hom Lev 8, 3; SC 287, p. 20, r. 

65-71) 

Deze beide teksten uit Job en Psalm 51, 7 (in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis peperit 

me mater mea) bewijzen voor hem dat iedereen die uit zaad ontvangen en geboren is, onrein 

aan het leven begint. Ter herinnering: in Leviticus is de pasgeborene nergens onrein; de 

Schrifttekst waarover Origenes hier preekt, geeft op zichzelf geen enkele aanleiding om over 
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het kind te spreken. Hijzelf brengt hier de onreinheid van het kind in. Hij legt een verband met 

Schriftteksten waarin de ene keer sprake is van onreinheid en smet (Job) en de andere keer van 

ongerechtigheid en zonde (Psalm 51). Onreinheid en zonde worden hier als synoniemen 

gebruikt en beide teksten gebruikt hij als ondersteuning van zijn theorie dat kinderen vanaf de 

geboorte onrein zijn. Dit is ook in overeenstemming met de gang van zaken in de Kerk, zegt hij 

vervolgens. De Kerk immers doopt kinderen meteen na de geboorte, wat in zijn redenering 

bewijst dat een kind vanaf de geboorte onrein is. Het spreekt echter voor zich, zegt hij, dat een 

pasgeboren kind nog geen zonde heeft begaan, en de doop bewerkt daarom geen vergeving voor 

enig kwaad dat het kind al gedaan zou hebben. Het kind moet daarom wel onrein geboren 

worden, is zijn logische gevolgtrekking. 

Origenes heeft tot nu toe voornamelijk Bijbelse argumenten genoemd voor de onreinheid van 

het kind, en daarmee indirect voor de onreinheid van de kraamvrouw. De verwijzing naar de 

actuele kerkelijke praktijk van de doop is het enige niet-Bijbelse onderdeel van zijn 

argumentatie.  

Op dit punt in de homilie kondigt hij een overgang aan in zijn uitleg. Tot nu toe heeft hij het 

over de letterlijke of historische betekenis (lex litterae) van de tekst gehad, maar hierna gaat hij 

over op het verband met de spirituele besnijdenis bij Paulus en de betekenis van het aantal dagen 

van de onreinheid. Wat betekent het dat Origenes het voorgaande ‘naar de letter’ heeft 

uitgelegd? Als een letterlijke interpretatie van de onreinheid rond de bevalling klaarblijkelijk 

volstond betekent dit dat deze onreinheid niet verder ter discussie staat in zijn visie. Hij verwijst 

niet naar een actuele praktijk van een reinigingsperiode voor de kraamvrouw, maar uit de 

afwezigheid van deze verwijzingen mag men niet direct concluderen dat Origenes een 

dergelijke vorm van onreinheid voor kraamvrouwen niet gekend heeft. Had een dergelijke 

praxis niet bestaan, dan zou hij niet op het letterlijke niveau de onreinheid van de kraamvrouw 

trachten te verklaren, maar was zijn uitleg spiritueel van aard geweest: hij zou deze onreinheid 

verklaard hebben als een metafoor. Hoewel deze tekst dus niet direct een praxis van onreinheid 

van de kraamvrouw aantoont, is het wel denkbaar dat Origenes zijn voorzichtige uitspraken 

over het mysterie en het geheim van de onreinheid van de kraamvrouw doet in een context 

waarin kraamvrouwen ook feitelijk een periode als onrein werden beschouwd. Als dit het geval 

was, dan had hij geen bezwaar tegen deze praxis, zoals de auteur van de Didaskalia, want we 

kunnen aannemen dat hij het benoemd zou hebben en ertegen zou hebben geargumenteerd als 

hij de praxis wel bezwaarlijk zou hebben gevonden. Hij brengt deze onreinheid echter niet in 

verband met vloeiingen of, preciezer nog, met kraambloed, zoals in de context van Leviticus, 

maar hij verklaart haar als een condition humaine inherent aan het lichamelijk bestaan van de 

mens, zoals blijkt uit Job 14, 4-5 en Psalm 51, 7. Daarmee plaatst hij deze onreinheid in het 

grotere verband waarin hij onreinheid een ziekte van de ziel noemt, die alleen door de 

heilmiddelen van Christus genezen kan worden.  
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Enkele vragen dringen zich op bij deze exegese van Origenes: Waarom is onreinheid inherent 

aan het lichamelijk bestaan? Waardoor wordt deze onreinheid eigenlijk veroorzaakt? En hoe 

verhoudt zich deze onreinheid tot zonde of schuld? Origenes legt een verband met schuld 

wanneer het gaat over het kind dat gedoopt wordt: het is onrein, maar heeft geen schuld begaan. 

Deze uitspraak impliceert dat hij ervan uit gaat dat zijn toehoorders bekend zijn met een verband 

tussen onreinheid en schuld. Tegelijkertijd moet en kan hij in deze passage dit verband 

nuanceren: er is geen sprake van schuld, wel van onreinheid vanaf de geboorte. Kennelijk vallen 

onreinheid en schuld hier dus niet geheel samen. Hoe dit verband ligt, zullen we verderop 

tegenkomen in andere geschriften van Origenes.  

Hij is nu aangekomen bij Leviticus 12, 3, een vers dat over de besnijdenis gaat. Hij geeft aan 

dat hij tot nu toe steeds over de letterlijke betekenis van de onreinheid van de geboorte heeft 

gesproken. Om nu het voorschrift over de besnijdenis te verstaan wendt hij zich tot de apostel 

Paulus. Hier is te zien hoe hij omgaat met een voorschrift van Leviticus dat hij op het letterlijke 

niveau niet langer kan uitleggen omdat het binnen de christelijke context niet meer geldig is. 

Dan legt hij met een beroep op Paulus (Filippenzen 3, 3) uit dat er verschil is tussen besnijdenis 

in het vlees en besnijdenis in de geest. Hij gebruikt de uitleg van Paulus om te laten zien dat 

Leviticus 12, 3 nog steeds betekenis heeft voor christenen, en maakt tegelijkertijd duidelijk dat 

het letterlijke voorschrift in Leviticus 12, 3 niet langer geldig is. Op deze wijze maakt hij 

gebruik van de allegorische uitleg, die al ingezet is door Paulus.  

Hij vervolgt met Leviticus 12, 4: zeven dagen is de kraamvrouw onrein na de geboorte van een 

jongetje. Pas vanaf de achtste dag komt de vrouw in het reinigende bloed. Kennelijk realiseert 

hij zich tijdens het preken dat hij in tijdnood komt:  

‘Het is tamelijk lastig in deze korte tijd volledig te zijn, echter in het voorbijgaan zeggen we 

nog dit: in deze zeven dagen kan men de tijd van het huidige leven zien; want in zeven dagen 

is de wereld voltooid. En daarin, zo lang we in het vlees zijn, kunnen wij niet volledig rein zijn, 

niet totdat de achtste dag zal komen, dit is de toekomstige tijd.’ (Hom Lev 8, 4; SC 287, p. 22, 

r. 2-9)  

Hij kiest vanwege zijn tijdnood voor de betekenislaag van de tekst die zijn voorkeur heeft en 

slaat daarom de letterlijke betekenis van de tekst over. In de allegorische betekenis gaat de tekst 

over het aardse en het toekomstige leven. De eerste zeven dagen van onreinheid zijn een 

metafoor voor het aardse, lichamelijke leven. Hier zien we een verwijzing naar de schepping 

van de aarde in zeven dagen. De achtste dag is kennelijk een metafoor om het leven na het 

aardse leven aan te duiden. Daarom biedt de periode van zeven dagen van onreinheid voor een 

jongetje en tweemaal zeven dagen voor een meisje hem meer aanknopingspunten voor 

toekenning van betekenis dan de gehele periode van veertig dagen die in Leviticus ook genoemd 

wordt. De reiniging op de achtste dag is een vooruitwijzing naar de voltooiing van het leven in 

de toekomstige tijd. Pas in het leven na de dood zal de mens volledig gereinigd worden en een 

nieuw lichaam ontvangen zonder schuld. Dat de Schrift onderscheid maakt tussen de onreinheid 
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na de geboorte van een jongetje en die na de geboorte van een meisje, verstaat hij ook 

allegorisch. De moeder in de tekst is een metafoor voor de individuele ziel, en het kind dat zij 

voortgebracht heeft, verwijst dan naar de wijze waarop die ziel geleefd heeft. Origenes maakt 

gebruik van de taal die stelt dat mannen deugdzaam zijn – het Latijnse woord virilis heeft deze 

beide connotaties – en vrouwen slap: effeminatus, verwijfd. Daarom is het logisch dat de ziel 

die zich viriliter gedragen heeft in het leven als het ware een moeder is die een mannelijk kind 

gebaard heeft en onmiddellijk gezuiverd wordt.  

Maar als hij (sic – MG) werkelijk niets manmoedigs (virile) in zich heeft tegen de 

zonde, maar slap en verwijfd (effeminatus) is geweest in zijn daden, wiens zonde 

zo groot is dat deze ‘noch in de huidige tijd noch in de toekomstige tijd vergeven 

zal worden’ (Matteüs 12, 32), diegene brengt een week en nog een volgende week 

door in zijn onreinheid en pas wanneer de derde week aanbreekt, wordt hij 

gezuiverd van de onreinheid die hij op zich geladen heeft door een meisje te baren. 

(Hom Lev 8, 4; SC 287, p. 22-24, r. 12-19)  

Een mens – Origenes spreekt hier over ‘hij’ – die zich in zijn daden heeft laten kennen als een 

slap en verwijfd persoon wordt gesymboliseerd door een vrouw die een meisje heeft gebaard. 

Hij zal tweemaal zo lang onrein zijn als een mens die zich viriliter heeft gedragen in het leven. 

Het onreine is in deze allegorie verbonden met het aardse leven en het reine met het toekomstig 

leven. Waaruit deze onreinheid in het aardse leven bestaat en hoe de overgang van het onreine 

naar het reine zal gaan, daarop gaat Origenes in deze tekst niet verder in. Ook waarom deze 

periode van reiniging volgens Leviticus drieëndertig dagen duurt voor een jongetje en tweemaal 

deze termijn voor een meisje, legt hij hier niet uit, waarschijnlijk omdat hij keuzes moet maken 

vanwege de beperktheid van de lengte van de homilie.  

Origenes is intussen bij Leviticus 12, 6-8 aangekomen, de tekst die handelt over het voorschrift 

voor het offer dat gebracht moet worden ter reiniging. Zonder aankondiging stapt hij hier over 

naar het niveau van de historische betekenis, waarbij dit vers hem aanleiding geeft om in te 

gaan op het reinigingsoffer van Maria. Leviticus 12, 6-8 schrijft voor dat men een lam en een 

duif offert, of als men niet genoeg geld heeft voor een lam, twee duiven. Maria bracht bij het 

offer twee duiven mee (Lucas 2, 23-24), zoals voor de armen is toegestaan, en Origenes ziet 

hierin een bewijs dat Christus arme ouders heeft gekozen om geboren te worden. Het stemt ook 

mooi overeen met de woorden elders uit de Schrift, zoals 2 Korintiërs 8, 9: “terwijl hij rijk was, 

is hij arm geworden” en Micha 5, 2 “en jij Bethlehem, klein onder de stammen van Israël”. Dit 

illustreert goed hoe hij de Schrift ziet als altijd in overeenstemming met zichzelf. Hij gaat hier 

niet in op de vraag waarom Maria een reinigingsoffer brengt, terwijl hij eerder betoogde dat 

Maria, die als maagd gebaard had, niet onrein was en dus niet gebonden was aan de 

reinigingswetten voor vrouwen.  
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Na deze uiteenzetting verontschuldigt Origenes zich dat hij zoveel kwesties maar zo kort kan 

behandelen, want hij wil ook nog spreken over de onreinheid van huidziekten. In dit laatste deel 

van de homilie bespreekt hij in kort bestek de voorschriften in Leviticus 13 en 14, twee 

hoofdstukken die elk veel langer zijn dan Leviticus 12. Het contrast met zijn bespreking van 

Leviticus 12 is groot. Leviticus 12 bespreekt hij bijna vers voor vers, terwijl hij Leviticus 13-

14 alleen globaal behandelt. De zes typen van huidziekten staan ieder voor een type van zonde, 

stelt hij. De vlekken en littekens op de huid die beschreven worden in Leviticus 13 en 14 

verwijzen naar smetten op de ziel. Hij verwijst hierbij op geen enkele manier naar actuele 

vormen van lichamelijke ziekte, waarmee een uitleg van de letterlijke betekenis van huidziekten 

achterwege blijft. In plaats daarvan begint hij direct met een allegorische interpretatie. Hij 

neemt helaas niet de tijd om elk van de zes typen van zonden aan te duiden. Maar voor hem is 

er een evident verband tussen wat in Leviticus onreinheid wordt genoemd en wat hij zonde 

noemt. De Leviticusteksten over littekens zijn aanleiding om over de blijvende littekens op de 

ziel en de zondige ondergrond ervan te spreken. Dan verontschuldigt hij zich voor zulk een 

oppervlakkige uitleg, omdat hij in het bestek van een homilie te weinig tijd heeft om op alle 

aspecten te kunnen ingaan. Hij eindigt de homilie met een korte verwijzing naar de metafoor 

van de genezende kracht van Christus die de geneesheer is van de ziekten van de ziel. Het laatste 

gedeelte van de preek is, zoals gezegd, aanzienlijk korter dan het eerste deel over Leviticus 12. 

Van een zo ervaren prediker kan men zich bijna niet voorstellen dat hij zich laat overvallen 

door de tijd; we mogen aannemen dat hij gewend was om zijn aandacht te verdelen over de 

tekst die hij wil uitleggen. Het ligt dus voor de hand om te concluderen dat het een bewuste 

keuze is geweest om in deze homilie vooral in te gaan op Leviticus 12 en de onreinheid van 

bevalling en geboorte, en veel korter stil te staan bij Leviticus 13-14 en de onreinheid van 

huidziekten.  

 

Van belang is dat in deze homilie een verband wordt gelegd tussen ziekte, onreinheid en zonde. 

De tekst van Leviticus geeft aanleiding om onreinheid en zonde met elkaar te verbinden, 

aangezien het reinigingsoffer ook een element van schuld en verzoening in zich draagt. Het 

kader van ziekte en genezing uit Leviticus 13 en 14 komt hier naar voren. 

Het kader waarmee hij begint, namelijk dat van ziekte en genezing, komt opmerkelijk genoeg 

in de uitwerking van de homilie en met name in de uitleg van Leviticus 12 niet meer terug. Hij 

maakt geen gebruik van het beeld van ziekte en genezing waar het gaat om de kraamvrouw. 

Haar onreinheid of de onreinheid van het kind die hij introduceert, worden niet in verband 

gebracht met ziekte en ook de reiniging wordt niet als genezing gepresenteerd. De kinderdoop 

zet hij niet uitdrukkelijk als genezing neer, hoewel dat goed had gekund in zijn beeldspraak. Bij 

de bespreking van onreinheid kiest hij voor het kader van zonde en schuld, bijvoorbeeld 

wanneer hij de vraag stelt naar de schuld van de vrouw die onrein genoemd wordt omdat ze een 

kind heeft gebaard. Zo ook presenteert hij de doop als een middel ter vergeving van zonden, 
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waardoor hij een antwoord moet geven op de vraag wat een kind verkeerd heeft gedaan, zo dat 

het vergeving van zonden nodig heeft. Het kader van ziekte en genezing dat hij gebruikt heeft, 

voldoet blijkbaar niet als verklaring voor de situatie van onreinheid van de kraamvrouw en het 

kind. 

Ook van belang is dat hij deze passages over onreinheid als een lichamelijke conditie neerzet 

in een kader waarin hij Christus presenteert als een genezer van de ziel. Is de onreinheid van 

het lichaam dan ook een ziekte van de ziel? Deze spanning lost hij niet op. 

2.1.2 Hom Luc 14  

Een tweede tekst waarin Origenes het heeft over de onreinheid van de geboorte is de veertiende 

homilie over het Lucasevangelie. Deze is bewaard gebleven in de Latijnse vertaling die gemaakt 

is door Hiëronymus. Tekstkritische edities van Origenes’ homilieën over Lucas zijn geleverd 

door Max Rauer39 en door Hermann-Josef Sieben 40.  

De negenendertig homilieën over het Lucasevangelie zijn net als de homilieën over Leviticus 

opgetekend tijdens Origenes’ periode in Caesarea. Het is moeilijk vast te stellen of deze 

homilieën voor of na de homilieën over Leviticus zijn gehouden; Nautin meent dat de homilieën 

over het Lucasevangelie eerder gehouden zijn dan die over Leviticus.41 In ieder geval zullen er 

slechts weinig jaren verstreken zijn tussen de beide cycli zitten en daarom zullen er geen grote 

verschillen zijn tussen de homilieën over Leviticus en de homilieën over Lucas. In de homilieën 

over het Lucasevangelie worden, kenmerkend voor de evangeliehomilieën, korte passages uit 

het evangelie besproken. Hierdoor zou er meer gelegenheid moeten zijn om dieper in te gaan 

op de tekst volgens de verschillende niveaus van de allegorische exegese. Hom Luc 14 gaat 

over Lucas 2, 21-24, het verhaal van de opdracht van Jezus in de tempel en het reinigingsoffer 

van Maria. Deze homilie behandelt voor een groot deel dezelfde thema’s als Hom Lev 8. We 

onderzoeken in deze tekst waar Origenes andere accenten legt in zijn uitleg van Lucas 2 dan in 

zijn homilie over Leviticus 12.  

 

De homilie is eenvoudig opgebouwd: na een inleiding (Hom Luc 14, 1) beschouwt hij het 

evangeliefragment vers voor vers. Hij hanteert door de gehele homilie consequent dezelfde 

werkwijze: hij citeert een korte woordgroep uit het evangelie die hij vervolgens exploreert op 

de mogelijke betekenissen. Enkele malen is een uitspraak in het evangelie aanleiding om in 

 
39 Max Rauer, Origenes Werke, 9: Die Homilien zu Lukas in der Übersetzung des Hieronymus und die 

griechischen Reste der Homilien und des Lukas-Kommentars. Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten drei Jahrhunderte 49 (Berlin: Akademie Verlag, 1959). 

40 Sieben, Hermann-Josef,  In Lucam homiliae = Homilien zum Lukasevangelium/Origenes, Fontes Christiani 
4. (Freiburg: Herder, 1991-1992) Voor mijn vertalingen van de teksten van Hom Luc 14 maak ik gebruik van 
de editie van Sieben, steeds afgekort als FC 4, gevolgd door paginanummer en regelnummers.   

41 Nautin, Origène, 406 ff. 
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discussie te gaan met heretische stromingen, met name Marcionieten.42 Een andere keer is de 

tekst aanleiding om een actueel probleem in de christelijke gemeenschap aan te kaarten. In alle 

gevallen gebeurt dit als het ware en passant; Origenes blijft bij zijn exegetische opdracht, 

namelijk de ‘ware betekenis’ van de evangelietekst zelf te verhelderen. Het voornaamste 

probleem waar hij zich in deze homilie voor gesteld ziet, is een verklaring te geven voor de 

onreinheid van Jezus bij zijn geboorte, waarvoor hij volgens Lucas een reiniging nodig heeft in 

de tempel. Daarnaast speelt de vraag naar de besnijdenis, die ook in deze evangelietekst van 

Lucas genoemd wordt en die de christenen al heel vroeg hebben opgegeven. Lucas 2, 21 spreekt 

over ‘de dagen van hun reiniging’. Hoe moet dit verstaan worden, vraagt Origenes, vanuit de 

kennis dat Christus immers zonder zonde is? Om een antwoord te vinden roept hij Paulus’ 

uitspraken over de zonde in herinnering: Christus is gestorven voor de zonde, niet omdat hij 

zelf gezondigd zou hebben, maar voor onze zonden (Romeinen 6, 10; zie ook 1 Petrus 2, 22). 

Hij vergelijkt de uitspraak van Paulus, dat de mensen die in Christus geloven met hem opstaan 

uit de zonde (Romeinen 6, 8), met de uitspraak in Lucas 2, 21 over de besnijdenis en de reiniging 

van Jezus: omdat Jezus besneden is en gereinigd is, hoeven zij die in hem geloven niet langer 

besneden of gereinigd te worden, want zij zijn besneden en gereinigd in Hem. Zo geeft Origenes 

de besnijdenis van Jezus betekenis terwijl hij tegelijkertijd alvast verwijst naar de reiniging, 

waar hij verderop in zijn homilie nog op in zal gaan. Hij vervolgt met de frase over de 

naamgeving van Jezus – nog steeds Lucas 2, 21. Het is voor hem passend dat Jezus zijn naam 

ontvangen heeft niet van mensen, maar van een engel. 

Vervolgens komt hij aan het voor dit onderzoek interessante gedeelte: de vraag naar de 

onreinheid van Jezus:  

Vanwege ‘hun’ zuivering, staat er. Welke ‘hun’? Als er geschreven stond: 

‘vanwege haar zuivering’, namelijk die van Maria, die gebaard had, zou er geen 

vraag opgekomen zijn en zouden wij koen gezegd hebben dat Maria, die een mens 

was, een zuivering nodig had na de bevalling. Nu schijnt echter dat wat er staat ‘de 

dagen van hun zuivering’, niet te duiden op een, maar op twee of meer. Zou dan 

Jezus een zuivering nodig hebben en onrein zijn alsof hij besmet was door enige 

smet? Het lijkt blasfemie wat ik zeg, maar de autoriteit van de Schrift zet mij hiertoe 

aan. (Hom Luc 14, 3, FC 4, p. 166, r. 8-16)  

Had Lucas over ‘haar zuivering’ geschreven, dan zou er geen probleem zijn geweest, zo zegt 

Origenes. Want dat Maria onrein was is een gevolg van het feit dat zij bevallen was. Maar het 

feit dat er een meervoud staat, betekent dat niet alleen Maria, maar ook Jezus onrein werd 

geacht. En dat is blasfemisch, vindt hij zelf. Het valt op dat hij hier de uitzonderingsstatus van 

 
42 Sieben, In Lucam Homilieae, dl 1, p. 186, n. 5. 
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Maria negeert die hij in Hom Lev 8 nog zo benadrukt heeft. ‘Schwierigkeiten bereitet dem 

Mariologen Origenes in diesem Zusammenhang […] Sein Aussagen hierzu sind nicht 

eindeutig’, signaleert Dorothea Wendebourg.43 Anders dan in Hom Lev 8 maakt Origenes in 

deze tekst voor Maria geen uitzondering op de wetten van Leviticus 12. Hier is een nog veel 

belangrijkere vraag aan de orde, namelijk: hoe kan Lucas over Jezus gezegd hebben dat hij 

onrein was, Jezus die toch zonder zonde is geweest? Hij zoekt in deze homilie een oplossing 

door onderscheid te maken tussen onreinheid en zonde en doet daarvoor een beroep op het 

eerder genoemde citaat uit Job 14, 4: niemand is rein van smet, al is zijn leven pas een dag oud.  

Er staat niet ‘niemand rein is van zonde’, maar ‘niemand is rein van smet’. Want 

deze betekenen niet hetzelfde: de smet (sordes) en de zonde (peccatum).  (Hom Luc 

14, 3, FC 4, p. 166, r. 18-20)  

Hij fundeert dit onderscheid tussen smet en zonde verder met een beroep op Jesaja 4, 4:  

En opdat je weet hoe het verschil klinkt tussen smet en zonde, zegt Jesaja uiterst 

helder: ‘De Heer heeft de smet van de zonen en dochters van Sion afgewassen, en 

het bloed gereinigd uit hun midden; de smet door de geest van het oordeel en het 

bloed door de geest van het verbranden. (Hom Luc  14, 3, FC 4, p. 166, r. 20-24)  

Het citaat betreft een profetie van Jesaja over het toekomstige Jeruzalem, waarin Jesaja smet en 

bloed laat wegwassen en reinigen. Hoe Origenes dit verbindt met het onderscheid tussen smet 

en zonde in Lucas 2 is niet duidelijk. Het onderscheid dat hij maakt is alleen te volgen wanneer 

de smet in Lucas een andere is dan de smet in Jesaja: hij identificeert de smet in de tekst van 

Jesaja met zonde en het bloed met onreinheid. De smet van de zonde wordt weggewassen met 

het oordeel; de onreinheid van het bloed wordt weggewassen met vuur. Hierbij impliceert hij 

dat de reiniging van het bloed een reiniging is van zonde, zodat de smet los van de zonde kan 

blijven bestaan.  

Hij vervolgt zijn betoog door te stellen dat iedere ziel bekleed met een lichaam tevens bekleed 

wordt met een zekere smet (sordes). Ook Jezus, die vrijwillig het menselijk lichaam op zich 

genomen heeft, heeft zich aan deze smet onderworpen. Een voorspelling hiervan heeft de 

profeet Zacharia gegeven: ‘Jezus was bekleed met besmette kleren (vestibus sordidis)’ 

(Zacharia 3, 3). 44  Hierop volgt een polemische argumentatie. Origenes verdedigt hier de 

incarnatie tegenover de Marcionitische christenen die geloven dat Jezus geen aards, stoffelijk, 

maar een etherisch lichaam had. Gesteld dat Jezus een geestelijk lichaam had gehad, dan zou 

dit besmet geweest zijn, anders schrijft Lucas onterecht dat hij gereinigd moest worden. Hij 

dwingt zijn opponenten om consequent door te denken: waarop hebben christenen dan nog te 

 
43 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, p. 159-160. 
44 Hier zien we een voorbeeld van de christocentrische exegese van Origenes: Zacharia heeft niet over Jezus 

geschreven, maar schrijft een visioen over Jozua, die bij God in de hemel is. Meer verwijzingen naar de 
besmette kleren als metaforen voor het aardse onreine lichaam vinden we in HomLev 9, 1 en HomLev 9, 5.  
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hopen wanneer zij bij de opstanding slechts een geestelijk lichaam ontvangen? Zij zouden niet 

in een rein lichaam komen, maar een etherisch dat even onrein is als het stoffelijke dat ze achter 

zich hebben gelaten. Dit is voor Origenes ondenkbaar omdat er dan geen verlossing te 

verwachten is. Hij concludeert uit de tekst van Lucas dat Jezus een aards stoffelijk lichaam 

gehad moet hebben, dat hij besmet was met de smet van het stoffelijk bestaan, en dat het daarom 

terecht is dat zijn ouders voor zijn geboorte een reinigingsoffer brachten.  

Opvallend afwezig is het andere citaat dat hij in Hom Lev 8 naast Job gebruikte: Psalm 51, 7. 

In dit psalmvers is er sprake van ongerechtigheid en zonde. Terwijl hij in Hom Lev 8 de 

onreinheid van Job 14, 4 en de zonde en ongerechtigheid van Psalm 51, 7 nog zonder 

onderscheid door elkaar gebruikt, maakt hij hier uitdrukkelijk onderscheid en laat hij elke 

verwijzing naar zonde of schuld in de lichamelijke geboorte achterwege. Daartegenover grijpt 

hij wel de gelegenheid aan om het belang van de kinderdoop onder de aandacht te brengen:  

Kleine kinderen worden gedoopt ‘tot kwijtschelding van hun zonden’. Welke 

‘zonden’? Of op welk moment hebben zij gezondigd? Of op welke wijze kan de 

reden blijven bestaan om kleine kinderen het doopbad te geven, als het niet is in die 

betekenis waarvan we eerder spraken dat ‘niemand rein is van smet, ook al is zijn 

leven op aarde pas een dag oud’? En omdat door het sacrament van de doop de smet 

van de geboorte wordt afgelegd, daarom worden ook kleine kinderen gedoopt. Want 

‘wie niet herboren wordt uit water en geest, kan het rijk der hemelen niet 

binnengaan.’ (Hom Luc 14, 5, FC 4, p. 168, r. 24 – p. 170, r. 8).  

Waar hij tot nu toe nog uitsluitend over onreinheid gesproken heeft en zich ingespannen heeft 

om juist onderscheid te maken tussen onreinheid en zonde, brengt hij de ‘smet’ – die door de 

doop wordt afgewassen – toch weer in verband met de zonde, die door de doop wordt vergeven. 

Tegelijkertijd beschrijft hij dat de enige zonde die pasgeboren kinderen dragen de smet is die 

inherent is aan hun lichamelijk bestaan. In deze redenering, die dezelfde lijn volgt als de 

redenering over de kinderdoop in Hom Lev 8, presenteert hij de smet van de geboorte als een 

onschuldige zonde.  

Origenes expliciteert in deze homilie niet op welk exegetisch niveau hij de tekst behandelt. Tot 

aan deze passage heeft hij steeds gebruik gemaakt van de historische betekenis van de 

Schrifttekst. In het volgende fragment gaat hij zonder aankondiging over naar het metaforische 

niveau van de tekst. Het gaat hier om de uitdrukking ‘nadat de dagen van hun zuivering vervuld 

waren’ (Lucas 2, 22). Evenals in Hom Lev 8 verstaat hij ook hier de ‘dagen tot aan de zuivering’ 

op een mystiek niveau (explentur dies et mystice): zij verwijzen naar het leven van de mens op 

aarde. Hij citeert hierbij Leviticus 12. Dat wil zeggen, de ware zuivering gebeurt op de achtste 

dag, dat is na de dood: 

Ik voor mij meen dat wij ook na de verrijzenis uit de doden een sacrament nodig 

hebben dat ons schoonspoelt en zuivert – niemand kan immers verrijzen zonder 
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smet – en evenmin kan er enige ziel gevonden worden die onmiddellijk vrij zou zijn 

van alle gebreken. (Hom Luc 14, 6 FC 4, p. 170, r. 18-22)  

Daarom veronderstelt hij dat de mens na de wedergeboorte bij de doop nog een geestelijke 

wedergeboorte nodig zal hebben, namelijk na de dood. Hier spreekt hij over zuiveren (purgare) 

in combinatie met schoonspoelen (eluere). En hij noemt het een sacrament of geheim 

(sacramentum) dat na de dood nodig is om de christen te reinigen van smet. Net als in Hom 

Lev 8 neemt hij aan dat ook christenen tijdens hun leven nog onreinheid (smet) opdoen. Waaruit 

deze smet bestaat die mensen na de doop kennelijk nog oplopen, en hoe christenen deze 

oplopen, daarover geeft hij in deze homilie geen uitleg. Hij stelt hier dat, zoals Jezus op de 

achtste dag gezuiverd werd, ook de gedoopte na de dood in een geestelijke wedergeboorte 

gezuiverd zal worden.  

Hij vervolgt met een nieuw fragment van Lucas 2, 22: zijn ouders brachten hem in Jeruzalem 

volgens de wet die zegt dat al het eerstgeborene opgedragen moet worden aan God. Op dit punt 

van zijn homilie neemt hij de gelegenheid de eenheid van de God van het Oude Testament (de 

Wet) en de God van Jezus Christus te verdedigen tegen de Marcionieten. Hij argumenteert 

vanuit een tekst van Paulus die zegt dat Jezus onderworpen is aan de Wet (Galaten 4, 4). Als 

de God van het evangelie inderdaad een andere is, vraagt Origenes, zou deze goede God het 

toestaan dat zijn zoon aan de Wet, die is opgesteld door een andere God, die immers zijn rivaal 

zou zijn, zou moeten gehoorzamen? Nee, dit is een absurdum, volgens Origenes. Hij 

concludeert dat de Wet van dezelfde God is als de God die Christus verkondigt. Vervolgens 

vraagt hij welk voorschrift volgens het evangelie vervuld wordt wanneer de ouders Jezus ‘voor 

het aangezicht van de Heer brengen’. Hij vraagt zich dan af waar dit de vervulling van is. Het 

antwoord is: Exodus 13, 2. Daar staat namelijk in de vertaling van de Septuagint: ‘Heilig al het 

mannelijke, het eerstgeborene dat de moederschoot opent onder de zonen van Israël, mens of 

dier.’ 45  Dit voorschrift wijst zelf al vooruit naar Christus, meent hij. Het voorschrift zegt 

namelijk dat al het eerste mannelijke dat de moederschoot opent, voor God gebracht moet 

worden:  

‘Al het mannelijke,’ staat er, ‘dat de schoot opent’ klinkt enigszins gewijd. Want 

wie ook uit de schoot van zijn moeder voortkomt, zogezegd, die heeft niet op die 

manier de schoot van zijn moeder geopend als de Heer Jezus, omdat bij iedere 

moeder niet door de bevalling van een kind, maar door de gemeenschap met een 

man de schoot ontsloten werd. (Hom Luc 14,7, FC 4, p. 172, r. 16-20)  

Dit verwijst in zijn ogen naar de maagdelijkheid van Maria en de maagdelijke geboorte van 

Jezus. Bij geen enkele vrouw wordt de moederschoot ontsloten door haar eerstgeborene, 

argumenteert hij, want bij iedere andere geboorte is de moederschoot immers al geopend door 

 
45 Cf. Numeri 8, 16, waar in de Septuagintvertaling sprake is van de zonen van Israël, en Exodus 34, 23. 
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de vader, doordat zij gemeenschap heeft gehad waar de zwangerschap en geboorte een gevolg 

van zijn. De schoot van de moeder van de Heer ging open toen zij baarde, vervolgt hij zijn 

redenering, want geen man had deze heilige en eerbiedwaardige schoot nog aangeraakt. Daarom 

wijst dit gebod al vooruit naar Jezus. Vandaar, zegt Origenes, dat Jezus in Psalm 22 kan zeggen 

‘ik ben een worm en geen mens’ (Psalm 22, 7). In de schoot van zijn moeder namelijk maakte 

hij kennis met de benauwdheid van het menselijk lichaam en de onreinheid, zoals een worm in 

de aarde begraven is:  

Hij zag in de baarmoeder van zijn moeder de onreinheid van lichamen 

(immunditiam corporum), hij onderging hier en daar door ingewanden omgeven de 

nauwte van het aardse gisten. (Hom Luc 14, 8, FC 4, p. 174, r. 3-5) 

In deze zeer plastische beschrijving van het verblijf in de baarmoeder laat hij zien dat Jezus 

lichamelijke onreinheid opdoet, omdat het lichaam van zijn moeder onrein is. Daarnaast 

verwijst de uitspraak uit Psalm 22 om nog een andere reden naar de maagdelijke geboorte: in 

de wereld van Origenes gaat men ervan uit dat wormen zich voortplanten zonder 

geslachtsgemeenschap. Wormen worden volgens antieke voorstellingen geboren door uit hun 

oude huid te kruipen, zij worden niet geboren uit een vader en een moeder. Deze psalm 

beschrijft in zijn ogen daarom een maagdelijke geboorte en moet om die reden van toepassing 

zijn op Jezus.  

Aan het slot van de homilie spreekt hij nog over de duiven die geofferd worden. Men moet in 

deze duiven niet feitelijk duiven zien, maar een metafoor voor de heilige Geest die in de gestalte 

van een duif aanwezig was in de tempel, net als bij de doop van Jezus.  

De centrale these in deze homilie is dat Jezus net als alle mensen onrein is geboren. Deze 

onreinheid is intrinsiek aan het lichamelijk bestaan: aan het geboren worden in een lichaam dat 

uit het lichaam van de moeder voortkomt. Het feit dat Jezus niet geboren is vanuit 

geslachtsgemeenschap, maar uit een maagdelijke moeder, is hier geen argument tegen de 

onreinheid van Jezus; de intrinsieke onreinheid van het lichaam wordt niet veroorzaakt door 

seksuele gemeenschap die de zwangerschap en de geboorte in gang zet.  

Origenes gebruikt hier echter de terminologie van smet (sordes) en zuivering (purgare) en 

vermijdt de terminologie van zonde (peccatum). Hij benadrukt dat het hier bij de zuivering van 

Jezus na zijn geboorte ‘slechts’ gaat om de smet van onreinheid, en dat deze onreinheid op geen 

enkele wijze verward mag worden met zonde. De nadruk die hij legt op het onderscheid tussen 

onreinheid en zonde is nodig omdat hij wil handhaven dat Jezus wel zonder zonde is, ook al 

deelt hij in de onreinheid van het menselijk bestaan. Dat de onreinheid van het lichamelijk 

bestaan toch heel nauw verwant is aan zonde, wordt zichtbaar in zijn argumentatie over de 

kinderdoop, waar hij over kinderen zegt dat zij geboren worden met een zekere zonde, die 

verstaan moet worden als de smet van de geboorte (sordes). Jezus is niet geboren uit 

geslachtsgemeenschap tussen zijn moeder en een man, zo werkt Origenes ook in deze homilie 
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uit. De bron van de onreinheid van het lichaam moet dus een andere zijn dan seksuele 

gemeenschap die direct de oorzaak is van de zwangerschap en de geboorte van de mens. Wat 

dan wel de bron is van deze onreinheid, daarover doet hij geen uitspraken, ook niet wanneer hij 

de vraag stelt in zijn pleidooi voor de kinderdoop. Hij stelt eenvoudigweg vast dat niemand die 

geboren wordt, de onreinheid van het lichaam kan ontlopen. 

In de volgende homilie, de twaalfde homilie over Leviticus, spreekt hij nogmaals over de 

lichamelijke staat van Jezus bij de geboorte. 

2.1.3 Hom Lev 12, 4 

Net als Hom Lev 8 is deze twaalfde homilie er een uit de serie preken over Leviticus.46 Deze 

homilie handelt over Leviticus 21, 10-15, een passage waarin reinheidsvoorschriften voor de 

hogepriester aan de orde zijn. De rode draad in de exegese van Origenes is dat hij in de 

hogepriester in Leviticus 21 een voorafschaduwing ziet van Christus. De voorschriften voor de 

hogepriester uit Leviticus 21, 10-15 kunnen daarom gelezen worden als profetieën over 

Christus. Dit betekent dat ieder voorschrift voor de hogepriester iets moet verklaren van de 

bijzondere status van Christus.  

 

Het gedeelte van deze homilie dat van belang is voor dit onderzoek, is een uitleg van Leviticus 

21, 11, het voorschrift dat de hogepriester niet besmet mag worden door (de onreine lijken van) 

zijn vader en zijn moeder. Origenes heeft in het voorafgaande de onreinheid van de dood steeds 

metaforisch geïnterpreteerd. Een dode ziel is in zijn interpretatie de ziel van de mens die zich 

overgegeven heeft aan doodzonden, een zondaar dus. Een hogepriester mag niet in aanraking 

komen met een dode, zegt Leviticus. Christus kan, zegt Origenes, eenvoudigweg niet met een 

dode ziel, dat is: met een zondaar in aanraking komen, omdat Christus zelf het Leven is (Hom 

Lev 12, 3). Hij spreekt hier over besmettelijkheid: de onreinheid van de dood (= zonde) is niet 

besmettelijk voor Christus zelf, die het Leven is. De onreinheid van de dood wordt hier 

uitsluitend op het metaforische niveau behandeld: hij laat een letterlijke interpretatie van 

onreinheid van de doden voor christenen achterwege. 

De volgende voor dit onderzoek interessante passage is het voorschrift in Leviticus dat de 

hogepriester  zich niet mag verontreinigen door (het dode lichaam van) zijn vader of moeder 

(Leviticus 21, 11). Doordat Origenes in het voorgaande de onreinheid van de dood steeds 

metaforisch heeft uitgelegd, wordt hij in deze passage voor problemen gesteld. Als het gaat om 

Christus kan hij dit verbod op contact met de gestorven vader of moeder niet uitleggen vanuit 

het perspectief dat de dood een eigenschap is van zondaars. Wanneer hij gaat spreken over de 

vader van Christus, dan komt hij immers uit bij God zelf. Hij moet dus een nieuwe weg inslaan 

om dit vers te verhelderen. Hiervoor vraagt hij om hulp bij zijn gehoor: 

 
46 Marcel Borret, Homélies sur le Lévitique.  
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Deze Schriftpassage is moeilijk uit te leggen, maar als jullie in je gebeden God de 

Vader van het Woord smeken, dat wij waardig zijn om te verklaren, kan hij door 

Gods gave uitgelegd worden. (Hom Lev 12, 4, SC 287, p. 176-8, r. 1-4).  

Uit dit aardige stukje wordt duidelijk dat het hier om mondeling overgeleverde homilieën gaat: 

Origenes vraagt hier aan zijn gehoor om te bidden om verheldering, en het is alsof hij zelf nog 

niet weet welke verklaring hij zal geven voor de Schrifttekst waarover hij preekt. Vervolgens 

geeft hij een bijzondere interpretatie van de passage ‘noch door de vader, noch door de moeder’. 

Hij vindt een uitweg door het perspectief te verschuiven naar de geboorte:  

Iedereen die deze wereld binnenkomt, ontstaat in een zekere besmetting 

(contaminatio). Daarom ook zegt de Schrift ‘niemand is rein van smet, al is zijn 

leven pas een dag oud’ (Job 14, 4-5). Het feit dat hij geplaatst wordt in de 

baarmoeder van de moeder en dat hij de lichamelijke materie opneemt uit het zaad 

van de vader, kan verstaan worden als de mens die besmet is door de vader en de 

moeder. (Hom Lev 12, 4, SC 287, p. 178, r. 5-10)  

Origenes maakt hier een verre omweg door de tekst over de onreinheid van de dood van de 

vader en de moeder in Leviticus 21 uit te leggen als een tekst over de onreinheid van de 

geboorte. Hij leest in dit voorschrift een beschrijving van de feitelijke bezoedeling van iedere 

mens door de geboorte. Zijn uitleg over conceptie en zwangerschap veronderstelde dat in de 

voortplanting het mannelijk zaad de belangrijkste materie leverde voor de nieuwe mens en dat 

de rol van de vrouw in de voortplanting voornamelijk bestond uit het ter beschikking stellen 

van de baarmoeder waarin het zaad kon uitgroeien tot een nieuwe mens.47 Daarom ook, vervolgt 

hij zijn betoog, bestaat het gebod dat een jongetje veertig dagen na de geboorte gezuiverd moet 

worden door het offer in de tempel. Het is door de vader en de moeder in de conceptie (in 

conceptione) verontreinigd (pollutus). Zoals bij de bespreking van Hom Lev 8 al ter sprake is 

geweest, is de onreinheid van het kind geen gegeven in Leviticus 12. Hij heeft het gebod uit 

Leviticus 12 volledig omgedraaid: de reiniging van de moeder is nu een reinigingsoffer voor 

het kind geworden. Dit voorschrift uit Leviticus 21 voor de hogepriester bevat volgens hem een 

voorspelling over de geboorte van Jezus: 

Iedere mens is dus in de vader en in de moeder verontreinigd (pollutus), alleen mijn 

heer Jezus is in deze voortplanting rein binnengegaan, hij is door de moeder niet 

 
47 Het lijkt erop dat Origenes nog geen kennis heeft genomen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten van 

Galenus, de fysicus en filosoof die meent dat zowel mannen als vrouwen zaad bijdragen aan het nieuwe kind. 
Zie Sophia M. Connell, “Aristotle and Galen on sex difference and reproduction: a new approach to an ancient 
rivalry”, in: Studies in History and Philosophy of Science 31, 3 (2000): 405-427; R. Flemming, Medicine and 
the Making of Roman Women: Authority from Celsus and to Galen (Oxford: Oxford University Pres, New 
York, 2000); Jean-Baptiste Bonnard, “Male and female bodies according to Ancient Greek physicians”, Clio 
[Online], 37 (2013) Online sinds 15 April 2014, gelezen op 08 April 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/cliowgh/339 ; DOI : 10.4000/cliowgh.339. 
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verontreinigd. Want hij is een onbesmet lichaam (corpus incontaminatum) 

binnengegaan. […] Hij is niet besmet (contaminatus) in de moeder, maar ook in de 

vader niet. Jozef heeft immers niets bijgedragen aan zijn voortplanting behalve 

begeleiding en liefde. (Hom Lev 12,4, r. 14-17 en 20-22, SC 287, p. 178) 

Het voorschrift van Leviticus 21, 11 bevat een beschrijving van de uitzonderlijke status van 

Jezus: Jezus is in de geboorte niet onrein geworden in zijn moeder, want het lichaam van zijn 

moeder was niet onrein geworden omdat zij geen seksuele gemeenschap had gehad. Ook door 

zijn vader is hij niet besmet, want zijn aardse vader Jozef heeft niets bijgedragen aan zijn 

lichamelijke geboorte, maar er alleen bij gestaan. Daarom, vindt Origenes, kan met de ware 

hogepriester alleen Christus bedoeld zijn, die noch in de moeder noch in de vader verontreinigd 

is.  

Hij stelt in zijn uitleg dat Maria niet onrein is, want ze is onbesmet (incontaminata), wat overeen 

komt met zijn uitleg in Hom Lev 8, waar Maria ook een uitzondering vormt op de onreinheid 

van andere vrouwen. Dit is echter in tegenspraak met zijn uitleg in Hom Luc 14, waar zowel 

Maria als Jezus zelf onrein waren van sordes en gereinigd moesten worden. Het is nog 

onduidelijk op grond waarvan Origenes kan zeggen dat de moeder van Jezus onbesmet is. 

Verwijst dit naar het feit dat zij geen gemeenschap heeft gehad met een man en maagd is? In 

dat geval is de bron van de onreinheid de seksuele gemeenschap. Of verwijst haar corpus 

incontaminatum misschien naar het feit dat zij ook zelf bij haar geboorte niet onderworpen was 

aan de onreinheid van het lichamelijk bestaan? In deze tekst legt Origenes dit verder niet uit. 

De volgende stap in de exegese brengt hem op een ander niveau in de tekst. De vader in de tekst 

kan gezien worden als God; de moeder kan begrepen worden als het hemels Jeruzalem (dat 

verderop zonder commentaar wordt geïdentificeerd met de Kerk). De mens, die als kind van 

deze Vader en Moeder leeft, zou ernaar moeten streven niet onrein te worden.  

Dus allen die zondigen, worden besmet (contaminantur) in de Vader, door wie ze 

geschapen zijn. Want als wij iets goddeloos hebben gedaan of iets gesproken of in 

gedachten hebben toegelaten dat tegen God in gaat, voor zover wij niet in God 

geloofd hebben, zijn wij besmet in de Vader. Ach, mocht het zo zijn dat dat alleen 

maar zou gebeuren in tijden van ongeloof en dat het opgehouden zou zijn nadat we 

zijn gaan geloven! Maar zelfs in de Moeder besmetten we ons als wij, terwijl we in 

God geloven, de Kerk schade toebrengen, of de vrijheid van de hemelse Moeder 

verontreinigen vanuit een onwaardige slaafsheid aan de zonde. (Hom Lev 12, 4; SC 

287, p. 180, r. 30-38)  

Hij maakt hier onderscheid tussen mensen die geen christen zijn en mensen dat wel zijn. De 

niet-gelovigen worden besmet in de Vader, die ook hen immers geschapen heeft, wanneer zij 

zondigen. En helaas bestaat het ook nog, zegt hij, dat christenen na de doop nog zondigen. 

Omdat zij als christenen die toch zonden begaan de Kerk schade toebrengen, kan gezegd 
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worden dat zij worden bezoedeld in de Moeder, de Kerk. Ook hier geldt dat alleen Christus niet 

in de Vader en niet in de Moeder verontreinigd is en het heiligdom nooit verlaten heeft.  

In deze uitleg wordt besmetting direct veroorzaakt door zonde. Of een mens gelovig is of 

ongelovig, is daarbij niet van belang, want ieder die zondigt, wordt onrein. Een dergelijk direct 

verband tussen onreinheid en zonde was nog niet eerder gelegd in de teksten van Origenes. Dit 

is een opmerkelijke tegenstelling met de uitspraken in Hom Luc 14, waar hij de onreinheid van 

het lichaam juist onderscheidt van de zonde.  

In al deze homilieën tot nu toe – de al dan niet uitzonderlijke status van Maria en Jezus buiten 

beschouwing gelaten – is een constante dat Origenes een verband legt tussen het menselijk 

lichaam en een onreinheid die intrinsiek is aan het lichamelijke bestaan. Ten diepste ligt niet 

enige zonde ten grondslag aan deze onreinheid, maar de lichamelijkheid zelf.  

De vraag blijft hoe de onreinheid in dat lichamelijke bestaan is gekomen. In Hom Lev 12 zegt 

hij het niet met zoveel woorden, maar toch speelt de conceptie hierin een rol. Dit wordt echter 

weersproken door Hom Luc 14 waarin ook Jezus gebonden is aan de onreinheid van het 

lichamelijk bestaan, hoewel hij zonder conceptie is ontvangen.  

Het laatste geschrift waarin Origenes in gaat op de verhouding tussen het lichaam, onreinheid 

en zonde is het Commentaar op de Romeinenbrief.  

2.1.4 Com Rom 5, 9  

Het Commentaar op de Romeinenbrief is een exegetisch werk, een ander genre dan de 

homilieën die tot nu toe aan de orde zijn geweest. Het commentaar is, vertaald door Rufinus, 

overgeleverd in het Latijn, naast enkele fragmenten in het Grieks.48 In de Latijnse vertaling van 

Rufinus bestaat het Commentaar op de Romeinenbrief uit tien boeken, ook al heeft Rufinus de 

oorspronkelijke tekst van Origenes met ongeveer een derde ingekort.49 Het Commentaar op de 

Romeinenbrief is ouder dan Contra Celsum en het Commentaar op Matteüs, want in deze beide 

geschriften verwijst Origenes naar zijn Commentaar op de Romeinenbrief. Dit betekent dat het 

geschreven moet zijn voor 248. Anderzijds verwijst Origenes in dit Commentaar naar de serie 

homilieën op Leviticus, hetgeen impliceert dat het geschreven moet zijn na 239-242.50 Het werk 

wordt niet genoemd door Eusebius die een globale datering geeft van de werken van Origenes. 

Uit het Commentaar op de Romeinenbrief is vooral het vijfde boek, een exegese van Romeinen 

5, 12-6, 11, van belang voor dit onderzoek. Hoofdstuk 9 van dit vijfde boek handelt over 

 
48 Nautin, Origène  p. 243-244. 
49 Van dit werk zijn twee recente edities. Ik baseer me op de editie van Theresia Heither: Origenes. Commentarii 

in Epistulam ad Romanos. Liber Quintus, Liber Sextus, ed. Theresia Heither, Fontes Christiani, 2 (Freiburg: 
Herder 1993). Voor een introductie op het werk zie: Origène, Commentaire sur l'Epître aux Romains, Tome 
I, ed. C. P. Hammond Bammel e.a., Sources Chrétiennes 532, 539, 543, 555 (Paris: Éditions du Cerf, 2009-
2012). De citaten heb ik genomen uit de editie van Heither en afgekort met FC.  

50 Michel Fédou, “Introduction”,  in: Commentaire sur l'Épître aux Romains SC 532, p. 14-15. 
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Romeinen 6, 5-7. De exegetische methode lijkt sterk op die in de homilieën, maar Origenes 

gaat in dit Commentaar nog meer in op details. Origenes neemt steeds kleine gedeeltes uit de 

brief van Paulus en legt deze verzen uit. Anders dan in de homilieën, waar hij aan tijd gebonden 

is, streeft hij in zijn Commentaren naar volledigheid. Zoals Fédou zegt: ‘L'explication du texte 

paulinien le conduit à développer sa pensée sur des thèmes aussi fondamentaux que la loi, le 

péché, la justification, la foi, les œuvres ou le baptême.’51 

 

In Com Rom 5, 9 exploreert Origenes de betekenis van Romeinen 6, 5-7. Centraal staat daarin 

de vraag hoe hij de uitdrukking van Paulus: ‘het lichaam der zonde’ (vers 6) verstaat. Hij 

onderscheidt twee mogelijke betekenissen voor ‘het lichaam der zonde’: gaat het om het 

menselijk lichaam, dat onderworpen is aan de zonde? Of gaat het om de zonde zelf, die een 

lichaam heeft? Hij werkt beide perspectieven uit. Als Paulus het laatste heeft bedoeld, dan is 

het lichaam der zonde de verzameling van ongelovigen, zoals het lichaam van Christus bestaat 

uit de verzamelde christenen, de Kerk. En zoals Christus zelf het hoofd is van de Kerk, het 

lichaam van Christus, moet de duivel het hoofd zijn van dat lichaam der zonde, waarvan de 

leden dan verschillende ondeugden vertegenwoordigen: 

De leden waaruit dit lichaam van zonde bestaat, kunnen dan gezien worden zoals 

de Apostel eerder opsomde als de leden van het aardse lichaam: ontucht 

(fornicationem), onreinheid (immunditiam), zedeloosheid (impudicitiam), 

inhaligheid, trots, drift, bedrog, tweespalt, ruzie, afgoderij, afgunst, vraatzucht en 

dergelijke (vgl. Rom 1, 29-31). Uit al deze leden, kan men terecht zeggen, bestaat 

het lichaam der zonde, en dit lichaam wordt de oude mens genoemd. (Com Rom 5, 

9 FC dl 2/3 p. 160 r. 23-p. 162 r. 2)  

Treffend is dat onreinheid (immunditia) hier als een van de mogelijke zonden wordt genoemd, 

en nog wel als een van de eerste zonden, tussen ontucht (fornicatio) en zedeloosheid 

(impudicitia). Zowel fornicatio als impudicitia hebben seksuele connotaties: bij fornicatio gaat 

het om ongeoorloofd seksueel contact buiten het huwelijk. Bij impudicitia moet men denken 

aan aanstootgevend gedrag in de seksuele sfeer. Als deze reeks zulke concreet benoembare 

zonden bevat, vraagt men zich af welke overtredingen Origenes voor ogen heeft bij immunditia. 

Mogelijk gaat het ook om een seksuele zonde, maar zekerheid daarover geeft de tekst niet. 

Origenes vervolgt zijn commentaar met het tweede perspectief om de uitdrukking ‘het lichaam 

der zonde’ te verstaan: Paulus kan daarmee ook bedoeld hebben dat het lichaam van de mens 

onderworpen is aan de zonde, aangezien het van nature beperkt is. Ter ondersteuning hiervoor 

voert Origenes Psalm 51, 7 aan, een ons inmiddels bekend citaat. Ook ondersteunt hij zijn 

bewijs met teksten van Paulus, waaronder Romeinen 8, 3: Christus is gekomen ‘in gelijkenis 

 
51 Michel Fédou, “Introduction”,  in: Commentaire sur l'Épître aux Romains. SC 539, p. 18. 
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met het vlees der zonde, opdat hij om de zonde het vlees der zonde zou veroordelen.’ Hierin 

laat Paulus zien, nog altijd in de visie van Origenes, dat Christus’ lichaam weliswaar gelijkenis 

vertoont met het menselijk lichaam, maar niet hetzelfde is: ‘ons vlees is vlees van de zonde, 

maar Christus’ vlees is gelijkend op het vlees van de zonde’. Hier lijkt zijn uitleg strijdig met 

Hom Luc 14 waar hij de Marcionieten verwijt dat zij de incarnatie van Jezus in het lichaam 

ontkennen. Zich baserend op de geboorte van Christus uit een maagd, kan hij echter een 

onderscheid maken tussen het lichamelijk bestaan van gewone mensen en dat van Christus. 

Christus is immers niet geboren vanuit de seksuele gemeenschap van Maria met een man, maar 

uit de heilige Geest. Origenes schrijft dat Paulus, begiftigd met goddelijke wijsheid, ‘een 

geheim dat ik niet bevatten kan’ (arcanum nescio quid) aanschouwt, dat het menselijk lichaam 

onderworpen is aan de zonde. Deze zelfde bewoordingen gebruikt hij in Hom Lev 8. Daar 

noemde hij het een geheim dat de moeder na de bevalling onrein is, terwijl haar geen zonde te 

verwijten valt. Hij poogt dit geheim inzichtelijk te maken door een verwijzing naar Genesis:  

Ons lichaam is daarom een lichaam der zonde, want ook van Adam wordt 

geschreven dat hij zijn vrouw Eva niet eerder bekende en Kaïn verwekte dan na de 

zonde. (Com Rom 5, 9, FC dl 2/3, p. 164, r. 7-9)  

De inherente zonde van het lichaam moet teruggevoerd worden op Adam. Origenes voert aan 

dat Adam niet eerder begonnen is met seksuele gemeenschap dan na de zondeval. Sinds de 

zonde van Adam is de mens behept met een seksueel lichaam. Daarom ook zijn de kinderen die 

hij verwekt heeft, als het ware genetisch mede bepaald door de zonde die Adam begaan heeft. 

Hier zien we de eerste trekken van een visie op erfzonde. 52  Vervolgens voert hij vier 

schriftbewijzen op die we eerder gehoord hebben. Het eerste bewijs is Leviticus 12: daarom 

wordt er een gebod opgelegd om een offer te brengen voor de geboorte van een kind, één als 

zondoffer en één als brandoffer. Hij haalt ook hier de discussie aan over de kinderdoop en de 

redenering volgt dezelfde lijnen als in Hom Lev 8 en Hom Luc 14: de Wet schrijft niet voor 

niets voor dat voor de geboorte van een kind een paar duiven of tortels als schuldoffer moet 

gebracht worden. Voor welke zonde worden deze offers gebracht? Kan een kind, nog geen dag 

oud, een zonde begaan hebben? Het tweede bewijs van deze zondigheid van de pasgeborene is 

Job 14, 4, hier opmerkelijk genoeg vertaald met “niemand is rein van zonde” in plaats van 

“niemand is rein van smet”, en het derde Psalm 51, 7. Dat deze psalm spreekt over geboren 

worden in zonde en ongerechtigheid, moet wel verwijzen naar de zonde die David als kind bij 

de geboorte meekreeg, stelt hij, want vanuit de historie is er niets bekend over enige zonde die 

begaan is door de moeder van David. Daaruit kunnen we volgens hem concluderen dat het 

lichaam van oorsprong zondig is.  

 
52 Zie voor meer over de rol van Origenes bij de ontwikkeling van het begrip erfzonde: Paula Fredriksen, Sin: 

The Early History of an Idea (Princeton: Princeton University Press, 2012). 
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Want diegenen aan wie de geheimen van de goddelijke mysteriën zijn 

toevertrouwd, weten dat in iedereen die geboren is smetten van de zonde aanwezig 

zijn die met water en geest afgewassen moeten worden; en vanwege deze dingen 

wordt zelfs het lichaam zelf het lichaam der zonde genoemd. Niet – zoals anderen 

menen, die de reïncarnatie van de zielen in verschillende lichamen zien – om de 

reden dat de ziel in een ander lichaam gezondigd heeft, maar daarom dat zij [sc. de 

ziel] in een lichaam van zonde, in een lichaam van dood en nederigheid gekomen 

is; zoals er ook gezegd is: ‘U hebt onze ziel in het stof vernederd.’ (Ps 44, 26) (Com 

Rom 5, 9, FC dl 2/3 p. 164, r. 20 - p. 166, r. 2) 

De ‘smet van de zondigheid’ is geen eigenschap van de ziel, volgens Origenes. De ziel neemt 

de zonde niet mee wanneer zij een lichaam in bezit neemt. En zeker kan men niet stellen, zoals 

sommigen menen, dat de ziel de zonde meegenomen heeft uit een ander, een vorig lichaam en 

in een vorig leven gezondigd heeft. Nee, de ziel zelf is vrij van zonde en niet bevattelijk voor 

zonde. Het is het lichaam zelf dat lichaam der zonde, lichaam des doods is. En God zelf heeft 

de ziel dit lichaam gegeven: God heeft voor de ziel dit lichaam gemaakt. Hiervan getuigt, nog 

steeds aldus Origenes, ten vierde de uitspraak in Psalm 44 (‘U hebt onze ziel in het stof 

vernederd’). 

Hier eindigt zijn uitleg over het lichaam der zonde. Opvallend is dat in deze tekst consequent 

gesproken wordt over zonde waar in de eerdere teksten sprake was van onreinheid. Origenes 

volgt de tekst van Paulus die over het zondig lichaam spreekt en niet over onreinheid. De 

redenering komt verder overeen met de redenering in Hom Lev 8 en Hom Lev 12, met dezelfde 

Schriftcitaten en dezelfde uitkomst. Ook hier verbindt Origenes het citaat uit Job 14 met de 

zondigheid van het lichaam, hoewel Job spreekt over smet en onreinheid. Nieuw zijn de 

argumenten van Adam en Psalm 44. De zondigheid in het lichaam is terug te voeren op Adam. 

Ze is na zijn zonde mogelijk door God zelf aan de mens gegeven en wordt genetisch 

meegegeven aan volgende generaties (Psalm 44). Uit de hele tekst spreekt dat deze intrinsieke 

zondigheid van het menselijk bestaan in deze exegese aan het lichaam behoort, niet aan de ziel.  

2.1.5 Samenvatting  

Er zijn vier teksten waarin Origenes spreekt over de relatie tussen onreinheid en de lichamelijke 

geboorte, te weten Hom Lev 8 over de onreinheid van de kraamvrouw, Hom Luc 14 over de 

reiniging van Maria en Jezus na de geboorte, Hom Lev 12 over de eis dat de hogepriester rein 

moet blijven van de dood van zijn ouders en ten slotte Com Rom 5, 9 over het lichaam der 

zonde (Romeinen 6, 5-7).  

 

Origenes gebruikt een aantal schriftcitaten waar hij creatief mee omgaat. In alle teksten wordt 

Job 14, 4 (niemand is rein van smet, ook al is zijn leven maar een dag) gebruikt als argument, 
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maar steeds met een ander doel: in Hom Lev 8 als bewijs voor de onreinheid van het kind bij 

de geboorte. In Hom Luc 14 ligt de nadruk op het verschil tussen onreinheid (die Jezus wel 

heeft ontvangen bij de geboorte) en zonde (waar Jezus geen deel aan heeft). In Hom Lev 12 is 

de tekst uit Job een bewijs dat Jezus niet onrein geboren is, want hij is niet ‘verontreinigd in de 

vader en in de moeder’. In Com Rom 5, 9 past Origenes de Schrifttekst uit Job moeiteloos aan 

zodat deze over zonde gaat, omdat het in Romeinen over zonde gaat. Op ongeveer dezelfde 

wijze gaat hij om met Psalm 51, 7 (in ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen en in 

zonde ben ik geboren), geciteerd in twee van de vier teksten.  

In Hom Lev 8 dient de tekst als nevenbewijs dat de geboorte onrein maakt; zonde wordt hier 

gebruikt als synoniem voor onreinheid. In Com Rom 5, 9 gebruikt hij deze tekst als bewijs voor 

zijn stelling dat een mens bij de geboorte zonde meekrijgt. In Hom Luc 14 en in Hom Lev 12 

komt dit citaat niet voor, waarschijnlijk omdat deze Schrifttekst zijn argumentatie zou 

tegenspreken.  

In drie teksten komt de kinderdoop voor als argument voor de onreinheid van de geboorte: in 

Hom Lev 8 als aanvullend argument dat de mens bij de geboorte onrein is (een kind kan geen 

zonde hebben begaan, maar is toch onrein). In Hom Luc 14 noemt hij de kinderdoop als 

argument dat kleine kinderen, die worden gedoopt tot kwijtschelding van hun zonden, bij de 

geboorte besmet zijn met de smet van de zonde. In Com Rom 5, 9 krijgt ieder mens bij de 

geboorte smetten van zonde mee die afgewassen moeten worden bij de doop.  

Waar de Schriftteksten die hij uitlegt het toelaten, gebruikt Origenes uit eigen initiatief zonde 

als synoniem van onreinheid of verstaat hij onreinheid als een bijzondere vorm van zonde. Waar 

hij door de tekst gedwongen wordt, maakt hij onderscheid tussen onreinheid en zonde. Deze 

onreinheid die meestal dus een zonde is, hoewel een onpersoonlijke zonde als het gaat om 

pasgeboren kinderen, is een eigenschap die inherent is aan het lichamelijk bestaan. Waar de 

tekst zelf al over zonde spreekt (Romeinen), voegt Origenes daar geen onreinheid aan toe. 

Origenes prefereert dus te spreken over zonde.  

Origenes ziet een intrinsieke onreinheid van het lichaam in ieder mens. De bron van deze 

intrinsieke onreinheid van het lichaam is niet helemaal duidelijk. In drie van de teksten wijst 

hij naar de conceptie of naar de seksuele gemeenschap tussen de vader en de moeder (Hom Lev 

12 en Hom Lev 8, Com Rom 5, 9). Hom Luc 14 staat tegenover de andere teksten. Hier legt hij 

de oorzaak van de onreinheid niet meer bij seksualiteit of voortplanting, maar hij spreekt nog 

steeds over intrinsieke onreinheid van het lichaam als een eigenschap van het lichaam zelf, een 

condition humaine die verder niet verklaard wordt. Deze onreinheid moet synoniem zijn aan de 

zondigheid van het lichaam die hij uitlegt in Com Rom 5, 9. Hier komt het woord onreinheid 

niet voor, maar wordt duidelijk gemaakt dat het lichaam een zondige omgeving is voor de ziel. 

De argumentatie is hier het meest uitgewerkt: deze zondigheid wordt veroorzaakt door de zonde 

van Adam, en is als het ware onderdeel geworden van het genetisch patroon dat na Adams 

zonde doorgegeven wordt aan zijn nageslacht. Ook seksualiteit is pas ontstaan na de zonde, dus 
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mogelijk zijn zowel onreinheid als seksualiteit een gevolg van de zonde. De verwijzing naar 

Psalm 44 lijkt dan een nuancering aan te brengen: het is God zelf die het lichaam in stof 

vernederd heeft, dus zowel seksualiteit en voortplanting als onreinheid zijn bewuste 

veranderingen in de schepping van het menselijk lichaam die door God zijn aangebracht nadat 

Adam zijn zonde had begaan.  

 

De onreinheid van de kraamvrouw op letterlijk niveau staat niet ter discussie in Hom Lev 8 

noch in Hom Luc 14. Deze onreinheid is geen metafoor voor iets anders en hoeft niet met een 

spirituele betekenis verklaard te worden. Het bloedverlies van de kraamvrouw, de fysieke 

vloeiing, speelt in Origenes’ ogen geen rol in datgene dat haar onrein maakt. Als er een 

verklaring is, dan is het de onreinheid van het kind waarmee de moeder in aanraking komt en 

dat haar besmet met zijn onreinheid. Origenes laat deze moeilijk in te voelen onreinheid van de 

kraamvrouw in Hom Lev 8 overeind door het een arcanum nescio quid te noemen, een 

ondoorgrondelijk geheim dat hij niet bevatten kan. Deze zelfde woorden gebruikt hij in Com 

Rom 5, 9 als hij spreekt over het geheim van de zondigheid van het lichaam bij de geboorte. 

2.2 Seksuele onthouding voor het gebed 

In de vorige paragraaf zagen we dat de onreinheid van het lichaam bij Origenes verweven is 

met seksuele gemeenschap en voortplanting. Dit leidt ons naar het tweede cluster van teksten 

waarin hij spreekt over onreinheid: teksten over seksuele onthouding en het gebed. De eerste 

tekst zijn we al tegengekomen: in Hom Lev 8 noemt hij een vrouw onrein, ‘niet alleen wanneer 

zij zaad ontvangen heeft, maar ook wanneer zij gebaard heeft’. Dit impliceert dat een vrouw 

onrein wordt tijdens de conceptie, of dit nu ligt in de seksuele gemeenschap die hiervoor nodig 

is of in het mannelijk zaad op zichzelf. In deze paragraaf staan de teksten centraal waarin hij 

spreekt over seksuele gemeenschap en seksuele onthouding in relatie tot het gebed. Het gaat 

om een homilie over Exodus, enkele citaten uit Peri Euches, en een homilie over Numeri en 

daarnaast enkele catenafragmenten.  

2.2.1 Hom Ex 11, 7  

De meest uitgebreide tekst waarin Origenes spreekt over seksuele reinheid in relatie tot de 

cultus, is de elfde homilie over Exodus. De serie preken over Exodus is overgeleverd in de 

vertaling van Rufinus.53 Nautin dateert deze preken in dezelfde cyclus van drie jaar als de serie 

Leviticus-homilieën tussen 239 en 242 n.C. De elfde homilie handelt over Exodus 17, 18 en de 

eerste helft van 19. Deze hoofdstukken van Exodus vertellen hoe het volk in Refidim in de 

 
53 Er zijn twee goede edities van de homilieën op Exodus. De oudste is Origène, Homélies sur l’exode; ed. 

Marcel Borret, Sources chrétiennes, 321 (Paris: Éd. du Cerf, 1985). Recenter is de Duitse vertaling en editie: 
Predigten des Origenes zum Buch Exodus. Theresia Heither (Münster: Aschendorff, 2008). Ik gebruik de 
editie van Borret. 
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woestijn verblijft, waar een veelheid aan gebeurtenissen de revue passeert. Na het vertrek uit 

Refidim komt in Exodus 19 het volk aan in de Sinai, waar Mozes de Israëlieten opdraagt zich 

klaar te maken voor de ontmoeting met God. Origenes verdeelt in deze homilie zijn aandacht 

gelijkmatig over alle verhalen uit deze hoofdstukken van Exodus. In het laatste deel van de 

homilie, Hom Ex 11, 7, legt hij de voorschriften uit die Mozes van God ontvangt tot reiniging 

en heiliging om zich voor te bereiden op deze ontmoeting met God. 

 

Zoals we gewend zijn geeft Origenes eerst de woorden van Exodus 19, 10-11 weer: 

Als iemand komt om het woord van de Heer te horen, laat die horen wat God 

voorschrijft: geheiligd (sanctificatus) moet hij komen om het woord te horen. Hij 

moet zijn kleren wassen. (Hom Ex 11, 7; SC 321, p. 348-350, r. 7-9)  

Door de tegenwoordige tijd te gebruiken, plaatst hij de voorschriften tot heiliging in zijn eigen 

context. De tekst van Exodus geeft Origenes twee voorwaarden om te kunnen horen naar het 

Woord van God die hij met reiniging en heiliging verbindt: de mens moet zich heiligen en de 

mens moet zijn kleren wassen. Betreft het hier twee verschillende handelingen of gebruikt hij 

ze als synoniemen? Origenes begint zijn uitleg met wat bedoeld wordt met reinigen: 

Als je immers besmette kleren hierheen draagt, zul je horen: “Vriend, hoe ben je 

hier binnengekomen zonder bruiloftskleren?” (Matteüs 22, 12) Niemand kan dus 

naar het woord van God luisteren tenzij hij eerst geheiligd (sanctificatus) is, dat wil 

zeggen tenzij hij heilig (sanctus) is in lichaam en geest (1 Korintiërs 7, 34) (Hom 

Ex 11, 7; SC 321, p. 350, r. 9-13)  

Dat heiliging nodig is legt hij uit met behulp van een evangelietekst uit Matteüs: de parabel 

over de bruiloftsgast die weggezonden wordt omdat hij slecht gekleed is voor het bruiloftsfeest 

(Matteüs 22, 1-14). De parabel van het bruiloftsfeest interpreteert hij als allegorie voor de 

ontmoeting met Christus, die hij vervolgens leest als een parallel van de ontmoeting van het 

volk met God in Exodus. Het gaat in beide teksten over een liturgische situatie, waar het Woord 

van God gelezen wordt en waar een ontmoeting met Christus, het Woord van God, plaatsvindt. 

Wie met ongewassen kleren komt, is dus niet welkom voor deelname aan de liturgie:  

Want men zal weldra binnengaan voor het bruiloftsmaal, men zal eten van het vlees 

van het Lam, drinken uit de beker van het heil. Niemand mag binnengaan voor die 

maaltijd met besmette kleren (sordidis vestimentis). Want dit schrijft ook elders het 

boek Wijsheid voor: ‘Laten onder alle omstandigheden je kleren rein (munda) zijn.’ 

(Sirach 9, 8) Want je kleren zijn eens en voor al gewassen: toen je naar de genade 

van de doop gekomen bent, ben je gezuiverd (purificatus es) in je lichaam, ben je 

gereinigd (mundatus es) van alle bezoedeling (inquinamento) van het vlees en van 
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de geest. Daarom: ‘wat God heeft gereinigd (mundavit), zul jij niet onrein 

(immunda) maken’ (Handelingen 10, 15). (Hom Ex 11, 7; SC 321, p. 350, r. 14-22) 

In zijn beschrijving wordt het luisteren naar het Woord van God aangevuld met eucharistische 

beelden. Het bruiloftsmaal in het evangelie van Matteüs wordt het bruiloftsmaal van het Lam, 

waarmee Origenes Christus zelf tot bruidegom maakt en de bruiloftsmaaltijd een eucharistische 

maaltijd is geworden. De ontmoeting met God uit Exodus is daarmee een ontmoeting met 

Christus in de eucharistie geworden. Voor deze ontmoeting moet men dus de kleren gewassen 

hebben. Om uit te leggen waar de gewassen kleren voor staan, citeert Origenes een tekst van 

Paulus in 1 Korintiërs 7, 34: de mens die geheiligd is in lichaam en geest. Paulus schrijft dit in 

de context van een pleidooi voor seksuele onthouding: alleen de ongehuwde kan God toegewijd 

zijn in lichaam en ziel. Bij Paulus staat er ‘ziel’ in plaats van het door Origenes gebruikte 

‘geest’. Deze uitdrukking ‘heilig van lichaam en geest’ verbindt Origenes met een citaat uit 

Wijsheid van Jezus Sirach 9, 8, waar sprake is van reine (munda) kleren. Hoe deze kleren 

gewassen worden, spreekt in zijn ogen voor zich: bij de doop zijn het lichaam en de geest 

gereinigd voor eens en altijd. Bij de doop heeft God zelf de gelovige gereinigd (mundavit). Om 

de doop te beschrijven kiest Origenes het jargon van onreinheid en reiniging. 

Men zou denken dat dit zou volstaan: de christen is door de doop eens en voor al gereinigd naar 

lichaam en geest. Het volstond in elk geval voor de auteur van de Didaskalia, zo is in het vorige 

hoofdstuk duidelijk geworden. Wie eenmaal gedoopt is, is gereinigd en mag deelnemen aan de 

liturgie. Niet voor Origenes, want hij voegt er een waarschuwing aan toe: ‘wat God gereinigd 

heeft, zul jij niet onrein maken’. Origenes gebruikt de tekst uit Handelingen op zijn eigen wijze: 

waar in Handelingen wordt bedoeld dat Petrus (en de christenen in het algemeen) niet onrein 

mogen beschouwen wat voor God rein is, gebruikt Origenes het hier actief: een christen heeft 

de plicht om niet onrein te maken wat God heeft gereinigd. Waar het hiervoor nog ging over 

reinigen, stapt hij hier over op heiligen. Want hoe houdt een christen het lichaam rein nadat hij 

eenmaal gedoopt is? Dat laat hij in het volgende tekstfragment uit Exodus 19 weten:  

Luister daarom nu naar nog een wijze van heiliging (sanctificationis genus): 

‘Nadert niet tot een vrouw, staat er, vandaag en morgen, opdat je op de derde dag 

het Woord van God hoort.’ Dit is wat ook de Apostel zegt: ‘Het is goed voor een 

mens een vrouw niet aan te raken’, behalve als remedie voor hen die vanwege hun 

zwakheid de remedie van het huwelijk nodig hebben. (Hom Ex 11, 7; SC 321, p. 

350, r. 23-27)  

In Exodus 19, 15 vraagt God van de Israëlieten om zich te onthouden van seksuele gemeenschap 

ter voorbereiding op de ontmoeting met God. Het gaat dan dus om onthouding in een cultische 

context. Origenes heeft ditmaal geen probleem met de letterlijke betekenis. Hij presenteert deze 

tweede voorwaarde als ‘nog een vorm van heiliging’, aanvullend op de doop waarbij lichaam 

en ziel gereinigd worden. Hij brengt deze tweede vorm van heiliging in verband met Paulus’ 
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voorkeur voor seksuele onthouding (1 Korintiërs 7, 1). Hiermee zet hij Paulus’ woorden over 

seksuele onthouding in een liturgische context: om deel te kunnen nemen aan de liturgie, in het 

bijzonder aan de eucharistie, zal men ten eerste gedoopt moeten zijn en ten tweede een periode 

van (enkele dagen) seksuele onthouding in acht moeten nemen. Voor de seksuele onthouding 

kiest hij hier het jargon van heiliging. 

Op dit punt eindigt vrij abrupt de elfde homilie over Exodus. Mogelijk is Origenes weer in 

tijdnood gekomen en is hij zijn uitleg daarom gestopt zonder in te gaan op de relatie van Paulus’ 

uitspraken en het voorschrift in Exodus. Men mag ervan uitgaan dat hij in ieder geval aan bod 

laat komen wat volgens hem in de uitleg van een Schriftgedeelte niet ongezegd mag blijven.  

 

Samenvattend onderzoekt Origenes in Hom Ex 11, 7 welke vormen van reiniging en heiliging 

voor christenen nodig zijn ter voorbereiding op deelname aan de liturgie. Deze heiliging vraagt 

volgens de tekst van Exodus twee stappen: de eerste stap is het reinigen van de kleren. Het 

wassen van de kleren interpreteert hij als een metafoor voor de doop, die een reiniging is van 

lichaam en geest. De tweede voorwaarde, bestaande uit heiliging door enkele dagen seksuele 

onthouding, interpreteert hij letterlijk. Door het wassen van de kleren te interpreteren als 

metafoor voor de doop brengt hij de oudtestamentische tekst in harmonie met de hem bekende 

christelijke praktijk. Daaruit kunnen we concluderen dat de tweede voorwaarde 

hoogstwaarschijnlijk in lijn is met de christelijke liturgische praktijk zoals hij die voor ogen 

heeft.  

2.2.2 Peri Euches 

Het geschrift Peri Euches (Over het Gebed) is een traktaat over het Onze Vader en over het 

dagelijks gebed van de christenen. Het traktaat is een van de weinige volledig in het Grieks 

bewaard gebleven werken van Origenes. De editie door Koetschau in de serie Die griechisch-

christlichen Schriftsteller is nog altijd de enige beschikbare editie. 54  Hij heeft het traktaat 

geschreven op verzoek van Ambrosius, de mecenas die Origenes lange tijd financieel 

ondersteund heeft opdat hij zich aan studie kon wijden. Het geschrift is opgedragen aan hem en 

aan Tatiana, mogelijk diens zuster. Het is een van de vroegere werken van Origenes, Nautin 

dateert het traktaat in 234-235, tijdens zijn reizen naar Griekenland en Caesarea.55 Het traktaat 

geeft naast een spirituele uitleg van het Onze Vader ook zijn reflectie op het christelijk gebed 

in het algemeen.  

 

 
54 Origenes Werke, Zweiter Band, Paul Koetschau, Leipzig, 1899. (Die griechischen christlichen Schriftsteller 

der ersten drei Jahrhunderte, dl. 2). Ik verwijs naar tekstcitaten met PEuch en de hoofdstuk- en regelnummers 
uit de editie van Koetschau. De Nederlandse vertaling van Aalders, Het gebed (Bonheiden, 1991) heb ik 
geraadpleegd, maar de vertalingen in deze tekst zijn steeds van mijzelf.  

55 Nautin, Origène. (1977) p. 181, n. 101. 
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In twee passages in Peri Euches refereert Origenes aan seksuele gemeenschap. In de inleiding 

zinspeelt hij als eerste op seksuele gemeenschap als belemmering voor het gebed. In PEuch 2, 

2 wijst hij op voorhand op de gesteldheid die nodig is om goed te bidden. Dit onderbouwt hij 

met schijnbaar willekeurige citaten uit de evangeliën en brieven waarin aanwijzingen gegeven 

worden waarvoor men zou moeten bidden, zoals Matteüs 6, 33, Matteüs 5, 44, Matteüs 9, 38, 

Lucas 22, 40 en meer. De betreffende passages lijken weinig met elkaar te maken te hebben en 

hij geeft hier weinig toelichting. Daarna volgen citaten uit de brieven en de evangeliën waarin 

aan de orde is vanuit welke lichaamshouding men dient te bidden, zoals 1 Timoteüs 2, 8-10 en 

Matteüs 5, 23-24.56 Het citaat uit Matteüs 5 beaamt hij door de nadruk te leggen op een geweten 

dat vrij van zonde is.  

Verder over ‘de gepaste wijze’ (kaqo. dei/) nog dit: “Onthoud je niet van elkander, 

tenzij in onderlinge overeenstemming voor een bepaalde tijd om te bidden, opdat 

de duivel je niet in zijn macht krijgt vanwege je losbandigheid.” (1 Korintiërs 7, 5) 

Want hierdoor wordt ‘de gepaste wijze’ (kaqo. dei/) belemmerd, tenzij de daden die 

horen bij de huwelijkse geheimen – waarover het past te zwijgen – gebeuren met 

meer waardigheid, met meer matigheid en met meer apathie, terwijl de harmonie 

waarover in de tekst gesproken wordt de disharmonie van de passies doet 

verdwijnen en de bandeloosheid vernietigt en voorkomt dat de Satan zich verheugt 

over de slechtheid. (PEuch 2, 2, p. 300, r. 15-23)  

Origenes legt uit dat een goede gesteldheid voor het gebed (kaqo. dei) ook betrekking heeft op 

de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Hiervoor haalt hij een tekst van Paulus aan. 

Seksuele gemeenschap belemmert een goede gemoedstoestand voor het gebed, stelt hij. Dit is 

onontkoombaar eigen aan seksuele daden. Het enige dat een christen binnen het huwelijk kan 

nastreven, is deze belemmering te beperken door de seksuele gemeenschap aan bepaalde 

voorwaarden te laten voldoen, namelijk waardigheid, gematigdheid en apatheia. Hij verwijst 

hier naar het stoïsche ideaal van de gematigdheid en het bedwingen van de passies.57   

Origenes voert hier geen pleidooi voor seksuele ascese in de betekenis van permanente seksuele 

onthouding, celibaat of maagdelijkheid. Zijn toon is gematigd en hij laat hier uitdrukkelijk 

ruimte voor echtparen die een christelijk gebedsleven willen leiden zonder seksuele 

gemeenschap als geheel op te geven. Hij beveelt in navolging van Paulus slechts aan om van 

tijd tot tijd een periode van seksuele onthouding af te spreken opdat men zich geheel aan het 

gebed kan wijden. Wanneer een dergelijke periode van onthouding niet aan de orde is, moet 

men proberen om het gebed zo waardig mogelijk te houden door zich in acht te nemen wat 

 
56 Zie over gebedshouding en Origenes’ visie op het lichaam ook Ulrich Volp, “Origen's Anthropology and 

Christian Ritual”, in: Origeniana Nona. Origen and the Religious Practice of His Time, Papers of the 9th 
International Origen Congress, 2005, pp. 493-502. 

57 Böhm, T., “Origenes, Theologe und (Neu)Platöniker?”,  Adamantius 8 (2002): 6-23. 
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betreft seksuele gemeenschap. Hij benoemt seksuele gemeenschap niet als onrein en evenmin 

noemt hij reinheid of heiligheid als voorwaarde voor het (dagelijks) gebed. Wel zien we dat hij 

seksuele gemeenschap beschouwt als belemmering voor een waardig gebedsleven. 

 

Het tweede citaat uit Peri Euches is nog interessanter voor dit onderzoek. Na de exegetische 

uitleg van het Onze Vader sluit Origenes het traktaat af met enkele hoofdstukken over de 

gesteldheid en de houding van waaruit men het dagelijks gebed dient te bidden (hoofdstukken 

31-33). Hier bespreekt hij ook de geschikte plaats voor het gebed:  

Wat betreft de plaats: weet dat iedere plaats geschikt wordt om te bidden door 

degene die het gebed goed brengt, want ‘brengt mij reukoffers op elke plaats’, 

‘spreekt de Heer,’ (Maleachi 1, 11) en ‘Ik wil dan dat de mannen bidden op iedere 

plaats’ (1 Timoteüs 2, 8). (PEuch 31, 4, p. 397, r. 19-22)  

Iedere plaats is dus geschikt, niet van zichzelf, maar doordat het gebed van degene die oprecht 

bidt de plaats geschikt maakt. Dit is het uitgangspunt dat Origenes vanuit de Schrift kan 

beargumenteren. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, meent hij. Ook al is elke plaats volgens 

de Heer goed, toch verdient het aanbeveling om de meest waardige plaats in huis op te zoeken 

voor het gebed. De tekst veronderstelt dat het dagelijks gebed van de christenen thuis gebeurt, 

want hij spreekt over de beste plaats in huis: 

[…] waarbij men nagaat of op de plaats waar men bidt, nooit iets tegen de wet is 

gebeurd of tegen de goede leer is gehandeld; want anders heeft men niet alleen 

zichzelf, maar ook de plaats van het gebed zo gemaakt dat het aanschijn van God 

daarvandaan vlucht. (PEuch 31,4, p. 398, r. 2-5)  

Een plaats waar onrecht is gebeurd of waar tegen de wet is gehandeld beschouwt Origenes als 

een ongeschikte plaats om te bidden. Van deze plaatsen zal God namelijk vluchten en zo kan 

men God niet bereiken in gebed. Daarnaast vraagt Origenes de lezer nog het volgende: 

Bij nader inzien moet ik zelf over de plaats nog iets zeggen, dat misschien 

onaangenaam kan lijken, maar waar bij nauwkeurig onderzoek niet aan voorbij 

gegaan kan worden. (PEuch 31, 4, p. 398, r. 5-8)  

Origenes kiest nu voor een meer subjectieve formulering: in plaats van de het algemene 

evpi.skopounto. (moet men nagaan) staat er nu evpiskopou/nti moi (wil ik nagaan). Dit suggereert 

dat hij voor de eerste voorwaarde zich beroept op geaccepteerde regels: de lezer weet al dat hij 

voor het gebed een plaats moet kiezen die niet ongeschikt is door overtredingen in daad of in 

woord. Origenes gaat er vanuit dat zijn volgende voorwaarde nog niet op dezelfde acceptatie 

kan rekenen. Hij oppert dat het wellicht nieuw en ongemakkelijk is voor zijn lezers om op deze 

manier over het gebed te denken, maar wie zorgvuldig afweegt, kan niet anders dan tot dezelfde 

conclusie komen als hij zelf, meent hij:  
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Want men moet goed overwegen of het heilig (o[sio,n) en rein (kaqaro.n) is tot God 

te bidden op de plaats waar men gemeenschap heeft, hetgeen weliswaar niet tegen 

de wet is, maar toch volgens het woord van de Apostel ‘is bedoeld als 

tegemoetkoming en niet als bevel’ (1 Korintiërs 7, 6). Want als het niet mogelijk is 

vrij te zijn ‘voor gebed’, tenzij ‘met wederzijdse overeenstemming voor een 

bepaalde tijd’, moet men overwegen of het gepast is op dezelfde plaats zich [aan 

het gebed] te wijden. (PEuch 31, 4, p. 398, r. 8-13)  

Origenes gebruikt in deze tekst niet het woord onrein voor seksuele gemeenschap. Wel 

contrasteren de heiligheid en reinheid die voor het gebed vereist zijn met de plaats van de 

seksuele gemeenschap. De plaats waar men seksuele gemeenschap heeft, kan onmogelijk een 

plaats van reinheid en heiligheid te zijn, is de strekking. Seksuele gemeenschap is immers 

weliswaar legitiem, maar niet ideaal, zo beargumenteert hij met behulp van 1 Korintiërs 7. 

Daarom pleit hij vanuit Paulus’ tekst voor een plaats die meer gepast is voor het gebed dan het 

slaapvertrek of het echtelijk bed. 

Dit pleidooi voor distantie tussen de plaats voor seksuele gemeenschap en de ideale plaats voor 

het gebed kan hij niet beargumenteren op basis van een Bijbels voorschrift. Hij poneert als 

tussenstap het argument dat misdaden een plaats minder geschikt maken voor het gebed. Hij 

verwacht dat dit argument door de lezers gemakkelijk beaamd zal worden en dat zij in het 

verlengde daarvan ook zullen aanvoelen dat de ‘plaats van de gemeenschap’ (de slaapkamer) 

niet gepast is voor het gebed. Hiermee associeert hij misdaden en zonden met seksuele 

gemeenschap die, zo benadrukt hij, weliswaar legitiem en niet zondig, maar toch evenmin 

aanbevelenswaardig is. Voor hem is het de consequentie van de tekst van Paulus. Hoewel 

Origenes in deze tekst het woord onrein niet gebruikt, wordt seksuele gemeenschap impliciet 

onrein.  

2.2.3 Hom Num 6, 3 

Een volgende tekst waarin Origenes zich uitspreekt over seksuele gemeenschap en heiligheid, 

is de zesde homilie over Numeri.58 Deze homilie maakt deel uit van een serie preken over 

Numeri. Voor overlevering van deze serie geldt wat al gezegd is over de achtste homilie op 

Leviticus in paragraaf 2.1.1 van dit hoofdstuk. Net als de serie over Leviticus en Exodus wordt 

deze serie over Numeri door Nautin gedateerd in de cyclus van drie jaar waarin hij preekt over 

de Pentateuch tussen 238 en 242. In deze homilie behandelt hij Numeri 11, 16-25 en 12, 1-16. 

Numeri 11 vertelt over de gave van de Geest aan de zeventig oudsten in de woestijn. Numeri 

12 handelt over Mozes’ huwelijk met een Numibische vrouw, het verraad van Mirjam en Aäron 

en de straf van God. In de opening van deze preek kondigt Origenes aan dat hij enkele 

 
58 Editie en vertaling: Origène sur les Nombres I. Homélies I-X.  ed. Louis Doutreleau s.j. e.a., Sources 

Chrétiennes 415 (Paris, Éditions du Cerf 1996). 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

180 

‘bloempjes’ behandelt uit de teksten die in de liturgie gelezen zijn (Hom Num 6, 1, 1). Van 

belang is het gedeelte waarin hij ingaat op de gave van de Geest aan de zeventig oudsten 

(Numeri 11, 24-25). Hij stelt de vraag wat het betekent dat de oudsten slechts eenmaal de Geest 

ontvingen en profeteerden en daarna niet meer. De voorwaarde om de Geest te kunnen 

ontvangen, stelt hij, is dat de oudsten rein moeten zijn:  

De Geest van God rust immers in hen die rein zijn van hart (Matteüs 5, 8) en in hen 

die hun zielen zuiveren van zonde, zoals hij aan de andere kant niet woont in een 

lichaam dat onderworpen is aan de zonde, zelfs al heeft hij er ooit in gewoond. Want 

de heilige Geest kan geen samenwerking aangaan (consortium pati) met het 

gezelschap van een kwade geest. (Hom Num 6, 3, 1; SC 415, p. 148, r. 57-64) 

Origenes gebruikt hier een uitspraak van Matteüs uit de bergrede als argument. ‘Zalig wie rein 

is van hart want hij kan God zien’ legt hij uit als: alleen wie rein is van hart kan vervuld zijn 

van de heilige Geest. Deze reinheid van hart stelt hij gelijk aan een ziel die is gezuiverd van 

zonde. Een ziel die huist in een lichaam dat onderworpen is aan de zonde, kan de heilige Geest 

niet bevatten, want daarin huist al een kwade geest. Hij gebruikt hier dezelfde argumentatie als 

de redacteur van de Didaskalia Apostolorum: er kan maar één geest in de mens huizen, dat is 

ofwel een kwade geest, ofwel de heilige Geest: 

Het is immers zeker dat ten tijde van een zonde in het hart enige kwade geest 

aanwezig is en zijn dingen doet. Zodra wij hem gelegenheid geven en hij door onze 

slechte gedachten en armzalige begeerten aangetrokken is, dan is de heilige Geest, 

om zo te zeggen, in het nauw gedreven en vlucht van ons. Daarom ook, wetend dat 

deze zaken gebeuren, zegt de Apostel “Maak niet de heilige Geest triest waarin je 

getekend bent op de dag van de redding.” (Efeziërs 4, 30) Dus door te zondigen 

maken we de heilige Geest triest, door goed te doen en heilig, bereiden wij hem een 

rustplaats in ons. (Hom Num 6, 3, 1; SC 415, p. 148, r. 64-71)  

Met de dag van de redding wordt de doop bedoeld. Door de doop worden christenen getekend 

met de heilige Geest. Wanneer zij na hun doop zondigen, drijven zij de heilige Geest in het 

nauw en geven ze een kwade geest ruimte. We zien hier een ethische argumentatie waarin de 

aanwezigheid van de heilige Geest wordt afgemeten aan goede daden en de afwezigheid zich 

bewijst via zondigheid. Deze zondigheid zit in het hart en bereidt zo een plaats voor de kwade 

geest in de mens. De heilige Geest en een kwade geest kunnen niet tegelijkertijd in een mens 

verblijf houden. Tot zover is de argumentatie nog logisch. Maar binnen deze geheel op ethische 

argumenten gestoelde argumentatie moet Origenes een nuance maken. De kwade geest is altijd 

bij hen die zondigen, maar de heilige Geest is niet altijd in mensen die niet zondigen:  

Ik meen echter, ofschoon ik niet in absolute zin zou willen spreken, dat er ook 

sommige profane handelingen van mensen (communibus hominum gestis) zijn, die 
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hoezeer ze ook vrij zijn van zonde, toch naar onze mening niet zo waardig kunnen 

worden beschouwd dat daarin de heilige Geest aanwezig is. Legitieme huwelijken 

zijn bijvoorbeeld vrij van zonde. Toch zal op dat moment waarop de huwelijksdaad 

bedreven wordt, de heilige Geest niet aanwezig zijn, zelfs al blijkt dat het een 

profeet is die aan de plicht tot voortplanting gehoorzaamt. (Hom Num 6, 3, 7; SC 

415, p. 154 r. 154-158) 

Er bestaan handelingen waarmee de mens geen zonde doet, die het toch niet waardig zijn dat 

de heilige Geest daarin aanwezig zal zijn. Een dergelijke handeling is seksuele gemeenschap 

binnen een legitiem huwelijk. Hoewel de gehuwden vrij van zonde zijn en zelfs profeten kunnen 

zijn, en hoewel de opdracht tot voortplanting door God in de schepping is meegegeven, dan 

nog kan Origenes zich niet voorstellen dat de heilige Geest meekijkt als zij seksuele 

gemeenschap hebben.  

[…] hierop zijn wij ingegaan als een soort zijspoor, omdat we willen laten zien dat 

alleen op mijn Heer en Verlosser Jezus de Geest van God altijd gebleven is, in al 

die andere heiligen echter, zoals ook op de zeventig oudsten, waarmee we dit betoog 

begonnen, de Geest van God slechts gerust heeft en gewerkt heeft op het moment 

dat het nodig was voor hen door wie hij werkte en nuttig voor hen aan wie hij 

dienstbaar was. (Hom Num 6, 3, 7; SC 415, p. 156, r. 164-171) 

De oudsten profeteerden eenmalig en daarna nooit meer. In de uitleg van Origenes: de oudsten 

ontvingen de heilige Geest op dat moment en konden daardoor profeteren, en daarna niet meer. 

De heilige Geest ontvingen zij slechts voor het moment dat het nodig was. De heilige Geest is 

immers alleen in Jezus Christus permanent aanwezig, maar in alle gewone christenen enkel op 

bijzondere momenten. Seksuele gemeenschap is voor Origenes en zijn toehoorders een 

voorbeeld waarmee hij eenvoudig kan illustreren dat de heilige Geest niet permanent in de mens 

aanwezig blijft, ook niet wanneer deze de heilige Geest heeft ontvangen bij de doop. Hiermee 

neemt hij een ander standpunt in dan de auteur van de Didaskalia. We hebben gezien dat de 

auteur van de Didaskalia ervan overtuigd is dat een christen na de doop vervuld blijft van de 

heilige Geest, tenzij een grote zonde de heilige Geest heeft verjaagd. De aanwezigheid van de 

heilige Geest of van een kwade geest is volgens de Didaskalia het gevolg van een ethische 

handelswijze van de mens. Ook voor Origenes is een ethisch criterium de belangrijkste maatstaf 

om te weten of iemand vervuld is van de heilige Geest. Maar naast het ethisch criterium zijn er 

nog andere omstandigheden waarin de heilige Geest niet aanwezig is in mensen, ook al zijn zij 

goede godvrezende mensen die de wil van God doen: periodes waarin mensen niet zondig zijn 

te noemen, maar toch ook niet waardig genoeg om de heilige Geest te ontvangen. Hierin speelt 

een begrip als onwaardigheid een rol. In deze tekst spreekt Origenes niet over onreinheid in 

verband met seksuele gemeenschap, noch over reinheid of heiligheid als voorwaarde om een 

woonplaats van de heilige Geest te kunnen zijn. Hij introduceert hier de woorden ‘profane 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

182 

handelingen’ (communibus hominum gestis) die weliswaar niet zondig zijn, maar toch in 

tegenspraak met inwoning van de heilige Geest. Deze gesteldheid zijn we in Peri Euches 31,4 

ook tegengekomen. Er is dus speelruimte tussen de begrippen onreinheid en zondigheid: niet 

iedere onreinheid ontstaat vanuit zonde; seksuele gemeenschap kan legitiem zijn en daarmee 

niet zondig in de ogen van Origenes, maar seksuele gemeenschap rein of heilig noemen is voor 

Origenes ondenkbaar. 

2.2.4 Catenafragmenten op de eerste Korintiërsbrief 

De volgende bronnen over onreinheid en seksuele gemeenschap die van belang zijn, zijn 

afkomstig uit een catenaverzameling. We bespreken een aantal catenafragmenten over 1 

Korintiërs 7, 5 die zijn toegeschreven aan Origenes. De enige editie is in 1908 gepubliceerd 

door C. Jenkins.59 De fragmenten van Origenes zijn afkomstig uit een catena, een keten van 

commentaarfragemten van verschillende auteurs, op de Eerste brief aan de Korintiërs van 

Paulus. Deze fragmenten zijn in het Grieks bewaard gebleven. Over de herkomst ervan is 

weinig met zekerheid te zeggen. In het algemeen zijn catenafragmenten een samenvatting van 

de gedachten van de oorspronkelijke auteur door een latere redacteur.  

In de opsomming van de werken van Origenes door Hiëronymus in zijn drieëndertigste brief 

aan Paula noemt hij wel een homilie over 2 Korintiërs, niet over 1 Korintiërs. De vele bewaard 

gebleven catenafragmenten op de brieven aan de Korintiërs handelen echter alle over 1 

Korintiërs. Crouzel meent dat Hiëronymus een vergissing gemaakt heeft en bedoeld heeft dat 

Origenes een homilie heeft nagelaten over 1 Korintiërs. 60  Bronnen ontbreken om dit te 

ondersteunen. Datering van deze fragmenten in het oeuvre van Origenes is dan ook niet 

mogelijk. 

Cat Cor 29 

In dit fragment expliciteert Origenes de verhouding tussen seksuele gemeenschap, het lichaam 

en de onreinheid. Het betreft een uitleg van 1 Korintiërs 6, 13-19, waarin Paulus zelf een 

vergelijking maakt tussen (de onreinheid van) voedsel en (de onreinheid van) seksuele ontucht. 

In deze tekst waarschuwt de apostel de christenen van Korinte tegen ontucht. Ontucht ontheiligt 

het lichaam en is onwaardig voor christenen die hun lichaam dienen te bewaren als een tempel 

van de heilige Geest. Voor Origenes is dit een aanleiding om uit te leggen wat hij verstaat onder 

een heilig lichaam: 

 
59 Jenkins baseert deze editie op twee handschriften: een Vaticaans manuscript uit de elfde eeuw (Vatican MS 

gr 762) en een handschrift van Atos uit de zeventiende eeuw (MS Pantocrator, 28) Rev C. Jenkins, “Origen 
on 1 Corinthians”, Journal of Theological Studies 9 (1908): 231-247, 353-372, 500-514; zie ook Darrell D. 
Hannah, The text of I Corinthians in the writings of Origen. The New Testament in the Greek fathers, 4 
(Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1997). 

60 Crouzel, Origen, p. 39 n. 17. 
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Je moet niet denken dat net zoals de buik bestaat voor het voedsel en het voedsel 

voor de buik, zo ook het lichaam bestaat voor de seksuele gemeenschap. Als je de 

voornaamste reden wilt leren kennen waartoe [het lichaam] bestaat, luister: opdat 

je een tempel bent voor de Heer, en opdat de ziel rein en godgewijd is en de heilige 

Geest vereert, zoals zij [sc. de ziel] ook door te eerbiedigen priester wordt van de 

heilige Geest in jou. Want Adam had een lichaam in het paradijs, maar toch bekende 

Adam Eva zijn vrouw (Genesis 4, 1) niet in datzelfde paradijs, maar na de 

ongehoorzaamheid nadat hij was verdreven. Dit zeg ik niet om het huwelijk 

minderwaardig te achten: het is bekend dat ‘als iemand zich niet kan onthouden, hij 

mag trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte’ (1 

Korintiërs 7, 9). Maar dat de daad is toegestaan, is niet omdat deze de voorkeur 

geniet, maar vanwege de zwakte. Want het heeft voorkeur om te zuiveren 

(ag̀neu,ein) en reinigen (kaqareu,ein) en zich te wijden aan het gebed (1 Korintiërs 7, 

5). Want het lichaam is opgestaan uit de dood naar het voorbeeld van Christus en 

aan hem gelijkvormig geworden in zijn verrijzenis en in het nieuwe leven 

(Romeinen 6, 4). En juist daarom mag het lichaam van niemand anders zijn dan van 

de Heer. (Cat Cor 29; p. 370-371, r. 1-15)  

Origenes brengt in het citaat van Paulus waarmee hij opent al direct een belangrijke variatie 

aan. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 6, 13 dat ontucht en overspel niet passen bij de heiligheid 

van het lichaam. Origenes trekt deze uitspraak veel breder: alle seksuele gemeenschap doet 

afbreuk aan het lichaam. Paulus doet hier geen uitspraken over seksuele gemeenschap binnen 

een huwelijksrelatie, terwijl Origenes het lichaam aangetast ziet door iedere vorm van seksuele 

gemeenschap. De reinheid van het lichaam is daarbij niet zonder meer een gave van de doop 

(de context van 1 Korintiërs 6), maar ook een opgave geworden voor gedoopten: opdat je 

lichaam een tempel is van de heilige Geest, terwijl Paulus eenvoudigweg schrijft dat het lichaam 

al een tempel is van de heilige Geest (1 Korintiërs 6, 19). In de uitleg van Origenes is het de 

opdracht van de mens om het lichaam rein te houden opdat de ziel rein blijft. Daarvoor moet 

men zorgen dat het van tijd tot tijd vrij is van iedere vorm van seksualiteit. Hij legt uit dat het 

lichaam bij de schepping van oorsprong geen seksueel lichaam was, want in het paradijs hadden 

Adam en Eva geen gemeenschap met elkaar. Seksualiteit is secundair in het lichamelijk bestaan 

gekomen en hoort niet bij de oorspronkelijke schepping, omdat het na de eerste zonde pas is 

ontstaan. Uit deze uitleg kunnen we niet afleiden of hij vindt dat seksualiteit het directe resultaat 

is van de zonde en daarmee ook de oorsprong van de onreinheid van de mens, of dat de 

seksualiteit door God aan de mensen gegeven is als tegemoetkoming voor de sterfelijkheid die 

het gevolg is van de zonde. Wel zegt hij hiermee dat een ascetische levensstaat verbonden is 

met het paradijselijk bestaan van vóór de zonde van Adam. 
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Origenes verbindt deze tekst van Paulus met 1 Korintiërs 7, 5 en Romeinen 6, 4, waardoor de 

reinheid van het lichaam als tempel tegenover seksuele gemeenschap komt te staan. Het lichaam 

mag van niemand anders zijn dan van de Heer, wat voor hem impliceert dat mensen niet over 

elkaars lichaam mogen beschikken, zelfs niet als echtgenoten. De perfecte eenheid met de Heer 

kan alleen daar zijn waar het lichaam rein is voor het gebed.  

In de laatste zin spreekt hij uit dat de seksuele ascese de meest waardige vorm van leven is om 

de heiligheid van het lichaam en daarmee de eenheid met het verrezen lichaam van Christus te 

bewaren. Daarmee doet hij zijn eerdere uitspraak teniet dat het huwelijk niet minderwaardig is 

aan een celibatair leven.  

In deze tekst is seksuele onthouding verbonden met reinheid, niet met heiligheid. Origenes geeft 

de boodschap dat de mens die geen seksuele gemeenschap heeft en kiest voor ascese, rein is. In 

deze reinheid kunnen gelovigen zich wijden aan het gebed. De reinheid van het lichaam, dat 

wil zeggen: seksuele onthouding, is een voorwaarde voor de reinheid van de ziel. En deze 

reinheid van de ziel maakt open voor de eenvormigheid met de verrezen Heer. Deel uitmaken 

van het lichaam van Christus is dan wel een gave bij de doop, maar bij Origenes moet deze 

reinheid wel steeds opnieuw bevochten en bewaard worden.  

Cat Cor 34, 123  

De catenafragmenten Cat Cor 34, 123 en Cat Cor 34, 124 geven beide commentaar op 1 

Korintiërs 7, 5: ‘Onthoudt je niet van elkaar, tenzij met onderling goedvinden voor een beperkte 

tijd, om u te wijden aan het gebed, en komt daarna weer samen, opdat de duivel jullie niet kan 

verleiden vanwege jullie gebrek aan zelfbeheersing.’ In deze uitspraak roept Paulus christenen 

op zich voor een afgesproken periode te onthouden van seksuele gemeenschap wanneer ze gaan 

bidden. Daarna dienen echtgenoten weer terug te keren naar het echtelijk bed. Of Paulus hier 

pleit voor een celibatair leven, is twijfelachtig. In de vroege kerk is deze tekst van Paulus echter 

vaak gebruikt ter ondersteuning van een celibatair of maagdelijk leven.61  

Het aan Origenes toegeschreven fragment begint stellig:  

Jullie moeten van allebei weten, dat het niet hetzelfde gebed is: dat vanuit reinheid 

(avpo. kaqaro,thtoj) van man en vrouw en dat vanuit gemeenschap (avpo. koinwni,aj). 

(Cat Cor 34, 123; p. 501 r. 2-3)  

Hij zet hier twee situaties tegenover elkaar: het gebed vanuit reinheid en het gebed vanuit 

onreinheid. Het wordt duidelijk dat het gebed vanuit onreinheid de minder gewaardeerde van 

de twee is. Dit geeft hij aan met een aantal argumenten:  

 
61 Voor de manier waarop andere kerkvaders met deze tekst omgegaan zijn, zie: Clark, Reading Renunciation, 

p 259-329. 
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Als de Grieken zich toch al reinigen (ag̀neu,ousin) om naar de afgoden te gaan, 

hoeveel te meer dan niet jij, die bidt tot de God van het al? (Cat Cor 34, 123; p. 501-

502 r. 3-4)  

Het eerste argument van Origenes is opmerkelijk genoeg een beroep op de gewoonte van de 

Grieken om zich te zuiveren (a`gni,zw) voordat men een bezoek brengt aan de pagane tempels. 

Het moet hier een algemeen bekend gebruik betreffen. En evenzo gemakkelijk vergelijkt 

Origenes de Griekse omgang met hun goden met de christelijke omgang met God. De tekst van 

Paulus spreekt niet over een tempel, maar over het gebed in het algemeen. Dit laat verschillende 

contexten open: dit gebed kan plaatsvinden zowel thuis als elders als in de liturgische 

samenkomsten. Door de verwijzing naar de Griekse tempel wordt het voorschrift tot reiniging 

voor het gebed ook voor de christenen in een cultisch perspectief geplaatst. In de klassieke 

Griekse tempelcultus zijn zuiveren (a`gni,zw) en reinigen (kaqai,rw) vrijwel synoniem en 

verwijzen beide naar reiniging ter voorbereiding op een bezoek in de tempel. Het woord a`gni,zw 

heeft daarbij ook de connotatie van reiniging door seksuele onthouding.62 Betekent zuivering in 

dit verband hetzelfde als reiniging? Origenes gebruikt ze hier aanvullend op elkaar. Hij vervolgt 

met twee argumenten vanuit de Schrift. 

Ook Mozes zuivert (àgni,zei) het volk en zegt: “Drie dagen moeten jullie niet tot je 

vrouwen naderen”, opdat zij door zich gereinigd te hebben (prokekaqareuke,nai), 

toehoorders kunnen worden voor God. (Cat Cor 34, 123; p. 502 r. 6-7)  

In dit eerste argument noemt hij de reeds besproken tekst uit Exodus 19, 11, waarin Mozes het 

volk zuivert (ag̀ni,zw) opdat ze door drie dagen onthouding van hun echtgenotes rein worden en 

toehoorders of leerlingen van God kunnen worden. Net als in Hom Ex 11, 7 argumenteert hij 

hier dat seksuele onthouding nodig is als voorbereiding op de ontmoeting met God. In de 

Latijnse tekst van Hom Ex 11, 7 lazen we dat seksuele onthouding een vorm van heiliging was 

(sanctificatio). Dit heeft andere connotaties dan de woorden voor zuiveren en reinigen die in 

dit fragment gebruikt worden. En het volk zelf reinigde zich om toehoorder te worden voor 

God. Dan gaat hij verder: 

En in [het boek] Koningen wil Abjatar of de priester Achimelech graag de heilige 

broden aanbieden aan David als hij op de vlucht is voor het complot van Saul. En 

als hij de heilige broden wil aanbieden, zegt hij: ‘Zijn de manschappen rein (kaqara,) 

van een vrouw?’ En daarbij niet van de vrouwen van anderen, maar van hun 

echtgenotes. (Cat Cor 34, 123; p. 501-502, r. 8-11)  

 
62 Voor de betekenis van ag̀noj en àgni,zw in de klassieke Griekse tempelcultus zie: Parker, Miasma: Pollution 

and Purification in Early Greek Religion (Oxford: Clarendon Press, 1983) p. 147-149 en p. 328-330.  
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In dit tweede argument herinnert hij aan het verhaal waarin David aan de priester Achimelech 

om brood vraagt (1 Samuel 21, 1-6). Achimelech wil hem de toonbroden wel meegeven, maar 

alleen op voorwaarde dat de manschappen rein (kaqa/ro,j) zijn van een vrouw, aldus de tekst van 

het catenafragment. Dit verhaal over de toonbroden is nog steeds actueel:  

Wanneer iemand dan rein (kaqaro.j) moet zijn van een vrouw, opdat hij van de 

toonbroden aanneemt, zou iemand niet nog veel meer rein (kaqarw,teroj) moeten 

zijn wanneer hij aanneemt van veel grotere broden dan de toonbroden, waarover de 

naam van God en de Christus en de heilige Geest is afgesmeekt, opdat hij de broden 

echt tot zijn redding neemt en niet tot zijn oordeel? (Cat Cor 34, 123; p. 502, r. 12-

15)  

Hij vergelijkt het eten van de toonbroden met het eten van het brood waarover de trinitaire 

zegen is uitgesproken: de eucharistie. Hier zien we voor het eerst dat er uitdrukkelijk sprake is 

van de eucharistie in de teksten van Origenes. Rein zijn voor het eten van toonbroden impliceert 

dat men ook rein moet zijn voor deelname aan de eucharistie, is de boodschap van dit 

catenafragment. En deze reinheid bestaat erin dat de deelnemers zich onthouden van seksuele 

gemeenschap. Vervolgens merkt hij op dat de hogepriester niet vraagt of de mannen zich 

onthouden hebben van vreemde vrouwen, maar of ze met hun eigen echtgenotes in onthouding 

geleefd hebben. Wanneer de mannen seksuele omgang zouden hebben gehad buiten het 

huwelijk, is dit voor Origenes en zijn toehoorders een duidelijke reden om hen uit te sluiten van 

de toonbroden. Het gaat hem dus niet om een moreel of ethisch oordeel over seksuele 

gemeenschap, maar om seksuele onthouding binnen het huwelijk als een vorm van reiniging 

ter voorbereiding op deelname aan de eucharistie. 

Origenes presenteert in dit fragment seksuele gemeenschap als tegenstelling tegenover reinheid, 

maar het woord avka,qartoj (onrein) komt niet voor. Alleen de uitdrukking avpo. koinwni,aj 

(vanuit gemeenschap). Waar verwijst koinwni,a in dit verband precies naar? Het woord 

koinwni,a verwijst meestal naar seksuele gemeenschap.63 Maar kan avpo. koinwni,aj hier ook de 

betekenis hebben van ‘profaan’ zoals we gezien hebben in Hom Num 6, 3, waar in het Latijn 

gesproken wordt over communibus gestis als ‘profane handelingen’? In dat geval is avpo. 

koinwni,aj de benaming voor een status die niet rein of heilig is, maar ook niet onrein. Als we 

de uitdrukking zo verstaan, gebruikt Origenes hier de tegenstelling tussen profaan en rein, want 

in het gehele fragment wordt steeds over rein (kaqa/ro,j) of zuiveren (àgni,zw) gesproken en komt 

het woord heilig (a[gioj) niet voor. 

Tot slot merk ik op dat de aansporing van Paulus aan gehuwde christenen om weer met elkaar 

gemeenschap te hebben na de afgesproken onthouding ontbreekt in deze tekst. Origenes 

interpreteert de woorden ‘voor een bepaalde tijd’ als een periode van seksuele onthouding ter 

 
63  Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, lemma koinwni,a. 
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voorbereiding op deelname aan het gebed en de eucharistie, maar in dit catenafragment geeft 

hij geen aanwijzingen hoe lang deze periode van onthouding duurt.  

Cat Cor 34, 124 

In Cat Cor 34, 124 bespreekt Origenes nogmaals en uitgebreider 1 Korintiërs 7, 5. Dit fragment 

is langer dan het vorige. In deze tekst is hij in debat met de Marcionieten over het huwelijk 

omdat hij hun standpunt bestrijdt dat God van alle gelovigen levenslang volledige seksuele 

onthouding verlangt. Origenes spreekt dan ook opvallend mild over het huwelijk en de seksuele 

verplichtingen die echtgenoten hebben ten opzichte van elkaar. Het huwelijk vraagt dat 

echtgenoten zich niet continu onthouden van seksuele gemeenschap, want daardoor zou men 

diefstal plegen tegenover zijn of haar echtgeno(o)t(e). Hier speelt hij met de dubbele betekenis 

van het Griekse avposterei/n uit de brief van Paulus, dat zowel beroven als onthouden betekent. 

Ondanks deze mildheid ten opzichte van het huwelijk ziet Origenes de tegenstelling tussen de 

huwelijkse verplichtingen en het gebed glashelder:  

Het is niet mogelijk dat degene die getrouwd is, én aan God naar behoren gebeden 

opdraagt én aan een vrouw het verschuldigde geeft. En daarom, als hij de 

verplichtingen tegenover God vervult, moet hij de ander onthouden (avposterei/n). 

(Cat Cor 124; p. 502, r. 23-25)  

Sterker dan in Cat Cor 123, waar Origenes gebed en seksuele gemeenschap als twee 

verschillende wegen benoemde, zet hij seksuele gemeenschap hier tegenover het gebed: een 

man die zijn tijd besteedt aan het gebed, doet zijn vrouw tekort en een man die zijn huwelijkse 

trouw serieus neemt, doet het gebed tekort. Het is onmogelijk tegelijkertijd God recht te doen 

in het gebed als ook elkaar recht te doen binnen het huwelijk.  

Want hoor wat hij [sc. Paulus] zegt: ‘onthoudt u niet van elkaar, tenzij met onderling 

goedvinden en voor een beperkte tijd, opdat je je wijdt aan het gebed en dan weer 

samenkomt’: aangezien hij meende dat het gebed niet rein omhoog gezonden wordt 

door hen die gemeenschap hebben gehad, zelfs als ze legitiem gemeenschap hebben 

gehad (nomi,mwj sunelhlu,qasin). (Cat Cor 124; p. 502, r. 25-28)  

Volgens Origenes is het pleidooi van Paulus voor seksuele onthouding nodig omdat de reinheid 

die hieruit voortkomt een voorwaarde is voor het gebed. Seksuele gemeenschap hebben (hij 

gebruikt hier niet het woord koinwni,a voor gemeenschap, maar ‘hen die samenkomen’ toi/j 

sunelhluqo,sin van het werkwoord sune,rcomai) maakt een mens ongeschikt om te bidden. Ook 

in dit fragment gebruikt Origenes niet het woord onrein (avka,qartoj). Net als in het vorige 

fragment staat hier de tegenstelling centraal tussen rein en niet rein, tussen het gebed en de 

seksuele gemeenschap. Origenes spreekt hierbij uitdrukkelijk binnen de context van een 
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legitiem gehuwd echtpaar: ook legitieme seksuele gemeenschap maakt een mens ongeschikt 

om te bidden. Het betreft hier dus geen ethisch begrip. 

Origenes vervolgt met een zijspoor:  

Men moet zich ook verre houden van een vrouw ten tijde van de menstruatie en het 

wordt als een zwaar vergrijp aangerekend om gemeenschap te hebben met een 

vrouw tijdens de menstruatie (evn th/| avfe,drw|). In de lijst van deugden namelijk en 

in de lijst van zonden bij Ezechiël staat geschreven dat men een vrouw in haar 

maandelijkse afzondering (evn cwrismw|/) niet mag naderen. (Cat Cor 124; p. 502, r. 

28-32)  

Deze uitspraak van Origenes is bijzonder curieus, omdat de tekst van Paulus in 1 Korintiërs 7 

geen enkele aanleiding geeft om over de menstruatie te spreken. Het is dus een keuze van 

Origenes om dit verbod op seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie aan te halen. Waarom 

hij dat hier doet, is onduidelijk. Deze uitspraak is om nog een andere reden interessant: hij 

verwijst hier niet, zoals men zou verwachten, naar Leviticus 18, 21 of Leviticus 21, 19: de twee 

teksten uit de Wet waar aan de Israëlieten een expliciet verbod op seksuele gemeenschap tijdens 

de menstruatie gegeven wordt. In plaats daarvan baseert hij zich op de profeet Ezechiël 

(Ezechiël 18, 6). Deze tekst bevat een beschrijving van een rechtvaardige en somt in dat kader 

op waar een rechtvaardige zich verre van houdt. Daaronder valt ook seksuele gemeenschap met 

een vrouw tijdens de menstruatie. Hij benoemt dit niet als onreinheid, maar als een zware zonde, 

een woord dat in Cat Cor nog niet eerder is gevallen. Wellicht wil hij volledig zijn, nu hij toch 

spreekt over de grenzen van seksuele gemeenschap binnen het huwelijk. 

Dit gedeelte van het catenafragment besluit met:  

En men moet volstrekt rein blijven (kaqareu,ein), ook van zijn eigen vrouw, in de 

tijd van gebed en van vasten. (Cat Cor 34, 124; p. 502, r. 32-33) 

Dit lijkt een samenvatting van het voorafgaande. De enige uitbreiding is dat seksuele 

onthouding niet alleen vereist is in tijden van gebed, maar ook tijdens de vasten.  

Het fragment vervolgt met een uitweiding over de gave van het huwelijk waarover Paulus 

schrijft in 1 Korintiërs 7, 7. Tegenover de opvatting van Marcion, die het huwelijk verboden 

heeft omdat de a[gneia/ (hier bedoelt hij seksuele ascese als levenswijze) het gebod van God zou 

zijn en het huwelijk een uitvinding van de demiurg, verdedigt Origenes dat zowel het huwelijk 

als het ascetisch leven gaven van God zijn. Het huwelijk is een gave voor de een en de reinheid 

of de ascese een gave voor de ander (Cat Cor 34, 124; p. 503, r. 40-53). Natuurlijk valt het op 

dat hij de ascetische levenswijze aanduidt met het begrip reinheid en daarmee een extra waarde 

toekent aan seksuele onthouding boven de huwelijksgemeenschap. 
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Deze beide catenafragmenten geven belangrijke informatie over hoe Origenes dacht over 

seksuele onthouding als voorbereiding op het gebed en deelname aan de eucharistie. Seksuele 

onthouding wordt hier benoemd met termen als reiniging en zuivering, niet met heiliging. 

Seksuele onthouding is nodig als voorbereiding op gebed en deelname aan de eucharistie, ook 

als de seksuele gemeenschap op zichzelf legitiem is, dus plaatsvindt binnen een wettig huwelijk. 

Seksuele gemeenschap op zichzelf wordt evenwel niet onrein genoemd noch zondig. Het begrip 

zondig wordt hier alleen gebruikt in verband met seksuele gemeenschap tijdens de menstruatie, 

een zwaar vergrijp dat teruggevoerd wordt op Ezechiël. 

De noodzaak tot seksuele onthouding als reiniging ten behoeve van het gebed in de christelijke 

gemeenschap zet hij zonder aarzeling op een lijn met de seksuele onthouding die de Grieken 

praktiseren als voorbereiding op hun tempelbezoek aan de pagane goden. Daarmee zet hij het 

christelijke gebed en de deelname aan de eucharistie op één lijn met een bezoek aan een 

heidense tempel. 

 

2.2.5 Sel Ez 7, 22 

Een kleine maar interessante verwijzing naar onreinheid in verband met seksualiteit is te vinden 

in een fragment van een commentaar of homilie over Ezechiël. De enige editie van deze 

fragmenten is tot op heden te vinden in de Patrologia Series Graeca van Migne.64 Het is 

onduidelijk uit welke context deze fragmenten stammen. Origenes heeft ook enkele homilieën 

over Ezechiël nagelaten, waar echter deze Selecta in Ezechielem niet mee in verband staan.  

Het fragment dat voor het onderhavige onderzoek van belang is, bespreekt Ezechiël 7, 22. Het 

staat tussen twee fragmenten die niet op elkaar aansluiten; een fragment over Ezechiël 7, 18 en 

één over Ezechiël 7, 26. 

 

In Ezechiël 7, 22 spreekt de profeet een profetie uit dat God zich zal afkeren van het volk, en 

de tempel (het heiligste) platgetreden en zo ontwijd zal worden door barbaren. Origenes ziet in 

deze tekst een waarschuwing gericht tot de christenen van zijn tijd:  

‘En respectloos zullen ze er binnengaan.’ Men moet zich realiseren dat het heilige 

verontreinigd wordt (miai,nesqai) door hen die de goddelijke verschijning 

verontreinigen en respectloos daar binnen komen. Zo kan men zeggen dat iemand 

respectloos binnengaat in het heilige (ta. A[gia) van de kerk indien hij na 

gemeenschap gehad te hebben, onverschillig over de onreinheid (evn auvtw/| 

avkaqarsi,an) in hem, zich wijdt aan het bidden over het brood van de dankzegging 

 
64 J.-P. Migne, Patrologia Cursus completus Series Graeca, 13, (Paris, 1857), kol. 793. 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

190 

(tw/| th/j euvcaristi,aj a;rtw|). Want zo iemand ontwijdt het heilige (ta. a[gia) en 

bezoedelt het. (Sel Ez 7, 22, PG 13, 793 B)  

Hier vinden we een zeldzaam duidelijke verwijzing naar de eucharistie: Origenes spreekt over 

het brood van de dankzegging (euvcaristi,a). Het gebed over dit brood wordt gebeden in ‘het 

heilige van de kerkgemeenschap’ (ta. a[gia th/j evkklhsi,aj). De term evkklhsi,a kan in deze 

periode nog verstaan worden zowel als een verwijzing naar de bijeenkomst van de gelovigen 

als ook als een verwijzing naar een gebouw waarbinnen de gemeenschap zich verzamelt voor 

de liturgie.65 De oorspronkelijke tekst van Ezechiël gaat over een tempel. Het feit dat Origenes 

deze vergelijking maakt, draagt aan de evkklhsi,a eigenschappen van de tempel over en aan het 

eucharistische brood de eigenschappen van een tempeloffer. 

Hij gebruikt hier in navolging van de brontekst in Ezechiël het woord ‘het heilige’ (ta. a[gia). 

De ontheiliging van het heilige wordt benoemd met zware woorden als verontreinigen (miai,nw), 

ontwijden (bebhlo,w) en bezoedelen (poie,w furmo,n). Met het heilige duidt Origenes de 

goddelijke verschijning (h` evpiskoph,) aan, en verderop brengt hij dat in verband met het 

dankgebed over het brood. Dit wijst erop dat Origenes het dankgebed over het brood verbindt 

met een goddelijke verschijning. 

Wat veroorzaakt dan het ontwijden en bezoedelen van deze goddelijke verschijning? Het bidden 

van het dankgebed terwijl men onrein is. En onrein is men na seksuele gemeenschap (meta. 

mi,xin) te hebben gehad. Hij verbindt hier seksuele gemeenschap met onreinheid en bezoedelen. 

Origenes is hier ongebruikelijk fel. Het is de vraag of zijn verontwaardiging zich richt op de 

priester of op alle aanwezigen tijdens het dankgebed. Wie dit gebed uitspreekt nadat hij seksuele 

gemeenschap heeft gehad, bezoedelt het heilige. Des te meer zal Origenes deze seksuele 

onthouding vragen van een priester, die niet noodzakelijkerwijs celibatair leefde, maar 

getrouwd kon zijn. Hij pleit hier niet voor een celibatair leven voor priesters, hoewel dat in deze 

context een logische stap had kunnen zijn. Wel pleit hij ervoor dat degene die voorgaat in gebed, 

zich niet verontreinigt door seksuele gemeenschap te hebben voordat hij in de liturgie met het 

heilige in aanraking komt en het dankgebed uitspreekt over het brood waardoor Gods 

aanwezigheid afgesmeekt wordt. 

Is het mogelijk dat Origenes hier niet tot priesters spreekt, maar alle kerkgangers aanspoort om 

zich niet te verontreinigen voor deelname aan de eucharistie? In dat geval zou het betekenen 

dat het dankgebed over het brood door de gezamenlijke gelovigen gebeurt dan wel dat dit 

dankgebed het dankgebed van alle aanwezigen tot God is. Dit is goed mogelijk in lijn met de 

eerdere besproken teksten en fragmenten: Origenes bepleit seksuele onthouding als 

voorbereiding op de ontmoeting met God in het gebed, en hier ook in de eucharistie. Deze 

 
65 Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1971) p. 432 verwijst naar een passage in Peri 

Euches 1, 7, waar Origenes zich uitspreekt over het verzamelen van de gelovigen voor het gebed in een 
gebouw (ekklesia).  
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seksuele onthouding geldt in zijn ogen voor iedereen die naar de kerk komt, maar des te meer 

voor de priester wanneer deze voorgaat in de dienst van de dankzegging. 

In dit fragment wordt seksuele gemeenschap de oorzaak van onreinheid (avkaqarsi,a) genoemd. 

Door in een staat van onreinheid toch met het heilige om te gaan, wordt het heilige verontreinigd 

of  bezoedeld. 

Hoe zeker zijn we dat deze tekst van Origenes is? In eerdere fragmenten en teksten is seksuele 

gemeenschap nog niet met zoveel woorden onrein genoemd, maar de strekking van de teksten 

is dezelfde. Evenmin is het heilige eerder zo direct verbonden aan het dankgebed en de 

eucharistie. Deze uitspraak is evenwel goed in lijn met de eerdere teksten, dus is het lijkt mij 

niet onmogelijk dat deze tekst van Origenes zelf is. 

2.2.6 Samenvatting  

Het is duidelijk dat voor Origenes seksuele gemeenschap moeilijk te verenigen is met het gebed 

of deelname aan de liturgie. Men bidt bij voorkeur na een periode van seksuele onthouding. De 

huwelijkse gemeenschap staat de heiligheid van het gebed of de liturgie in de weg. De plaats 

van het dagelijks gebed in huis dient daarom een andere te zijn dan waar men samen slaapt. 

Liever nog ziet hij dat christenen periodes van seksuele onthouding afspreken om zich te 

reinigen ten behoeve van het gebed of van deelname aan de liturgie. In deze teksten is het 

spreken over reinheid en onreinheid dominant. Het gaat vrijwel nooit over heiliging of 

heiligheid. Opmerkelijk is daarbij dat hij seksuele gemeenschap niet vaak letterlijk onrein 

noemt, terwijl hij wel spreekt over reiniging om de juiste gesteldheid te verkrijgen en over 

reinheid als voorwaarde voor het gebed. 

2.3 Vrouwelijke vloeiingen: menstruatie en onregelmatig bloedverlies  

Een belangrijk onderdeel van Leviticus 15 zijn de genitale bloedvloeiingen van vrouwen, te 

weten menstruatie en bloedverlies buiten de menstruatie (onregelmatige bloedvloeiing). In deze 

paragraaf staat centraal wat Origenes zegt over de onreinheid van vrouwen met genitaal 

bloedverlies en welke betekenis hij hieraan geeft. Al eerder hebben we vastgesteld dat er in de 

serie homilieën over Leviticus geen homilie over Leviticus 15 bewaard gebleven is. Op welke 

wijze vrouwelijk bloedverlies wel voorkomt is de vraag die ik probeer te beantwoorden met 

behulp van de hierna volgende tekstfragmenten. 

Verwijzingen naar menstruatie zijn sporadisch in het oeuvre van Origenes. Veel vaker citeert 

hij het verhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw dat voorkomt in de drie 

synoptische evangeliën (Marcus 5, 25-34 en parallellen). Welke betekenis hij hier toekent aan 

vrouwelijk bloed, is de vraag van deze paragraaf. 
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2.3.1 Menstruatie  

Een van de weinige citaten waarin menstruatie expliciet genoemd wordt is een citaat in het 

Commentaar op Matteüs. Het Commentaar op Matteüs is een laat werk van Origenes.66 Het is 

gedeeltelijk bewaard gebleven in het Grieks (boek 10 tot en met 17). Daarnaast is er een Latijnse 

vertaling van een onbekende vertaler die ook nog boek 18 en boek 19 bevat. 67  Hoe de 

fragmenten samenhangen met het Commentaar, is niet duidelijk. Dit fragment betreft een 

interpretatie van Matteüs 22, 37-40, de tekst die ook bekend staat als het dubbelgebod van de 

liefde. 

Na deze dingen zul je vragen hoe ‘de hele wet en de profeten afhangen van deze 

twee geboden’ (Matteüs 22, 40). Want de tekst lijkt aan te tonen dat alles wat ook 

maar geschreven is in Exodus of in Leviticus of in Numeri of in Deuteronomium 

afhangt van deze twee geboden. Maar op welke wijze kunnen de wet(ten) die 

opgelegd zijn over de melaatsen of over degenen die lijden aan bloedvloeiing of 

over de vrouwen tijdens haar menstruatie, afhangen van deze geboden? […] Het 

lijkt mij op deze plaats het volgende te betekenen: wie alles heeft toegepast wat 

geschreven is over de liefde voor God en de naaste, is waardig de grootste genades 

van God te ontvangen, over welke gesteld is ‘het woord der wijsheid door de heilige 

Geest’ en daarna ‘het woord der kennis’ dat ‘volgens de Geest’ is (1 Korintiërs 12, 

8). (Com Mat Comm Ser 4: p. 7, r. 20-25 + r. 30- p.8 r.2)  

Voor het eerst citeert Origenes hier rechtstreeks Leviticus 15. Hij noemt zowel vrouwen die aan 

onregelmatige vloeiing lijden (fluxum sanguinis patientibus) als menstruerende vrouwen (de 

menstruatis mulieribus). Hij stelt de vraag hoe men deze wetten kan verstaan als ondergeschikt 

aan het grote dubbelgebod van de liefde. Het is niet zijn doel om in deze tekst uitleg te geven 

over Leviticus 15. Hij citeert hier doelbewust geboden uit de Oude Wet die voor hem en voor 

zijn publiek vreemd en onbegrijpelijk zijn. Dit betekent dat, net als de geboden rond de 

melaatsen, de reinheidsgeboden rond vrouwelijk bloed klaarblijkelijk een marginale plaats 

innemen voor hem en voor zijn publiek. Alleen dan kan hij ze als retorische argumenten inzetten 

om de centrale plaats van dit dubbelgebod van de liefde te versterken. Uit alle vormen van 

onreinheid van mannen en vrouwen uit Leviticus 15 kiest hij de vormen die te maken hebben 

met vrouwelijk bloedverlies. De voorschriften na seksuele gemeenschap of mannelijke 

vloeiingen zijn voor hem minder goede voorbeelden van moeilijk te begrijpen wetten. Met 

name de onreinheid van vrouwelijk genitaal bloedverlies is voor hem moeilijk uit te leggen, 

zoals we eerder al vastgesteld hebben bij zijn uitleg van Leviticus 12. Dit betekent niet dat hij 

 
66 Crouzel, Origen, p. 42-43. 
67 Ik gebruik de editie van Ursula Treu en Ludwig Früchtel: Origenes Werke, XI. Matthäuserklärung. Die 

lateinische Übersetzung der commentariorum series. (Berlin: Akademie Auflage, 1976). Voor een vertaling, 
zie: Origenes: Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus; Hermann J. Vogt, dl. 1 Bibliothek der 
griechischen Literatur 18 (Stuttgart: Hierseman, 1983). 
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deze wetten niet meer relevant vindt en dat ze afgeschaft kunnen worden. Ook opent hij geen 

deur naar een allegorische interpretatie waardoor deze geboden op een ander niveau betekenis 

krijgen, wat hij evenmin doet met de wetten op de onreinheid van melaatsen. Hij haalt ze aan 

en zet dit tekstcitaat in als het perfecte voorbeeld van wetten die moeilijk te begrijpen zijn. Een 

oplossing voor de vraag naar de relatie tussen deze geboden en het grootste gebod geeft hij niet 

en hij schetst een perspectief waarin degene die erin slaagt de wet over het liefhebben van God 

en van de naaste te vervullen, vanzelf de genade zal ontvangen om de gehele wet te begrijpen. 

Wanneer men eenmaal ingevoerd is in de Logos en de wijsheid, zal aan hem ook helder worden 

gemaakt op welke wijze de geboden met elkaar samenhangen. 

Ik concludeer hieruit dat voor Origenes de voorschriften rond vrouwelijk genitaal bloedverlies 

tot de meest onbegrijpelijke wetten behoren, maar dat hij ze desondanks betekenis en zin 

toekent: ze zijn immers in de Schrift gegeven en hebben daarmee gezag als door God gegeven 

geboden. Een aanknopingspunt voor deze betekenis of zin van de reinheidsregels op vrouwelijk 

bloedverlies ontbreekt. We kunnen alleen signaleren dat deze voorzichtige benadering een heel 

andere is dan zijn gebruik van het gebod op seksuele gemeenschap en onreinheid. 

2.3.2 Bloedvloeiing buiten de menstruatie 

Op grond van Origenes’ zwijgzaamheid als het gaat over menstruatie, zou men niet verwachten 

verdere verwijzingen in zijn oeuvre tegen te komen naar de bloedvloeiing buiten de menstruatie 

volgens Leviticus 15, 25. Maar deze vorm van genitaal bloedverlies is onderwerp in het 

evangelieverhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw (Marcus 5, 25-34 en parallellen 

in Lucas 8, 42-48 en Matteüs 9, 20-22). Dit evangelieverhaal wordt door Origenes verschillende 

malen geciteerd en gebruikt in zijn uitleg van andere Schriftteksten.  

 

Voordat we naar de interpretaties van Origenes kijken, ga ik eerst in op de 

interpretatieproblemen in de tekst van het evangelieverhaal zelf. Dit verhaal en de interpretatie 

ervan zijn het onderwerp van de studie van Ulrike Metternich.68 In de receptiegeschiedenis en 

in de populaire interpretatie werd en wordt nog altijd aangenomen dat de vrouw vanwege haar 

bloedvloeiing onrein was en dat zij de reinheidsregels overtrad door Jezus aan te raken. Er zijn 

echter twee problemen met deze aannames. Allereerst wordt in geen van de evangeliën de 

vrouw of haar bloedvloeiing onrein genoemd, noch wordt haar genezing benoemd als reiniging. 

Ten tweede zegt Leviticus 15 niet dat de vrouw deze onreinheid zou overdragen op ieder die 

zij aanraakt. In Leviticus 15, 19-24 (menstruatie) en Leviticus 15, 25-30 (bloedvloeiing) wordt 

gezegd dat al wie haar aanraakt, onrein zal worden (passieve besmettelijkheid). Maar er staat 

niet dat als zij iemand aanraakt, de ander onrein wordt (actieve besmettelijkheid). Dit verschilt 

 
68 Metternich, “Sie sagte ihm”. Janet Soskice Blood and Defilement (1994) zegt niets over 

interpretatiegeschiedenis van de bloedvloeiende vrouw  
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van de onreinheid van de man met een onregelmatige vloeiing in Leviticus 15, 11: deze heeft 

wel actieve besmettelijkheid. Wanneer we ervan uitgaan dat de joden in de tijd van het 

evangelie de wetten van Leviticus onderhielden, heeft de bloedvloeiende vrouw geen 

reinheidswet overtreden en kon zij Jezus niet besmetten met haar onreinheid. Zo gezien is 

onreinheid of het doorbreken van reinheidsregels geen thema in het genezingsverhaal in de 

evangeliën.  

Deze inconsistentie in Leviticus zelf heeft al vroeg in de joodse geschiedenis geleid tot 

discussie. Het is denkbaar dat er al vroeg aanvullende wetten zijn ontstaan om de inconsistenties 

en omissies in Leviticus op te lossen.69 Dan wordt ook de aanraking door de vrouw besmettelijk 

(actieve besmettelijkheid). Of dit al gold in de tijd van het evangelie, daarover is geen 

overeenstemming onder de wetenschappers. Metternich meent van niet. In de vroegste 

christelijke (of heterodox christelijke) teksten staat de genezing van de vrouw centraal en wordt 

er niet gerept over onreinheid. 70 Evengoed is de traditie om de vrouw met de bloedvloeiing 

onrein te benoemen al oud. Tertullianus (Adversus Marcionem) verdedigt dat de vrouw 

gedurende haar bloedvloeiing weliswaar onrein was, maar stelt dat zij geen wet overtrad door 

Jezus aan te raken. De auteur van de Didaskalia Apostolorum, zo hebben we in het vorige 

hoofdstuk gezien, gebruikt het verhaal als ondersteuning voor de opvatting dat Jezus zich van 

de joodse reinheidsregels had gedistantieerd. Dit veronderstelt dat volgens de auteur van de 

Didaskalia de vrouw wel een gebod overtrad door Jezus aan te raken en actief besmettelijk was, 

anders zou de acceptatie van Jezus immers geen statement zijn geweest. 

 

Origenes gebruikt het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw tweemaal in de serie homilieën 

over Leviticus. Daarnaast komt zijn interpretatie terug in een aantal catenafragmenten op het 

Lucasevangelie en het Matteüsevangelie. De vraag is of Origenes deze bloedvloeiing 

beschouwt als onrein, en welke betekenis hij toekent aan deze onreinheid. 

Hom Lev 3, 3  

De derde homilie over Leviticus handelt over de reinheidsvoorschriften voor ieder die 

ongeweten of ongewild onrein wordt door in aanraking te komen met een dood dier of met een 

onrein mens (Leviticus 5, 1-15).71 De uitleg van deze besmettelijkheid en van de diverse typen 

offers die als reiniging gebracht moeten worden is het onderwerp van Hom Lev 3. Origenes 

past het offer dat in Leviticus 5 door de priester gebracht moet worden toe op Christus. Dit offer 

is een voorafbeelding van het offer dat Christus brengt aan het kruis. 

 
69 Naast Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 103-113 verwijs ik naar hoofdstuk 2, paragraaf 4 voor een introductie 

in de discussies in het vroege jodendom rond de deuterosis. 
70 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 141-176. 
71 Ik gebruik weer de editie van Marcel Borret, Homélies sur le Lévitique. Sources Chretiennes, 286. 
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In Hom Lev 3, 3 concentreert hij zich op Leviticus 5, 2-3. Hij geeft de Schrifttekst als volgt 

weer:  

Hierna wordt een volgende wet verkondigd. ‘De ziel’, staat er, ‘die iets onreins 

aangeraakt heeft of het kadaver van onreine dieren, en zich dat niet bewust is, en 

besmet is (inquinatus est), of als zij aangeraakt heeft de onreinheid van een mens, 

welke onreinheid ook, en daardoor besmet is’ et cetera. Dit alles wordt bij de Joden 

tamelijk absurd en nutteloos onderhouden. (Hom Lev 3, 3; SC 286 p. 128 r. 1-6)  

Origenes citeert hier Leviticus 5, 2-3 in de Septuagintvertaling, waar het begrip ‘ziel’ genoemd 

wordt. Hij laat verder enkele variaties van onreinheid van verschillende dieren achterwege. Hij 

verwerpt ondubbelzinnig de mogelijkheid van een letterlijke interpretatie van dit gebod. Hij 

vindt het absurd om aan te nemen dat wie een dode mens aanraakt, zelf ook onrein wordt. Als 

de tekst op het letterlijke niveau geldigheid zou hebben, voegt hij toe, zou dat immers betekenen 

dat in het verhaal van Elisa (2 Koningen 13, 21) de dode bij de aanraking van de beenderen van 

Elisa zou zijn opgestaan als onreine ondanks het feit dat de beenderen heilig waren. Dat is voor 

Origenes een contradictio en een bewijs dat de betekenis van dit gebod over de onreinheid van 

de aanraking op een ander niveau gezocht moet worden. Daarvoor brengt hij een aantal 

Schriftcitaten bij elkaar ter ondersteuning:  

Maar laten we eerst kijken wat aanraken is. En welke aanraking het is, die onrein 

kan maken en welke aanraking rein kan maken. De Apostel zegt: ‘Het is goed voor 

een man zijn vrouw niet aan te raken’. Deze aanraking is onrein; want dat is wat de 

Heer in het evangelie zegt: ’Als iemand een vrouw heeft gezien om haar te begeren, 

dan heeft hij in zijn hart al overspel gepleegd met haar.’ (Matteüs 5, 28) Zijn hart 

heeft immers de ondeugd van de begeerte aangeraakt en zijn ziel is onrein 

geworden. (Hom Lev 3, 3; SC 286, p. 128-130 r. 16-23)  

Ook volgens het Nieuwe Testament bestaan er aanrakingen die onrein maken, bewijst Origenes 

met 1 Korintiërs 7, 1. Dit vers gaat over aanraken, of juister over het afzien van aanraking, 

tussen man en vrouw. Het is beter niet aan te raken, zegt Paulus tot de gemeente van Korinte. 

In de brief van Paulus wordt deze aanraking echter niet in verband gebracht met onreinheid. 

Origenes brengt daarom de tekst in verband met Matteüs 5, 28: iedere aanraking tussen man en 

vrouw staat in het kader van de concupiscentia, begeerte. Ook bij Matteüs wordt de aanraking 

nog altijd niet in verband gebracht met onreinheid, maar voor Origenes is de begeerte de brug 

tussen de aanraking en de onreinheid: 

Als iemand op deze manier iets aanraakt, ofwel door de begeerte naar een vrouw, 

ofwel door de zucht naar geld, ofwel door welk verlangen ook naar enige zonde, 

deze heeft onreinheid aangeraakt en is besmet. (Hom Lev 3, 3; SC 286, p. 130, r. 

23-26)  
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De begeerte leidt tot onreinheid. Het gaat niet altijd om verlangen in seksuele zin; iedere 

begeerte naar zonde kan verstaan worden als ‘aanraken dat leidt tot onreinheid’. Ook al verstaat 

Origenes de onreinheid door aanraking van dieren of van dode mensen niet meer letterlijk, op 

allegorisch niveau blijft het een actueel gebod, houdt hij zijn toehoorders voor. Mensen worden 

nog altijd onrein door de begeerte naar een zonde en hebben het daarom nodig van deze 

onreinheid gereinigd te worden door een offer, zoals Leviticus 5 voorschrijft (Leviticus 5, 5-6). 

Wat is dat offer waardoor men weer rein wordt? En hoe kan een offer helpen om rein te worden? 

Hier brengt Origenes het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw in de uitleg ter sprake:  

Wil je dat ik je toon welke ziel het is die het onreine had aangeraakt en onrein is 

geworden, en wederom het reine heeft aangeraakt en rein is geworden? Zij “die aan 

bloedverlies leed en haar hele vermogen uitgegeven had aan artsen en er niets mee 

kon winnen” (Marcus 5, 25), is door de onreinheid van een zonde in deze toestand 

terechtgekomen. Want zij had een zonde aangeraakt en daardoor had zij een gesel 

in het vlees ontvangen. Maar nadat zij, vol geloof, ‘de zoom van [de mantel van] 

Jezus aangeraakt had, is de vloed van haar bloed gestokt’. En plotseling werd zij 

rein, die voordien lange tijd als onreine heeft geleefd. Toen zij de Heer en Redder 

had aangeraakt en deze zelf zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt? Want ik voel een kracht 

van mij uitgaan’, was dat zonder twijfel die kracht die de vrouw genezen had en 

haar rein gemaakt had. Op dezelfde wijze moet ook begrepen worden dat als iemand 

een zonde aanraakt, uit deze zonde een kwade macht uitgaat die degene die deze 

aanraakt, onrein maakt; en dat is de ware betekenis van onreinheid aanraken. (Hom 

Lev 3, 3; SC 286, p. 130, r. 29-45)  

De bloedvloeiende vrouw is onrein in de visie van Origenes. Hij bewijst het niet. Haar 

bloedvloeiing is voor hem voldoende bewijs dat zij onrein is. Daarna verklaart hij haar 

onreinheid binnen zijn theorie: zij moet in aanraking geweest zijn met de zonde van de begeerte, 

anders zou zij niet ziek zijn geworden. Voor het eerst komt hier in de redenering van Origenes 

de zonde voor. De onreinheid van de vrouw wordt niet veroorzaakt door de bloedvloeiing, maar 

door de zonde waarmee zij in aanraking is geweest. De bloedvloeiing is een gevolg en een 

uiterlijk kenteken van deze onreinheid. Origenes noemt het de gesel of ziekte die haar gegeven 

is als straf voor haar zonde. Zoals reinheid overgebracht wordt door de kracht die van Jezus 

uitgaat, zo wordt onreinheid overgebracht door een kwade macht die uitgaat van de zonde. Zo 

verklaart Origenes uiteindelijk de relatie tussen aanraking en onreinheid.  

Het begrip ‘aanraking’ gebruikt hij in metaforische zin. De zonde wordt namelijk niet fysiek 

aangeraakt, maar door de begeerte en maakt zo de ziel onrein. De zonde aanraken is de diepere 

betekenis van het aanraken van het lijk van een dier of van een mens: 

Het lijk van een mens namelijk raakt hij aan, die iemand die in zijn zonden dood is, 

volgt of imiteert. (Hom Lev 3, 3; SC 286, p. 130, r. 47-49)  
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Hij haast zich om uit te leggen dat het lijk van een dode allegorisch verstaan moet worden, 

namelijk als een omschrijving voor een zondaar. De aanraking is dan ook niet per se fysiek: het 

volgen van een zondaar is al voldoende om te zeggen dat men hem aanraakt. Hij spant zich in 

om op een metaforisch niveau betekenisvol te maken wat op een letterlijk niveau voor hem 

geen betekenis kan hebben: een lijk van een dode kan op een letterlijk niveau niet onrein zijn, 

heeft hij eerder al betoogd. Doordat de betekenis van de onreinheid verschuift naar het 

overdrachtelijk niveau, kan hij zeggen dat de dode niet langer onrein is. Het verschil ten 

opzichte van zijn benadering van de bloedvloeiende vrouw is groot. Ook hier is sprake van een 

verschuiving van de oorsprong van de onreinheid: de bloedvloeiing van de vrouw is een gevolg 

van de onreinheid van haar hart (begeerte), en de fysieke vloeiing is daarvan in zijn ogen slechts 

een uiting. Men zou hier kunnen stoppen en concluderen dat Origenes zich niet interesseert 

voor fysieke vloeiingen. Maar dan mist men het verschil tussen wat hij zegt over de onreinheid 

van de bloedvloeiende vrouw en de onreinheid van de dode. Allereerst is de onreinheid van de 

dode een gegeven van de Schrifttekst van Leviticus, maar de onreinheid van de bloedvloeiende 

vrouw is een tekst die hij zelf inbrengt om Leviticus te verklaren. Ten tweede neemt hij geen 

afstand van de letterlijke interpretatie van onreinheid van een vrouw met een bloedvloeiing, 

zoals hij dat wel krachtig doet bij de onreinheid van de doden. Integendeel: door te verklaren 

dat de bloedvloeiing een uiting is van onreinheid op een ander niveau, namelijk dat van de 

zonde van de begeerte, houdt Origenes iedere vrouw met een bloedvloeiing voor onrein. Ook 

al lijkt deze onreinheid voor hem op een ethisch niveau te bestaan, de bloedvloeiing is niet 

zuiver een metafoor voor de onreinheid, maar is onverminderd een fysiek symptoom, dat hij 

beschouwt als een bewijs van haar onreinheid.  

Hom Lev 4, 8  

We blijven nog bij de homilieën over Leviticus. Ook in de volgende tekst citeert Origenes het 

verhaal over de vrouw met de bloedvloeiing als schriftbewijs om een tekst uit Leviticus te 

verhelderen. De context van de vierde homilie over Leviticus wordt gevormd door de 

voorschriften rond het voltrekken van offers voor de zonden en het aanraken van het heilige 

(Leviticus 5, 21-6, 23). Het kader van de uitleg schetst hij als volgt: de geboden in Leviticus 5 

en 6 zijn te begrijpen op verschillende niveaus. Mensen die geen toegang hebben tot de 

mysteriën, kunnen door het vervullen van de letterlijke voorschriften opgevoed worden tot een 

vorm van heiliging. Voor degenen die tot het geloof in Christus gekomen zijn, is er een diepere 

spirituele betekenis (Hom Lev 4, 2). Op dit allegorische niveau legt hij Leviticus 6, 11 uit: 

‘Ieder mannelijke onder de priesters zal ervan eten; dit is een eeuwige wet voor uw nageslacht 

betreffende het offer van de Heer. Al wie het offervlees aanraakt, zal geheiligd worden.’ Net 

als in de vorige homilie is in deze tekst aanraking het sleutelwoord. In de vorige preek legde hij 

uit hoe men onrein wordt door aanraking van onreine lijken, oftewel begeerte en zonde. In deze 

homilie staat hij voor de taak uit te leggen onder welke voorwaarden men geheiligd wordt door 
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het heilige aan te raken. Om te beginnen moet iemand mannelijk zijn, zegt Origenes, geen 

vrouw mag ervan eten (Hom Lev 4, 7 r. 28-30). Origenes meent dat Leviticus ten onrechte 

iedereen, inclusief zondaars, toelaat tot het allerheiligst offer. Kan dan iedere moordenaar, 

goddeloze of overspelige het offer aanraken en zo geheiligd worden (Hom Lev 4, 7, r. 40-45)? 

Dat is tegenstrijdig aan de natuur en de waarheid van de godsdienst, zegt hij. Het is duidelijk 

dat het Evangelie nodig is om de ware betekenis van deze wet te begrijpen. Allereerst moet men 

begrijpen waar het offer in Leviticus 6, 20 naar verwijst:  

Daarom is het offer, waaraan al deze offers voorafgegaan zijn als type en figuur, 

het enige en het perfecte, Christus die geofferd is (1 Korintiërs 5, 7). Als iemand 

het vlees van dit offer aangeraakt heeft, wordt hij meteen geheiligd (sanctificatur) 

als hij onrein is, wordt hij genezen als hij een ziekte heeft (in plaga). Zo heeft die 

vrouw het begrepen, die ik een stukje eerder [sc. in Hom Lev 3] aanhaalde, die aan 

een bloedvloeiing leed: dat hij zelf het offervlees was en het allerheiligste vlees; en 

omdat ze het goed begrepen heeft dat hij het allerheiligste vlees was, daarom kwam 

ze dichterbij. (Hom Lev 4, 8; SC 286, p. 188-190, r. 1-9)  

De tekst van Leviticus 6, 11 reikt hier de taal van heiligen (sanctificare) aan, de taal die 

Origenes overneemt. Hij gebruikt het verhaal van de bloedvloeiende vrouw om de betekenis 

van het heiligende offer te verhelderen, en met de vrouw komt de taal van onreinheid in het 

betoog. Het offer uit Leviticus is een vooruitwijzing naar Jezus Christus. Hij trekt een parallel 

tussen Leviticus en het verhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Zoals in 

Leviticus al wie het offer aanraakt, geheiligd wordt, zo wordt wie Christus aanraakt, 

onmiddellijk geheiligd van zijn onreinheid en genezen van de gesel van zijn ziekte. De 

bloedvloeiende vrouw is daarvan het bewijs: zij zoekt de aanraking van het allerheiligste 

lichaam van Jezus om te worden genezen van haar bloedvloeiing en geheiligd van haar 

onreinheid. Maar Origenes maakt een voorbehoud bij de wet in Leviticus 6, 11. Deze heiligende 

werking is niet onvoorwaardelijk. Niet iedere zondaar of onreine kan zomaar het allerheiligste 

aanraken en verwachten zelf geheiligd te worden. Het evangelie maakt dat duidelijk, volgens 

hem:  

En dat allerheiligste vlees durfde ze niet aan te raken, want ze was nog niet 

gereinigd (mundata) en ze had nog niet vastgegrepen wat volmaakt was. Maar ze 

heeft de zoom van de kleding aangeraakt, waardoor het heilige vlees bedekt werd 

en door de gelovige aanraking (fideli tactu) heeft ze een kracht doen uitgaan uit het 

vlees, die zowel haar heiligde van de onreinheid als haar genas van de kwaal 

waaronder ze leed. Lijkt het je niet eerder dat in dit verband de woorden van Mozes 

kunnen staan, die hij sprak: ‘Al wie het allerheiligste vlees aanraakt, zal geheiligd 

worden?’ (Leviticus 6, 11) (Hom Lev 4, 8; SC 286, p. 188-190, r. 9-16)  
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Vanuit Leviticus zoekt Origenes naar een voorbeeld van de grens die aan de aanraking van het 

offer wordt gesteld. En dit voorbeeld heeft hij gevonden in het verhaal van de bloedvloeiende 

vrouw. Deze vrouw zocht de aanraking met het heilige omdat zij genezing en heiliging nodig 

had, zo stelt hij. Zij raakte niet het lichaam van Christus zelf aan, want ze was nog niet 

gereinigd. Daarom raakte zij slechts de zoom van de kleding aan met een gelovige aanraking 

(fideli tactu), zegt Origenes. Deze indirecte aanraking vanuit een gelovige houding had het 

gewenste resultaat: de vrouw werd genezen en geheiligd. Hoe dit in zijn werk is gegaan, legt 

hij uit: de aanraking doet een kracht uitgaan van het vlees (sc. van Jezus). Deze kracht is het 

die haar heiligde en genas. Niet het fysieke niveau van de aanraking is bepalend voor de 

genezing, maar het mentale niveau; de gelovige houding van de vrouw die Jezus nadert is de 

voorwaarde die Origenes zoekt:  

Want als iemand, zoals wij zeggen, het vlees van Jezus aanraakt op deze manier 

zoals we hierboven uiteengezet hebben, in totaal geloof en in alle gehoorzaamheid 

nadert tot Jezus, als tot het Woord dat vlees geworden is, dan heeft hij aangeraakt 

het vlees van het offer en is geheiligd. […] Men raakt immers het vlees van Gods 

Woord aan, wanneer men de diepere betekenissen onderzoekt en de verborgen 

mysteriën kan verklaren. (Hom Lev 4, 8; SC 286, p. 190, r. 26-35) 

Aanraken is nu metaforisch geworden voor naderen, zich bekeren tot het Woord (de Logos) dat 

Christus is. Het is het geloof waarmee men tot Jezus, het Woord, nadert dat de heiligende kracht 

ontlokt. De vrouw is Jezus genaderd in geloof, en dat geloof heeft bewerkstelligd dat er een 

kracht van het Woord kon uitgaan die kon heiligen en genezen. 

Toch is er iets merkwaardigs in deze tekst. Origenes heeft het voorbeeld nodig om te laten zien 

dat niet iedere zondaar het heilig offer mag aanraken, zoals Leviticus volgens hem ten onrechte 

mogelijk maakt. Hij kan de tekst uit het evangelie toepassen voor zijn interpretatie van Leviticus 

6 omdat hij veronderstelt dat de vrouw met de bloedvloeiing onrein is. Daarom benadrukt hij, 

meer dan de tekst van het evangelie zelf, dat de vrouw het lichaam niet aanraakte. Hierbij 

gebruikt hij haar onreinheid als belemmering: zij raakte het lichaam van Christus niet aan, want 

ze was nog niet gereinigd (nondum mundata erat) en daarom was het haar niet toegestaan om 

het allerheiligste offer aan te raken. 

In een tekst waarin hij uitlegt dat gelovige de aanraking van het lichaam van Christus nodig 

heeft om geheiligd te worden van zijn onreinheid (sanctificaret ab immunditia) en genezen van 

zijn ziekte (a plaga sanaret), brengt hij ineens in dat de vrouw niet geheiligd kan worden door 

het lichaam zelf aan te raken, omdat ze daarvoor eerst gereinigd (mundata) zou moeten worden. 

Het lijkt erop dat zij bij gebrek aan mogelijkheid om zich te reinigen, de zoom van de kleding 

aanraakt en zo de stap van de reiniging overslaat om toch geheiligd te kunnen worden. 
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Een andere vraag die opkomt naar aanleiding van de verklaringen van Origenes in Hom Lev 3 

en Hom Lev 4, is of dit aanraken van het lichaam van Christus gelezen kan worden als een 

verwijzing naar een liturgische context. Ofwel: wanneer hij spreekt over het offer (sacrificium) 

in Leviticus en stelt dat Christus het perfecte offer is, is zijn uitspraak over het aanraken van 

het lichaam van Christus dan mogelijk een verwijzing naar de eucharistie? 

Eerder in deze preek is Origenes begonnen het altaar en de priester uit Leviticus 6 te verstaan 

als verwijzingen naar de individuele ziel. Hierin is geen sprake van een verwijzing naar de 

(christelijke) gemeenschap of de liturgische samenkomst van gelovigen. In lijn hiermee ligt het 

niet voor de hand dat Origenes, nu hij over het allerheiligst vlees van Christus spreekt, wel op 

een liturgische context wijst. Anderzijds is het moeilijk voorstelbaar dat er in deze woorden op 

geen enkele wijze een eucharistische context doorklinkt. Hij houdt deze preek tijdens een 

liturgische samenkomst –mogelijk een woorddienst en geen eucharistische maaltijdviering.72 

Hij brengt het aanraken van het volmaakte offer uit Leviticus in verband met het aanraken van 

het lichaam van Christus. Hieruit blijkt dat hij gewend is om te denken over de kruisdood als 

een offer, en over het lichaam van Christus als het offerlam. Hij brengt de terminologie van 

Leviticus volop in verband met Christus en de verlossing van de mensheid door het offer van 

Christus. Wanneer over Christus of over de eucharistie gesproken wordt als een offer, dan is 

het niet vreemd dat de bijbehorende reinheidsgeboden hun weg vinden in de christelijke 

context.   

 

In beide homilieën is duidelijk dat Origenes de vrouw nodig heeft als voorbeeld van een 

onreine. Door deze onreinheid te verklaren als de consequentie van aanraking met een zonde 

(Hom Lev 3, 3) kan hij de onreinheid van de bloedvloeiing verklaren.  

Een merkwaardige tegenstrijdigheid in het denken van Origenes bestaat daarin dat hij in de 

opeenvolgende homilieën benadrukt dat de bloedvloeiende vrouw niet aanraakt omdat zij nog 

niet gereinigd is, terwijl hij haar gebruikt in een context waarin hij een voorbeeld nodig heeft 

om te laten zien hoe de aanraking heiliging en genezing bewerkt. In de eerste homilie heeft hij 

bovendien al gezegd dat het aanraken op fysiek niveau minder belangrijk is dan de metaforische 

betekenis, namelijk dat zij in aanraking is gekomen met de zonde. In de tweede homilie vervolgt 

hij consequent dat de genezing niet door de letterlijke aanraking gebeurt, maar door haar geloof 

in Christus en daarmee een metaforische aanraking is geworden met het Lichaam van Christus. 

Het lag voor de hand dat Origenes had gekozen voor een volledig metaforische exegese van het 

verhaal, waarin de aanraking door de vrouw metaforisch zou zijn voor haar geloof en zij 

daarmee haar genezing zou bewerken. Maar hij legt zo de nadruk op het feit dat zij fysiek niet 

het lichaam van Christus heeft aangeraakt, dat de lezer of toehoorder wel moet concluderen dat 

 
72  Zie paragraaf 1.2 van dit hoofdstuk voor de context van het ontstaan van de homilieën. 
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fysieke aanraking in dit geval toch relevant is, tenminste net zo relevant als de metaforische 

aanraking.  

Daarnaast benadrukt hij dat voor de fysieke aanraking eerst een reiniging nodig was, hoewel 

zij door de metaforische aanraking geheiligd wordt. En daardoor wordt duidelijk dat haar 

bloedvloeiing toch meer is dan een toevallige ziekte, maar eerder een omstandigheid waarvan 

een vrouw eerst gereinigd moet worden voordat zij deel kan hebben aan het heilige. Dit is een 

andere houding dan zijn houding tegenover de onreinheid van de dode, waar hij expliciet maakt 

dat deze naar de letter van de wet onzinnig is en alleen op metaforisch niveau kan worden 

begrepen.  

Hoewel het moeilijk te bewijzen is op basis van deze tekst, is hier volgens mij sprake van een 

ambivalentie in het denken van Origenes en lijkt het erop dat hier twee verschillende systemen 

van onreinheid door elkaar heen lopen in de tekst; het ene systeem gaat uit van onreinheid die 

veroorzaakt is door zonde, en die opgeheven wordt door heiliging. Het andere systeem van 

onreinheid schuift tussen de regels door een voor hem en zijn toehoorders bekende praktijk naar 

voren waarin de vrouw als gevolg van haar bloedvloeiing reiniging nodig heeft, een reiniging 

die voorafgaat aan en een voorwaarde is voor het mogen aanraken van het heilige. 

Catenafragmenten over de bloedvloeiende vrouw  

Naast deze homilieën waarin Origenes het evangelieverhaal van de bloedvloeiende vrouw 

gebruikt om Leviticus uit te leggen, is er nog een groot aantal aan hem toegeschreven 

catenafragmenten over de bloedvloeiende vrouw. In drie fragmenten op het Lucasevangelie en 

twee fragmenten op het Matteüsevangelie komt de genezing van de bloedvloeiende vrouw ter 

sprake. Uit deze verwijzingen valt af te leiden dat Origenes dit verhaal graag gebruikte.  

De catenafragmenten van Origenes op het Lucasevangelie zijn verschenen in een editie van 

Rauer en in een editie met vertaling van Hermann-Josef Sieben.73 De catenafragmenten van 

Origenes op het Matteüsevangelie zijn uitgegeven door Klostermann.74 Van al deze fragmenten 

is niet bekend uit welke oorspronkelijke geschriften van Origenes deze afkomstig zijn. 

Cat Mat 181 en Cat Luc 126  

Het catenafragment op Matteüs is kort genoeg om in haar geheel weer te geven:  

 
73 Rauer, Max. Origenes Werke, IX: Die Homilien zu Lukas in der Übersetzung des Hieronymus und die 

griechischen Reste der Homilien und des Lukas-Kommentars (Leipzig, 1959); Hermann-Josef Sieben, 
Origenes. In Lucam homiliae, Fontes Christiani 4 (Freiburg: Herder, 1991-1992). Sieben gebruikt een andere 
nummering voor de catenafragmenten dan Rauer en heeft niet alle catenafragmenten opgenomen. Daarom 
gebruik ik de nummering en de Griekse tekst van Rauer. 

74 Erich Klostermann, Ernst Benz, Origenes Werke XII. Matthäuserklärung III: Fragmente und Indices, Erste 
Hälfte. Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 41/1. (Leipzig, 1941). De 
fragmenten worden aangeduid met Cat Mat 181 en Cat Mat 182.  
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Een gesel was het lijden aan bloedvloeiing. Zo kun je zeggen dat dergelijke ziekten 

lichamelijke gesels zijn van God. Daarom sprak hij tot de verlamde, nadat hij hem 

van de gesels had verlost: ‘Zie, je bent gezond geworden; zondig niet meer opdat je 

niet iets ergers gebeurt’ (Johannes 5, 14). En zijn leerlingen raakten hem aan en 

betastten hem, maar de bloedvloeiende vrouw [raakte] zijn mantel [aan]. Zij die 

evenzeer geloofden als de bloedvloeiende vrouw, raakten hem aan, en daarom 

zeggen ze dat ze tegen hem aan duwen, maar volgens Lucas [zeggen zij] dat ze hem 

in het nauw brengen en verdringen. Niet zijn mantel redde de vrouw (daar immers 

ook de vijanden zijn mantel onder elkaar verdeelden) (Matteüs 27, 35), maar de 

gedachte die zij zelf heeft uitgesproken dat ‘als ik slechts zijn mantel kan aanraken, 

ik gered zal worden.’ (Cat Mat 181; OW XII, p. 87)  

Het fragment start zonder inleiding met de bloedvloeiing. Origenes noemt de bloedvloeiing een 

plaag of een gesel van God: hij stelt hier de ziekte voor als een straf van God. Deze voorstelling 

impliceert dat er een zonde aan voorafgegaan is; een voorstelling die nog bevestigd wordt door 

het citaat uit het genezingsverhaal van de verlamde uit Johannes 5, 14. De verlamming is een 

lichamelijke plaag van God, die de man kreeg op grond van zijn zonden. Zo ook heeft de 

bloedvloeiende vrouw haar ziekte als plaag ontvangen op grond van een zonde, is de impliciete 

conclusie van Origenes. Deze visie is een herhaling van wat hij zegt in Hom Lev 3, 3, waar hij 

de bloedvloeiing van de vrouw in verband brengt met zonde. Anders dan in Hom Lev 3 

ontbreekt hier het begrip onreinheid. Origenes slaat deze tussenstap over en noemt de ziekte het 

directe gevolg van de zonde. In dit fragment zet hij de indirecte aanraking door de vrouw 

tegenover de brutale aanrakingen van de andere aanwezigen ‘die evenzeer geloofden als de 

bloedvloeiende vrouw’, maar hem zo dicht naderden dat ze de Heer bijna verdrukten. Deze 

uitspraak is vrijwel identiek aan de gehele tekst van Cat Luk 126, een erg kort fragment: 

En zijn leerlingen raakten hem aan en grepen hem vast, maar de bloedvloeiende 

vrouw raakte hem niet aan, want dat durfde ze niet, maar uit eerbied [slechts] de 

zoom [van zijn mantel]. (Cat Luk 126; OW IX, p. 279)  

Ook hier is er sprake van een tegenstelling tussen het brutale grijpen en aanraken van de 

leerlingen, en het eerbiedig aanraken van de vrouw. Origenes versterkt de tegenstelling hier nog 

door toe te voegen dat de vrouw uit eerbied slechts de zoom van de mantel aanraakt.  

Het is evenwel niet de aanraking die haar geneest in deze uitleg. Origenes benadrukt hier dat 

het geloof de vrouw genezen heeft, niet de mantel. Genezing gebeurt niet op grond van een 

fysieke daad, zoals aanraking, of een fysiek middel, zoals de mantel. Genezing wordt slechts 

op gang gebracht door de gedachte van de vrouw. In dit fragment ontbreekt iedere bemiddeling 

door Jezus zelf. De arts geneest niet meer, maar de vrouw wordt genezen door haar eigen geloof 

in hem. Dit fragment komt overeen met de uitleg in Hom Lev 3 en 4. De bloedvloeiing is een 

lichamelijke ziekte, die het gevolg is van een zonde. De genezing vindt plaats op het mentale 
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niveau: het geloof van de vrouw. Het fysieke niveau wordt geheel en al ondergeschikt gemaakt 

aan het niveau van het spirituele. Verwijzingen naar onreinheid, reinheid en heiliging 

ontbreken. 

Cat Luk 127  

Inhoudelijk komt dit catenafragment (of zijn het drie fragmenten?) sterk overeen met Cat Mat 

181. Het fragment is opgebouwd uit drie alinea's, die los van elkaar lijken te staan. In de eerste 

alinea spreekt Origenes over de aard van de bloedvloeiing:  

(a) Een gesel was het lijden aan een bloedvloeiing. Zo zou je kunnen zeggen dat 

ook andere lichamelijke kwalen gesels zijn van God, die door dergelijke gesels zijn 

eigen kinderen geselt. ‘Hij geselt elke zoon, die hij liefheeft’ (Spreuken 3, 12). 

Daarom sprak hij tot de verlamde, nadat hij hem van de gesel losgemaakt had: ‘Zie 

je bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat je niet iets ergers gebeurt’ 

(Johannes 5, 14). 

(b) Eerst durfde ze uit eerbied hem niet rechtstreeks tegemoet te komen en om 

genezing te vragen, maar toen hij haar gevraagd had, kwam ze hem passend 

tegemoet, schroom en eerbied en gepast ontzag tonend: en de bekentenis over de 

genezing deed ze openlijk voor allen, niet voor hem die alles weet, maar voor 

degenen die het niet weten, en ze erkende de genezing openlijk. Want Marcus zegt: 

‘Ze wist aan haar lichaam dat ze was geheeld van de gesel’. (Marcus 5, 29) 

(c) En hier bevestigde de Verlosser door het woord de genezing die de vrouw had 

gekregen door de aanraking toen hij sprak: ‘Ga heen in vrede: weet dat je geheeld 

bent van je gesel.’ En hij genas door het geloof eerst de ziel (th.n yuch,n), daarna 

ook het lichaam. (Cat Luk 127; OW IX, p. 280) 

Het fragment begint op dezelfde manier als Cat Mat 181, waar ook de gesel en de genezing 

voorkomen, met dezelfde vergelijking met het verhaal van de genezing van de lamme uit het 

Johannesevangelie. Daarna benoemt Origenes de schroom van de vrouw om openlijk naar 

buiten te treden met haar genezing en ten slotte de genezing zelf. De schroom is in dit fragment, 

anders dan in de homilieën, niet ingegeven door haar besef dat ze onrein is en mogelijk Jezus 

zou kunnen besmetten. Haar schroom komt hier voort uit eerbied zonder meer. De genezing is 

bewerkt door de aanraking, zegt de tekst, en gegeven door Jezus, niet door het geloof van de 

vrouw zelf. Nog uitdrukkelijker dan in andere teksten zegt Origenes dat zowel de geest als het 

lichaam van de vrouw genezen zijn en wel in deze volgorde: eerst de geest en daarna het 

lichaam. We staan nu ver van Leviticus 15 af, waar de onreinheid in het geheel niets met de 

geest te maken had, maar een lichamelijke onreinheid was die ook om een fysieke reiniging 

vroeg. Ook in dit fragment ontbreekt onreinheid. Origenes spreekt hier over de genezing en de 

ziekte, niet over onreinheid en reiniging of heiliging. 
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Cat Mat 182 

Van Cat Mat 182 is omstreden of deze tekst wel van Origenes is. Klostermann oppert dat deze 

tekst van Johannes Chrysostomus zou kunnen zijn.75 De tekst van het volledige fragment luidt:  

Aangezien ze onrein was door het lijden, naderde de vrouw niet openlijk, opdat ze 

niet op welke wijze ook tegengehouden zou worden door de Joden. Of ze was als 

eenvoudige vrouw gewend niet op te vallen. Intussen hoopte ze stellig gezond te 

worden, als ze alleen het uiteinde van zijn kleed zou aanraken, dat is de zoom. Wat 

deed dus de verlosser? Hij haalde haar naar voren, niet omdat hij verlangde naar 

roem, maar om haar, die door schuldbesef gedreven werd om het geschenk dat ze 

gestolen had, te bevrijden van de angst. En ook opdat zij niet zou menen dat ze 

onopgemerkt was gebleven, maar haar geloof publiek zou maken tot hulp van ons 

en om de oudste van de synagoge te sterken in het geloof. Om te tonen dat niemand 

die een onvrijwillig lijden draagt, onrein is tegenover God, roept hij haar tot zich 

opdat hij de symbolische wet in een geestelijke zienswijze zou vertalen. Hij noemt 

haar dochter omdat ze tot het geloof gekomen is, en daarom ook genezen werd, toen 

zij hoorde: ‘Uw geloof heeft u gered’. Omdat niet zijn mantel haar heeft gered, zegt 

hij: uw geloof heeft u gered! Zo redt noch een plaats noch een woord noch iets 

anders van buiten, maar het geloof alleen. (Cat Mat 181, OW XII, p. 87) 

De kern van deze tekst is de uitspraak dat de verlosser, Jezus, de vrouw naar voren heeft gehaald 

uit haar anonimiteit, om haar genezing ten voorbeeld te stellen aan de aanwezigen en de lezers.  

Opmerkelijk is de uitspraak dat ‘niemand die onvrijwillig lijden draagt, voor God onrein is’. 

Deze uitspraak is strijdig met de andere uitspraken van Origenes waar hij de bloedvloeiing wel 

onrein noemt. Ook heeft hij steeds benadrukt dat de vrouw deze onreinheid of gesel zelf over 

zich afgeroepen heeft: de bloedvloeiing is het gevolg van een zonde, en in Hom Lev 3, 3 waar 

deze meer expliciet gemaakt is, door de zonde van de begeerte. Hierin zie ik een bevestiging 

dat deze tekst niet van Origenes is. Voor de conclusies laat ik deze tekst dan ook buiten 

beschouwing. 

Cat Luk 125 

Dit catenafragment geeft een interpretatie van Lucas 8, 41-56.76 Het fragment is te lang om in 

zijn geheel weer te geven, daarom selecteer ik de relevante passages. De tekst begint wanneer 

de auteur de overstap maakt van de uitleg voor de ‘eenvoudigen’ die aan de letterlijke 

(‘somatische’) betekenis moeten vasthouden naar een niet nader aangeduid ‘wij’ die bidden dat 

God ons de diepere betekenis wil ontsluiten. Origenes stelt de vraag naar de diepere betekenis 

 
75 Klostermann, Origenes Werke XII. (Leipzig, 1941) p. 87. 
76 Dit catenafragment heeft in de editie van Hermann-Josef Sieben fragmentnummer 63, p. 446-451. Voor de 

duidelijkheid blijf ik verwijzen naar de editie van Rauer. 
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van het dubbelverhaal van de genezing van de dochter van Jaïrus en de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw. Hij constateert dat er een omkering in het verhaal zit: Jezus was eerst 

met Jaïrus meegegaan om zijn dochter te genezen, en de bloedvloeiende vrouw komt als tweede 

op zijn pad. En toch wordt de bloedvloeiende vrouw als eerste genezen en pas daarna de dochter 

van Jaïrus: 

Want de zoon van God ging op weg naar de dochter van de synagoge-overste, (dat 

wil zeggen) de synagoge van de Joden, en hij vond haar ziek en stervende: want de 

overtredingen van Israël deden haar sterven. De bloedvloeiende vrouw op de weg, 

die vervuld was van onreinheid, die niet ten tijde van haar menstruatie vloeide maar 

altijd, en ziek was aan de scharlakenrode zonde, stelt de ekklesia uit de heidenen 

present, die eerder dan zij [sc. de Joden] geloofde in de Zoon van God. En wanneer 

hij dichterbij komt, wil zij, hem navolgend, de zoom van zijn mantel aanraken. (Cat 

Luk 125; OW IX, p. 278, r. 9-16) 

Origenes stelt dat de dochter van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw beiden op allegorisch 

niveau verstaan moeten worden. De dochter van Jaïrus verwijst naar het volk van de Joden. 

Haar ziekte en sterven zijn het gevolg van de overtredingen en de afvalligheid van de Joden. 

De bloedvloeiende vrouw die als tweede op zijn weg komt, representeert de heidenen. Net zoals 

de Joden geveld zijn door hun zonden en overtredingen, zijn de heidenen er slecht aan toe: haar 

onreinheid is het gevolg van de zonde waaraan de heidenen zich schuldig hebben gemaakt. 

Hierin verwijst de auteur naar Jesaja 1, 18 waar het scharlakenrood de kleur is van de zonde 

(zij het dat Jesaja doelt op de zonde van het volk Israël). In de Jesajatekst wordt geen verband 

gelegd met vrouwelijk bloedverlies, zelfs nauwelijks met bloedvergieten. Maar vanwege de 

scharlakenrode kleur associeert Origenes de bloedvloeiing van de vrouw met de zonde. In dit 

fragment benoemt hij de bloedvloeiing van de vrouw expliciet als een bloedvloeiing buiten haar 

menstruatie, zoals beschreven staat in Leviticus 15, 25. Daarmee is deze tekst een van de 

zeldzame expliciete verwijzingen naar Leviticus 15. Dat de buitengewone bloedvloeiing in zijn 

ogen het bewijs is van een zonde, hebben we ook in eerdere teksten gezien. Men kan in deze 

tekst lezen dat hij deze buitengewone bloedvloeiing tegenover de gewone menstruatie plaatst. 

Dat zou betekenen dat Origenes de menstruatie niet als het gevolg ziet van een zonde – dat zou 

kloppen met de eerder gevonden verlegenheid van Origenes met de relatie tussen menstruatie 

en onreinheid. Maar hierover gaat dit fragment niet.  

De interpretatie van de bloedvloeiing van de vrouw als een onreinheid of ziekte, die het gevolg 

is van een zonde, komt overeen met eerder besproken teksten. De onreinheid van de vrouw is 

een metafoor voor de zonden van de volken buiten Israël: de heidenen. De auteur stelt 

vervolgens dat de heidenen eerder tot het geloof in Christus kwamen dan de Joden, net zoals de 

vrouw eerder genezen werd dan het meisje, omdat zij eerder tot geloof kwam. Hier speelt het 

getal van twaalf jaren een rol dat Lucas toevoegt aan het verhaal: dezelfde tijd dat het meisje 
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geleefd heeft, is de vrouw ziek geweest, zegt Origenes. En dat is niet voor niets: dit getal staat 

voor de tijd dat het volk Israël bestaat. En geen enkele arts van de heidenen zelf is bij machte 

hen te genezen:  

Zie de filosofen, wier taak het is de waarheid te verkondigen, zij zijn artsen die 

trachten te genezen. Maar hoewel zij al haar bezit uitgegeven had, had geen van de 

artsen het vermogen haar te genezen. Maar zodra zij de zoom van [het kleed van] 

Jezus aangeraakt had, de enige arts van ziel en lichaam (yucw/n kai. soma,twn), werd 

zij ogenblikkelijk genezen door het vuur en de warmte van haar geloof. (Cat Luk 

125; OW IX, p. 278-279, r. 24-29)  

Ook de genezing is hier allegorisch opgevat, net als in eerdere teksten. Andere artsen – en men 

krijgt de indruk dat Origenes ze zelf kent: de filosofen in de stad met hun leerlingen die proberen 

de waarheid te vinden – zijn niet bij machte de waarheid te kennen en te verkondigen. De enige 

arts is Christus, die geneest naar ziel en lichaam. Ook hier is de volgorde: eerst de ziel en daarna 

het lichaam. De lichamelijke genezing wordt een uitvloeisel van de genezing van de ziel van de 

vrouw. Het is bijna alsof er geen tussenkomst van Christus noodzakelijk is. Origenes gaat deze 

keer niet in op de moeilijkheid van het aanraken hoewel zij nog niet gereinigd is. De aanraking 

wordt hier niet verhinderd door de onreinheid. De aanraking zelf is ook niet het middel dat 

genezing brengt. Het geloof is dat middel en bevestigt dat de genezing plaatsvindt op het 

spirituele niveau. Hij legt niet de nadruk op de indirecte aanraking via de mantel, zoals in Hom 

Lev 4, 8. De vrouw is onrein, maar raakt aan en wordt genezen. De zoom van de mantel wordt 

hier op een nieuwe manier uitgelegd: in het vervolg van het fragment vervolgt hij dat ook wij 

moeten erkennen dat we van de grootheid van Gods Zoon slechts een heel klein beetje kunnen 

bevatten, wellicht niet meer dan de zoom van zijn mantel. En toch brengt dat kleine stuk al 

genezing voor ons en kan Jezus zeggen: ‘Dochter, uw geloof heeft u gered’, zo houdt Origenes 

zijn lezers voor. 

2.3.3 Samenvatting 

Hoe spreekt Origenes over de onreinheid van vrouwelijk bloedverlies, zoals menstruatie en 

onregelmatige bloedvloeiingen? Welke relatie heeft zijn uitleg met Leviticus 15? Hoe 

interpreteert hij deze onreinheid? Met twee citaten over menstruatie (Com Ser Mat 4) en de 

bloedvloeiende vrouw (Cat Luk 125) geeft hij er blijk van dat hij Leviticus 15 kent en 

vrouwelijk genitaal bloedverlies inderdaad in verband brengt met de onreinheid die in Leviticus 

15 wordt genoemd. In de evangelieteksten over de genezing van de bloedvloeiende vrouw zelf 

wordt dit verband met Leviticus 15 niet benoemd en wordt de vrouw niet onrein genoemd. 

Daarom moet er in later tijd een interpretatie gangbaar zijn geworden waarin de bloedvloeiing 

van de vrouw toch onrein wordt genoemd naar Leviticus 15. Dit wordt ondersteund door andere 

vroegchristelijke teksten zoals de Didaskalia.  
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Deze verbinding met Leviticus is bijzonder mager. Precies zoals we gezien hebben bij de 

onreinheid van kraambloed, kan Origenes niet goed uit de voeten met de onreinheid van 

vrouwelijk genitaal bloedverlies, en zoekt hij een manier om buiten Leviticus om deze 

onreinheid te begrijpen.  

Bij de onreinheid van de bloedvloeiende vrouw vindt hij de rationale in het feit dat zij ziek is. 

In de homilieën over Leviticus waarin hij de bloedvloeiende vrouw opvoert, zien we dat hij de 

bloedvloeiing als onrein ziet, maar deze onreinheid bij voorkeur verklaart als een ethische 

categorie: de onreinheid is het gevolg van de zonde van de begeerte. De bloedvloeiing benoemt 

hij als een ziekte, die een uiting of gevolg is van de onreinheid. Deze ziekte is een gesel, 

waarmee de vrouw geslagen wordt als een straf voor een zonde, een begeerte waarvan hij een 

aantal voorbeelden noemt. De zonde is een zonde van de ziel (psyche), en daarmee zetelt de 

onreinheid ook in de eerste plaats in de ziel. De bloedvloeiing is er echter het uiterlijke fysieke 

bewijs van die een reiniging vereist voordat zij geheiligd en genezen kan worden van haar 

zonde. Deze lijn wordt voortgezet in de catenafragmenten over de bloedvloeiende vrouw: hier 

noemt hij de bloedvloeiing een gesel of een ziekte. Hij vergelijkt de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw met de genezing van de verlamde (Johannes 5) om te illustreren dat de 

genezing gepaard gaat met vergeving van de zonden.  

 

In Origenes’ opvatting is ziekte verbonden met zondigheid en betekent genezing ook vrijmaken 

van zonden. Het genezen gebeurt niet op het fysieke niveau, maar gebeurt in het geloof van de 

vrouw, via een kracht die uitgaat van Jezus. En daarmee zijn ziekte en genezing een geestelijk 

proces van bekering geworden, en is de bloedvloeiing op het fysieke niveau niet meer van 

belang. Bijna is de fysieke bloedvloeiing hiermee uit de argumentatie verdwenen. Zo is de 

onreinheid van de bloedvloeiing metaforisch geworden voor haar zonde.  

 

Metternich ziet hierin een bewijs dat voor Origenes de onreinheid van de bloedvloeiende vrouw 

alleen  nog op metaforisch niveau bestaat: ‘Es wird deutlich, dass er ihre Krankheit als 

Unreinheit versteht, nicht aber im jüdischen kultischen Sinn, sondern als Metapher für ein 

Leben in Sünde.’77 In mijn ogen is de fysieke onreinheid van de bloedvloeiende vrouw meer 

van belang voor Origenes dan hij zelf doet voorkomen. Als ziekte en genezing metaforisch 

gelezen zouden moeten worden, is het vreemd dat hij nog steeds zoveel belang hecht aan het 

aanraken of niet-aanraken door de vrouw. In verschillende teksten staat hij uitgebreid stil bij dit 

aanraken door de vrouw. In de besproken catenafragmenten benadrukt hij dat de vrouw niet 

door de aanraking geneest noch door (een magische kracht van) de mantel, maar door haar 

geloof. Dit sluit aan bij een metaforisch beeld van genezing. Dat staat in contrast met Hom Lev 

4, 8 waar hij argumenteert dat de vrouw niet Jezus zelf aanraakte en dat zij vanwege haar 

 
77 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 160. 
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onreinheid eerst een reiniging nodig had voordat zij het heilige mocht aanraken. Dit onderscheid 

tussen ‘Jezus’ en ‘de zoom van zijn mantel’ maakt hij niet altijd. Integendeel: in Cat Luk 125 

is de ‘zoom van zijn mantel’ het verlengde van Jezus zelf. Het onderscheid is opmerkelijk.  

Het spreken over onreinheid in termen van zonde en ziekte, speelt zich af op het metaforische 

niveau waar de bloedvloeiende vrouw heiliging en genezing nodig heeft. Maar haar 

bloedvloeiing geeft Origenes ook aanleiding om te spreken over onreinheid en reiniging, over 

niet mogen aanraken omdat zij nog niet gereinigd is. Een reiniging die een voorwaarde is om 

het heilige te mogen aanraken. De fysieke aanraking – of beter: het niet aanraken van het 

Lichaam van Christus – is voor Origenes een belangrijk punt in Hom Lev 4, 8. Hij kent een 

groot belang toe aan de reiniging als voorwaarde om te mogen aanraken, meer dan men zou 

verwachten wanneer de heiliging en genezing plaatsvinden op geestelijk niveau en de tekst 

gelezen moet worden op metaforisch niveau. Het lijkt erop dat Origenes de noodzaak van een 

reiniging van de fysieke vloeiing niet kan loslaten en dat haar bloedvloeiing toch meer 

kenmerken van een fysieke onreinheid heeft dan hij op een bewust niveau doet voorkomen. 

In dit verband is het van betekenis dat Origenes in geen enkele tekst afstand neemt van de 

letterlijke betekenis van Leviticus 15 voor vrouwelijke genitale bloedingen, of van de 

onreinheid van de fysieke bloedvloeiing van de vrouw, zoals eerder bij de kraamvrouw. 

Ditzelfde zien we bij de korte tekst waarin Origenes de reinheidsregels rond menstruatie 

gebruikt als voorbeeld van voorschriften die weliswaar gegeven zijn in de Wet, maar die 

onbegrijpelijk zijn voor gelovigen. Dit voorbeeld impliceert dat Origenes deze wetten op hun 

onbegrijpelijke wijze nog altijd geldig acht. Hij kan er noch op het letterlijk niveau, noch 

allegorisch of spiritueel een betekenis aan toekennen. Hij neemt er evenmin afstand van, zoals 

hij dat wel doet met andere reinheidsregels die hij op het letterlijke niveau nutteloos of 

betekenisloos noemt, zoals de onreinheid van de doden (Hom Lev 3, 3). Ditzelfde hebben we 

gezien in paragraaf 2.1 over de onreinheid van de geboorte, waar Origenes de onreinheid van 

de kraamvrouw een geheim noemt terwijl hij de onreinheid van verschillende huidziekten leest 

als een metaforische verwijzing naar zonden (Hom Lev 8). 

 

Metternich trekt hieruit ook conclusies over de onreinheid van de menstruatie: ‘Eine 

Menstruierende ist unrein, das zeichnete sich aus dem dritten Homilie ab’. 78  Volgens 

Metternich volgt uit de redenering van Origenes dat ook menstruerende vrouwen onrein zijn. 

Dit lijkt mij geen gerechtvaardigde conclusie. Volgens mij onderscheidt hij de bloedvloeiing 

van de vrouw, die hij consequent aanduidt met ziekte als gevolg van zonde, duidelijk van de 

menstruatie, die geen ziekte is. Wel hebben we gezien dat hij van de menstruerende vrouw zegt 

dat hij haar onreinheid niet kan begrijpen. Of dit ook betekent dat hij praktisch regels kende en 

 
78 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 162. 
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voorstond over onreinheid van vrouwelijk genitaal bloedverlies, daarover spreken de bronnen 

zich niet uit.  

Hier is sprake van een breuklijn in het denken van Origenes over onreinheid: ondanks de 

metaforische invulling op het niveau van de ziel is de fysieke bloedvloeiing van de vrouw niet 

irrelevant geworden. Voor Origenes is vrouwelijk bloed een fysiek bewijs van onreinheid. 

2.4 Genitale vloeiingen bij mannen  

2.4.1 Bronnen over zaadlozingen en genitale vloeiingen bij mannen 

Leviticus 15 opent met zaadlozingen (buiten de seksuele gemeenschap) en andere genitale 

vloeiingen die de man onrein maken. Wat vinden we hiervan terug bij Origenes? In zijn hele 

werk komen mannelijke vloeiingen buiten de seksuele gemeenschap slechts driemaal voor. 

Tweemaal gaat het om een verwijzing naar (nachtelijke) zaadlozing buiten de seksuele 

gemeenschap (Leviticus 15, 16-17). Eenmaal verwijst Origenes naar Leviticus 15, 3 waarin de 

ongewone mannelijke genitale vloeiing (gonorroe) aan de orde is. 

2.4.2 PArch 2, 11, 5 

Een belangrijke verwijzing naar mannelijke vloeiingen is een passage in Peri Archôn waar 

Origenes Leviticus 15, 16-17 citeert.  Peri Archôn wordt gerekend tot de vroege geschriften van 

Origenes, waarschijnlijk te dateren vlak voor zijn verhuizing naar Caesarea.79 Het geschrift 

heeft een grote rol gespeeld in de latere veroordeling van Origenes vanwege zijn theologische 

standpunten over de schepping, het lichaam en de zonde die sterk afweken van de opvattingen 

die ruim een eeuw later beschouwd zouden worden als orthodox (de Origenistische debatten). 

Hierdoor is het oorspronkelijke geschrift niet bewaard gebleven. Wel zijn enkele grotere delen 

in het Grieks bewaard gebleven in de zogenoemde Philokalia, een bewerking uit de vierde eeuw 

van Origenes’ eigen tekst waarin enkele van zijn theologische noties zijn aangepast aan de latere 

opvattingen. De enige complete versie van Peri Archôn is de Latijnse vertaling van Rufinus. 

Een tweede vertaling in het Latijn van de hand van Hiëronymus is eveneens verloren gegaan. 

Wel zijn enkele citaten bewaard gebleven in een brief van Hiëronymus.80 Voor de huidige 

analyse wordt gebruik gemaakt van de vertaling van Rufinus.81  

 
79 Een recente Nederlandse vertaling en inleiding biedt Freerk Jan H. Berghuis, Origenes, De basis: onderzoek 

naar de fundamenten van geloof en wereld (Budel: Damon, 2009). Berghuis dateert het geschrift vlak voor 
Origenes’ verhuizing naar Caesarea, p. 13. 

80 Berghuis, De basis, p. 36. 
81 Edities: Origène, Traité des Principes, éd, introd, commentaire et traduction par Henri Crouzel et Manlio 

Simonetti. Sources Chrétiennes 252, 253 en 312 (Paris: Cerf, 1978-1984) en: Origenes, Vier Bücher von den 
Prinzipien, ed. Herwig Görgemanns, Heinrich Karpp. Texte zur Forschung 24 (Darmstadt: Wissenschaftliche 
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In Peri Archôn doordenkt Origenes als een van de eerste theologen op een systematische wijze 

de theologische problemen van zijn tijd. Het werk een systematische theologie te noemen is een 

anachronisme, aangezien Origenes niet kon bevroeden wat in later eeuwen een systematische 

theologie zou worden. Wel heeft hij waarschijnlijk dit werk willen plaatsen in een traditie van 

Griekse filosofische geschriften over de basis van alle dingen of de essentie van het zijn.82  

In de passage die we bestuderen uit het tweede boek onderzoekt Origenes het perspectief op het 

leven na de dood: wat mag men verwachten van het leven wanneer men verenigd is met 

Christus.83 Met het oog daarop haalt hij de brief aan de Filippenzen aan: 

Hij [sc. de auteur van de Filippenzenbrief] wist dat wanneer hij teruggekeerd zou 

zijn bij Christus, hij helderder de logica (rationes) zou begrijpen van alles wat op 

aarde gebeurt, namelijk betreffende de mens of de menselijke ziel of het menselijk 

verstand […] (PArch 2, 11, 5; TF, p. 446-448, r. 3-5) 

Origenes noemt vervolgens een serie thema’s waarin de gestorvene uiteindelijk inzicht zal 

krijgen: in het wezen van de mens; het wezen van de Geest en de werking van de Geest; de 

stammen van Israël en de volken en de verhouding tussen de Levieten en de priesters; de tijd, 

het jubeljaar en de feestdagen; de dieren en de planten en hun verscheidenheid. In deze lijst 

komt ook een verwijzing voor naar Leviticus 15, 16-17:  

En de logica (ratio) van alle offers en reinigingen zal hij inzien; ook de betekenis 

van de reiniging (purgationis) van melaatsheid en van de verschillende [soorten] 

melaatsheid zal hij inzien, en ook wat de reiniging (purificatio) is van hen die een 

zaadlozing hebben gehad. (PArch 2, 11, 5; TF, p. 448, r. 11-12 en r. 15-17)  

Na de dood, belooft Origenes, zal de mens inzicht krijgen in de betekenissen van de zaken in 

de wereld die nu nog niet helder zijn. In welke context verschijnt deze verwijzing? De 

opsomming van thema’s lijkt op het eerste gezicht willekeurig. Het gaat hem om de ratio van 

alles wat in de wereld gebeurt: de reden, de bedoeling of de logica achter de verschijnselen en 

de diversiteit van de verschijnselen in de schepping.  

Maar ook over de afzonderlijke zaken zal hij het oordeel van de goddelijke 

voorzienigheid leren kennen, over die zaken die de mensen overkomen, dat ze niet 

toevallig of per ongeluk overkomen, maar met een logica (rationis), die zo 

afgewogen, zo verheven is dat hem het aantal haren nog niet eens ontgaat, niet 

alleen van de heiligen, maar misschien zelfs van alle mensen (Matteüs 10, 30); de 

logica van deze voorzienigheid strekt zich uit tot de twee mussen die worden 

 
Buchgesellschaft, 1976). Ik heb gebruik gemaakt van de derde druk uit 1992. De Nederlandse vertaling van 
Berghuis heb ik bekeken, maar de hier geciteerde teksten zijn door mij vertaald.  

82 Berghuis, De basis, p. 15-16. 
83 Berghuis, De basis, p. 18 en 239 ff.  
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verkocht voor een denarie (Matteüs 10, 29), of de mussen nu begrepen worden op 

geestelijke wijze of naar de letter. Want nu nog zijn we zoekende, dan ginds echter 

zullen we het zien. (1 Korintiërs 13, 12) (slot van PArch 2, 11, 5; TF p. 450) 

Hij betoogt hier dat alle fenomenen in de werkelijkheid een logica hebben: een ratio. Met dit 

woord verwijst hij naar een betekenis in een groter geheel, een bedoeling van de Schepper. 

Eerder al hebben we geconstateerd dat hij de Schrift als een harmonisch samenhangende 

openbaring van God beschouwt. Hier blijkt dat hij op deze manier ook over het ‘boek van de 

natuur’ denkt: hij ziet een ordening van de mensen, van de verschijnselen en de gebeurtenissen 

naar Gods wil, die hij presenteert als ‘natuurwetten’. Onder deze natuurwetten schaart hij ook 

de wet dat een melaatse onrein is en een man onrein is na een zaadlozing (Leviticus 14 en 

Leviticus 15, 16-17). De combinatie van melaatsheid en seksuele vloeiing duidt erop dat 

Origenes hier verwijst naar de Schrift, niet naar de verschijnselen zoals in de rest van de 

opsomming. Dat hij juist deze twee vormen van onreinheid uit Leviticus aanhaalt, is een 

bewuste keuze van Origenes. Het duidt het erop dat hij ook deze reinigingswetten als 

natuurwetten verstaat. Mogelijk speelt de kwestie onder de christenen van zijn tijd. Bijzonder 

is dat hij hier in een enkele opsomming de reiniging van melaatsheid en van zaadlozing 

combineert. Hij geeft immers in Hom Lev 8 een uitgesproken visie op de symbolische betekenis 

van de onreinheid van verschillende typen melaatsheid. Helemaal onbegrijpelijk zijn deze 

vormen van onreinheid voor hem dus niet. Hij spreekt hier in beide gevallen over purgatio en 

purificatio, die beide reiniging betekenen. In deze tekst spreekt hij uit dat hij de betekenis van 

deze ordening niet kan bevatten of uitleggen, dat de mens pas inzicht in hun betekenis zal 

krijgen na hereniging met Christus na de dood. Dit veronderstelt dat er vormen van onreinheid 

bestaan bij melaatsheid en bij zaadlozing, en dat er regels rondom deze onreinheid bestaan. 

 

De wijze waarop de zaadlozing hier ter sprake komt doet sterk denken aan de wijze waarop 

Origenes de menstruatie noemt in Com Ser Mat 4. Net als in die passage is hier sprake van een 

opsomming van ordeningen waarvan Origenes meent dat na de dood verhelderd zal worden 

welke logica achter deze ordeningen schuilt. En net als in die passage haalt hij ze hier vooral 

aan om het ongerijmde te laten zien van deze verschijnselen. In Com Ser Mat 4 is het een 

opsomming van wetten en geboden uit de Schrift, waarbij Origenes de vraag stelt hoe al deze 

geboden kunnen afhangen van het dubbelgebod van de liefde. Hier bestaat de opsomming 

grotendeels uit verschijnselen die Origenes aantreft in de natuur, in de werkelijkheid, in de 

ordening tussen mensen die hij als een goddelijke ordening beschouwt. In beide gevallen gaat 

het om verschijnselen of geboden die Origenes niet ter discussie stelt, want in hun 

onbegrijpelijkheid zijn ze nog altijd onderdeel is van de goddelijke ordening van de wereld. 
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2.4.3 Sel Ps 15, 7 

Een tweede tekst waarin de zaadlozing aan de orde komt, is een Grieks fragment over vers 7 

van Psalm 15.84 De enige editie hiervan is nog altijd de editie van Migne.85 

Origenes heeft over de psalmen drie soorten teksten nagelaten: allereerst een commentaar in 46 

delen over 41 psalmen; ten tweede een serie homilieën, waarvan er enkele bewaard zijn in de 

vertaling van Rufinus (hierin ontbreekt Psalm 15). Daarnaast heeft Origenes over de psalmen 

nog een derde type teksten nagelaten: de scholia, door Origenes zelf Enchiridion genoemd.86 

Hiëronymus noemt twee verzamelingen: de Excerpta in psalmos a primo usque ad quintum 

decimum, en de Excerpta in totum psalterium. In het volgende fragment geeft Origenes een 

uitleg op Psalm 15, 7: ‘Ik prijs de Heer, die mij raad heeft gegeven; zelfs ‘s nachts onderwijzen 

mij mijn nieren’: 

Hier worden de nieren overdrachtelijk genomen, waarin zaad en vruchtbeginsel 

zich ontwikkelen, die de middelen zijn voor de voortplantingsorganen. Welnu, ook 

in de ziel zijn er gedachten vergelijkbaar met zaad, die van binnen vruchten 

voortbrengen van goede daden en waarachtige overwegingen. En de zichtbare 

nieren onderwijzen hem die uiterste zelfbeheersing (swfrosu,nhn) heeft, door 

gedurende de nacht door beheerste (sw,fronoj) gedachte te verhinderen dat het 

lichamelijke zaad vloeit. (Sel Ps. 15, 7; PG 12 kol 1213D-1215A) 

De exacte vertaling van de psalmtekst is ook voor moderne vertalers en exegeten nog een 

probleem.87 Origenes neemt aan dat de nieren hier gelezen moeten worden als metafoor voor 

de mannelijke geslachtsorganen, namelijk die klieren waar het zaad geproduceerd wordt. Zo 

leest hij op twee interpretatieniveaus de tekst over de nieren als verwijzing naar de mannelijke 

geslachtsorganen. Het eerste is het metaforische of spirituele niveau. Zoals in de 

geslachtsorganen zich zaad ontwikkelt waaruit vruchten kunnen voortkomen, zo heeft de mens 

de potentie goede vruchten voort te brengen in de ziel vanuit goede gedachten en daden. Hier 

worden de geslachtsorganen en het zaad in een positieve betekenis genoemd. Daarna keert de 

auteur terug naar het zichtbare of letterlijke niveau: de mannelijke geslachtsorganen kunnen de 

man als onderwijs dienen, namelijk doordat zij de man oefenen in de deugd van de 

zelfbeheersing. Hij stelt als ideaal dat een man geen nachtelijke zaadlozingen krijgt. De 

zelfbeheersing is de deugd die ertoe moet leiden dat de geslachtsorganen geen zaad 

 
84 Psalm 15 in de telling van de Septuagint is Psalm 16 in de moderne telling.  
85 Zie Migne, Patrologia Graeca 12. 1213-16. Achtergrondinformatie over de Selecta in Psalmos geeft Robert 

Devreesse, “Chaînes exégétiques grecques.” In Supplément de la dictionnaire de la bible 1, k. 1121. De editie 
van Migne is volgens Devreesse niet zonder problemen. Bij mijn onderzoek heb ik geen gebruik kunnen 
maken van de editie van Origenes’ preken over de psalmen door L. Perrone et al. in de serie GCS Neue Folge 
19, op basis van een recent teruggevonden manuscript met Griekse preken over de psalmen.  

86 Devreesse, “Chaînes exégétiques grecques.” 1084-1233. 
87 In de hedendaagse Bijbelvertalingen wordt ‘geweten’ vertaald in plaats van ‘nieren’. 
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voortbrengen. Deze uitspraak bevat een omkering van de spirituele interpretatie: meer 

zelfbeheersing en daarmee minder letterlijk zaad voortbrengen, levert meer spirituele 

vruchtbaarheid op en daarmee betere vruchten. Hoewel in deze tekst een nachtelijke zaadlozing 

niet onrein wordt genoemd, leggen deze uitspraken wel de nadruk op zelfbeheersing en het 

afwijzen van seksuele begeerte. Origenes leest hierin een aanwijzing dat seksuele kuisheid en 

seksueel ascetisme al in de psalm, dus door Gods openbaring wordt aanbevolen. Deze fysieke 

oefening zal leiden tot spirituele groei die uiteindelijk vruchten van de ziel zal voortbrengen. In 

deze omgekeerde exegetische volgorde zien we dat de fysieke vloeiing en zelfbeheersing voor 

Origenes betekenis krijgen dankzij de spirituele uitleg. 

2.4.4 Cat Cor 31 

Leviticus 15, 3 bevat in de Hebreeuwse tekst de regel voor onreinheid bij mannelijke 

onregelmatige vloeiingen, vaak vertaald als gonorroe. In de vertaling van de Septuagint wijkt 

deze af en is uitgebreider dan vers 3 in de Hebreeuwse tekst: ‘En dit is de wet van zijn 

onreinheid: vanwege de genitale zaadvloeiing die vloeit uit zijn lichaam, de vloeiing waaruit 

zijn lichaam is ontstaan, is deze onreinheid de zijne in hem; alle dagen van de vloeiing uit zijn 

lichaam, de vloeiing waaruit zijn lichaam is ontstaan, vormt zijn onreinheid’.88 Hier is iets 

merkwaardigs aan de hand met de tekst van Leviticus. In de Hebreeuwse tekt staat: wanneer er 

een vloeiing uit het lichaam is, is zijn vloeiing onrein. In de Septuagint wordt deze 

geïnterpreteerd als: de vloeiing waaruit het lichaam tot stand is gekomen. De enige tekst waar 

Origenes Leviticus 15, 3 citeert, is een catenafragment op de eerste Korintiërsbrief. Ik gebruik 

weer de eerder genoemde editie van Jenkins uit 1908.89 In dit fragment behandelt Origenes een 

tekst van Paulus: ‘Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om; maar 

de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam’ (1 Korintiërs 6, 18), die hij zo interpreteert: 

Dus onderzoekt men of elke zonde buiten het lichaam omgaat. Men zegt 

dronkenschap is een zonde. Zonde is zichzelf het leven benemen door de strop, of 

door de afgrond. Is al deze zonde soms buiten het lichaam? Maar men moet 

nauwkeurig luisteren hoe dit bedoeld wordt. Als uitgangspunt voor onze 

overweging zullen we nemen wat staat op die plaats in Leviticus; want daar wordt 

gezegd: ‘Uit de vloeiing is zijn lichaam ontstaan (sune,sthken)’ (Leviticus 15, 3). 

Aangezien nu het ontstaan (su,stasij) van het lichaam uit zaad is, zondigt hij die 

zondigt met betrekking tot de uitvloeiing van zaad (th.n pro,rrusin tw/n sperma,twn) 

 
88 La Bible d’Alexandrie, Traduction du texte grex de la Septante. 3. Le Lévitique, Introduction et Notes, par 

Paul Haré et Didier Pralon (Paris: Editions du Cerf, 1988). Zie de toelichting bij Leviticus 15, 3 op p. 146. 
89 C. Jenkins, “Origen on 1 Corinthians,” Journal of Theological Studies 9 (1908): p. 231-247, 353-372, (1909): 

500-514. 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

214 

tegen zijn eigen lichaam. En het is deze zonde die ontstaan is daar waar ook de 

oorsprong ligt van het ontstaan van het lichaam. (Cat Cor 31; Jenkins p. 371) 

Origenes wil aantonen dat Paulus terecht zegt dat geen enkele andere zonde dan de ontucht een 

zonde tegen het lichaam is. Er zijn toch veel meer zonden te bedenken waarbij het lichaam 

benadeeld wordt, zoals dronkenschap of suïcide, brengt Origenes in als tegenargumenten. 

Waarom dan is ontucht zo belangrijk? Om dit nu te bewijzen, verwijst Origenes naar een 

gedeelte van Leviticus 15, 3 in de afwijkende versie van de Septuagint. In zijn weergave is er 

geen vloeiing uit het lichaam, maar het ‘lichaam is uit de vloeiing’. Terwijl Leviticus 15, 3 de 

onregelmatige genitale vloeiing van de man (geslachtsziekte) onrein noemt, doet Origenes geen 

uitspraak over de onreinheid van de onregelmatige mannelijke genitale vloeiingen. Volgens 

hem gaat het over het zaad waaruit het lichaam is ontstaan of gevormd. Het gaat Origenes (in 

navolging van Paulus) om de zondigheid van ontucht of seksuele begeerte. Origenes brengt dit 

citaat in als bewijs dat seksuele begeerte niet zomaar zondig is zoals dronkenschap of diefstal. 

Ontucht is een zonde tegen het lichaam zelf. Het respecteert immers niet dat het zaad de potentie 

heeft om een nieuw lichaam te worden en maakt het onmogelijk voor dit zaad om op een 

legitieme wijze de oorsprong van nieuw leven te worden. Daarom is de zonde van de ontucht 

een zonde tegen het eigen lichaam van de man, redeneert Origenes. Deze tekst biedt dus geen 

ondersteuning voor een conclusie dat voor Origenes mannelijke onregelmatige vloeiingen 

onrein maken. 

2.4.5 Samenvatting  

In een gering aantal fragmenten brengt Origenes mannelijke vloeiingen uit Leviticus ter sprake. 

Dit kan erop wijzen dat Origenes weinig te zeggen heeft over de onreinheid als gevolg van 

mannelijke zaadlozingen. De strekking van beide teksten over zaadlozingen is dat de onreinheid 

van zaadlozingen uit Leviticus 15 op het fysieke niveau niet ter discussie staat. In Peri Archôn 

rekent hij de onreinheid van de zaadlozing tot de door God gegeven natuurlijke ordeningen en 

houdt zijn lezers voor dat er een verborgen reden (ratio) moet zijn voor deze onreinheid. In 

Selecta in Psalmos betoogt Origenes dat de mannelijke vruchtbaarheid aan mannen gegeven is 

als oefening om een hogere vruchtbaarheid te bereiken, namelijk de vruchtbaarheid van de ziel. 

Wanneer we deze twee teksten met elkaar in verband brengen, komt een beeld naar voren van 

onreinheid van zaadlozingen als een natuurwet en staan zijn uitspraken over mannelijke 

onreinheid in de context van zelfbeheersing en daarmee van seksueel ascetisme. Belangrijk is 

dat voor Origenes het spirituele niveau aan het letterlijk onderhouden van de reinheid betekenis 

geeft. 
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3 De complexiteit van het begrip onreinheid bij Origenes 

In deze paragraaf staat centraal op welke wijze Origenes het Levitische begrip onreinheid 

transformeert en reconstrueert zodat hij het kan gebruiken in zijn theologie. Volgens Clark en 

Crouzel gebruikt hij het Bijbelse begrip onreinheid om zijn theologie van de seksuele ascese te 

onderbouwen met theologische en Schriftargumenten. Een taak die Clark hem samen met 

vroegchristelijke theologen toeschrijft: ‘[…] in early ascetically inspired Christianity […] 

Biblical texts prescribing rituals designed to separate ancient Hebrews from “pollution” and to 

mark off a class of holy priests were transformed into prescriptions for Christian sexual 

renunciation.’90 

Dit komt overeen met mijn eigen analyse. Origenes ziet een tegenstelling tussen seksuele 

gemeenschap enerzijds en de reinheid die nodig is voor het gebed anderzijds. Hij verbindt het 

begrip onreinheid met seksualiteit en dit impliceert voor hem dat ascetisch leven een grotere 

reinheid heeft dan het huwelijksleven. Dit thema is belangrijk voor hem en komt steeds weer 

terug in zijn geschriften. Het schriftargument bij uitstek voor seksuele onthouding ten behoeve 

van reiniging ontleent Origenes aan 1 Korintiërs 7, 5, een tekst die vanaf de vroege kerk 

gebruikt is om seksuele ascese te legitimeren. Wat Paulus schrijft als waarschuwing aan 

echtgenoten om seksuele onthouding niet te overdrijven, legt Origenes omgekeerd uit als een 

opdracht: christenen dienen een afgesproken periode van seksuele onthouding in acht te nemen 

om goed en waardig te kunnen bidden tot God, of Gods Woord te horen, of deel te hebben aan 

de liturgie, want zonder deze onthouding zal het gebed onwaardig zijn. 

Waar Clark niet op ingaat, is welke consequenties deze ascetische notie verbonden aan het 

begrip onreinheid heeft voor andere vormen van procreatieve vloeiingen. Welke betekenis geeft 

Origenes aan procreatieve onreinheid? Hoe hangt dit samen met de vereiste reinheid voor de 

ontmoeting met de Heilige? Hiervoor hebben we bekeken hoe Origenes het begrip onreinheid 

uit Leviticus interpreteert en hoe Origenes deze reinheidsregels naar zijn eigen tijd en voor zijn 

eigen doelen heeft getransformeerd. Zijn gebruik van het begrip onreinheid is complex. Door 

consequent de verschillende vormen van procreatieve onreinheid in Leviticus als zoeklicht te 

gebruiken, wordt zichtbaar welke eigen keuzes Origenes maakt en hoe hij het begrip onreinheid 

ontwikkelt voor zijn eigen doelstelling. Maar eerst ga ik kort in op de hellenistische omgeving 

waarin Origenes leefde. Daarna verken ik hoe Origenes omgaat met de spanningslijnen tussen 

letterlijke en metaforische interpretatie, tussen het ethische en het existentiële niveau van 

onreinheid en tussen het fysieke en het spirituele visie op onreinheid. 

 
90 Clark, Reading Renunciation. p. 208. 
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3.1 Invloeden uit hellenistische cultuur 

Origenes leeft in Alexandrië (Egypte) en Caesarea (Palestina), waar de christenen 

minderheidsgroepen vormen te midden van de Hellenistische cultuur, met vele invloeden. Uit 

de teksten is duidelijk dat zijn theologische visie op onreinheid niet op Leviticus alleen gestoeld 

kan zijn, daarom is het van belang om te kijken op welke wijze zijn theologische opvattingen 

over onreinheid beïnvloed kunnen zijn door andere, hellenistische opvattingen en praktijken. 

Origenes heeft vrijwel zeker les gehad van Ammonius Saccas, de grote denker en leermeester 

van Plotinus, die beschouwd wordt als de stichter van het neoplatonisme.91 In Origenes’ werk 

zijn ook sporen te vinden van de stoïsche filosofie, waarin seksuele zelfbeheersing een centraal 

motief is. Volgens Dorothea Wendebourg zijn deze stoïsche invloeden, net als bij de joodse 

denker Philo, een belangrijkere bron voor zijn seksuele moraal dan een oudtestamentische 

reinheidsidee: ‘nur auf den Bereich der Sexualität bezogene Vorschriften hält man z.T. dem 

Wortlaut nach aufrecht, wobei man sie allerdings nicht kultisch, sondern auf dem Hintergrund 

der stoischen Sexualethik versteht.’92 Hier Wendebourg creëert een tegenstelling tussen een 

cultisch en een ethisch reinheidsbegrip waar ik nog op terug kom.  

Verder was seksuele onthouding ook in de hellenistische cultuur verbonden met de 

tempelcultus, zo wijzen studies van Robert Parker en Arthur Nock uit.93 Reinheidsvoorschriften 

komen in populaire hellenistische religies regelmatig voor. Parker noemt seksuele onthouding 

naast onthouding van varkensvlees, niet in aanraking zijn geweest met een dode en niet baden 

onder meer als eisen voor mensen die een offer willen opdragen in de tempel. Soms wordt de 

menstruatie genoemd als een belemmering voor tempelgang. Maar veel algemener is een 

periode van seksuele onthouding als voorwaarde om de tempel te bezoeken. Dit sluit aan bij 

Origenes’ eigen beroep op de pagane hellenistische cultuur (Cat Cor 34, 123, zie paragraaf 

2.2.4). Voor tempelpriesters en tempeldienaren gold in veel godencultussen dat zij geacht 

werden celibatair te leven gedurende de periode dat zij priester of priesteres waren. De 

achterliggende opvatting was dat zij door seksuele gemeenschap onrein zouden worden, 

volgens Nock: ‘The requirement of chastity in sacred ministers was based much more on the 

impurity involved in sexual intercourse than on any peculiar powers resting in the pure.’94 Voor 

de Grieken is seksuele onthouding niet een middel tot heiliging, maar dient seksuele onthouding 

 
91 Watts, Edward J., City and School in Late Antique Athens and Alexandria (Berkeley, Los Angeles, 

California: University of California Press, 2008) is het niet eens met Mark Edwards, “Ammonius, Teacher 
of Origen,” Journal of Ecclesiastical History 44 (1993): 169-181 dat Origenes tot de inner circle van 
Ammonius’ volgelingen heeft behoord. Volgens Watts heeft Origenes slechts als undergraduate student 
colleges bij hem gevolgd. Zie p. 158-160. Zie ook Böhm, T., “Origenes, Theologe und (Neu)Platöniker?”, 
Adamantius, 8 (2002): 6-23. 

92 Wendebourg, “ alttestamentliche Reinheitsgesetze”, p. 168. 
93 Arthur Darby Nock, Essays on Religion and the Ancient World (2 dln). Zeph Stewart (ed.), (Oxford: 

Clarendon Press, 1972) en Parker, Miasma.  
94 Nock, Essays on Religion, p. 11. 
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om te voorkomen dat men onrein de tempel in gaat en daarmee het risico loopt om de heilige 

plaats te verontreinigen. Voor enkele cultussen waar de priesters of priesteressen maagdelijk 

moesten zijn, waren de priesteressen jonge vrouwen die na hun dienst als priesteres alsnog vrij 

waren om te trouwen. Voor mannen bestond de variant van de eunuch. Soms droegen deze 

eunuchs het haar lang of kleedden zich ook als vrouw. Hiermee maakten zij duidelijk dat zij 

niet langer tot de mannen gerekend kon worden.95 

Als deze overtuigingen breed aanwezig waren in de cultuur waar de christelijke gemeenschap 

van Origenes deel van uitmaakte, is het logisch dat hij bekend was met het idee van seksuele 

onreinheid en seksuele onthouding als voorwaarde voor deelname aan de tempelcultus. 

3.2 Origenes’ selectie in het gebruik van Leviticus 12 en 15 

Uit het overzicht van de gevonden teksten blijkt dat Origenes de verschillende 

reinheidsvoorschriften van Leviticus 12 en 15 niet behandelt als een coherent reinheidssysteem. 

Dat blijkt uit de afwezigheid van een homilie over Leviticus 15 in de serie homilieën over 

Leviticus. Daarnaast gaat hij selectief om met de procreatieve reinheidswetten die in Leviticus 

zijn gegeven. Er zijn twee vormen van onreinheid die voor hem zeer relevant zijn: ten eerste de 

onreinheid veroorzaakt door seksuele gemeenschap en ten tweede de onreinheid van het 

lichaam die hij afleidt uit de onreinheid bij bevalling en geboorte. 

Kwantitatief is de onreinheid van seksuele gemeenschap het meest in het oog springend. Keer 

op keer komt hij terug op de noodzaak van seksuele onthouding als reiniging voor het gebed; 

steeds weer bevestigt hij dat seksuele gemeenschap onrein is en minder rein is dan seksuele 

ascese. Kwalitatief schrijft hij echter het meest over de onreinheid van de geboorte. Ten 

opzichte van Leviticus 12 is hier iets merkwaardigs aan de hand: Origenes keert de onreinheid 

van de kraamvrouw om, zodat het kind dat onrein ter wereld komt de moeder besmet met de 

onreinheid van de geboorte. De onreinheid van de mens bij de geboorte is een belangrijk 

onderdeel van zijn antropologie: ieder mens wordt onrein geboren. 

De overige procreatieve vloeiingen van Leviticus 12 en 15, zoals de menstruatie en mannelijke 

zaadlozingen, komen veel minder vaak voor in het oeuvre van Origenes en zijn voor hem 

lastiger uit te leggen. Toch is Origenes zich terdege bewust van deze teksten. Hij gebruikt ze 

als voorbeelden van regels die nu nog onbegrijpelijk zijn, onderdeel van goddelijke 

(natuur)wetten waarvan de ratio de mens wellicht geopenbaard zal worden na dit leven. 

Waar het reinheidssysteem van Leviticus erop gebaseerd is dat de mens regelmatig onrein wordt 

en daar weer van gereinigd wordt door de reinigingsvoorschriften in acht te nemen, ontbreken 

deze reinigingsrituelen in het werk van Origenes. Of hij nu de onreinheid van de geboorte 

bespreekt (Hom Lev 8 en Com Rom 12) of zelfs de wetten uit Leviticus letterlijk aanhaalt (Cat 

 
95 Nock, Essays on Religion, p. 49-133 en p. 63-64. Ook van Origenes wordt verteld dat hij zichzelf tot eunuch 

gemaakt had, maar dit is omstreden. 
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Mat 4 en PArch 2, 11, 5), nergens noemt hij verder de voorschriften die tot reiniging leiden, 

zoals wassen en offers brengen. De enige vorm van reiniging of heiliging die Origenes noemt, 

is een vorm van reiniging die aan Leviticus onbekend is: seksuele onthouding (Hom Ex 11, 7 

en Cat Cor 34, 123).  

Wel brengt Origenes het ritueel van de doop in verband met de reiniging van de onreinheid van 

de geboorte. De doop is daarmee het reinigingsbad bij uitstek, maar anders dan de auteur van 

Didaskalia beschouwt Origenes de christen door de doop niet definitief en permanent gereinigd. 

Naar zijn overtuiging laadt zelfs de grootste heilige na de doop nog onreinheid op zich, vanwege 

de intrinsieke onreinheid van het menselijke lichamelijke bestaan, een onreinheid die niet door 

nieuwe reinigingsrituelen ongedaan gemaakt kan worden. Daarom houdt hij zijn gehoor nog 

een tweede reiniging voor na de dood, een reiniging met vuur (Hom Luc 14, 6, zie paragraaf 

2.1.2). Ik kom hier nog op terug in paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk.  

 

We zien dat Origenes zich baseert op Leviticus, maar zijn eigen reconstructie maakt waarbinnen 

de teksten relevant worden. Juist in de wijze waarop hij teksten selecteert en met elkaar 

combineert, komt zijn eigen visie naar voren. Nu komen we toe aan de vraag hoe het begrip 

onreinheid gerelateerd is aan seksueel ascetisme. Clark stelt dat deze ‘ascetizering’ van het 

begrip reinheid plaatsvond ‘in the midst of a deconstruction necessitated by Christianity’s 

abandonment of Hebrew ritual law.’96 

Maar het is maar de vraag of en in hoeverre er deconstructie plaatsvond van de 

oudtestamentische rituele wetten. Het concept van seksuele onreinheid uit Leviticus blijkt 

wonderlijk goed toepasbaar op het opkomend ideaal van seksueel ascetisme. Om over seksuele 

onthouding en ascese te kunnen spreken in Bijbelse termen, gebruikt Origenes de terminologie 

van reinheid en onreinheid die in Leviticus verbonden is met seksuele activiteit. Hij gebruikt 

veel vaker de termen reiniging en reinheid wanneer hij over seksuele onthouding spreekt dan 

heiligen en heiligheid. In enkele teksten gebruikt hij ‘het heilige’ wanneer het gaat over de 

tempel of de christelijke liturgie (Sel Ez 7, 22), niet wanneer het gaat over mensen. In een enkele 

tekst gebruikt Origenes het woord heiligen voor seksuele onthouding ten behoeve van deelname 

aan de liturgie, maar veel vaker spreekt hij over reinigen. Waar Leviticus sprak over de vereiste 

reiniging in de context van de tempel en offers, spreekt Origenes in de christelijke context van 

deelname aan het gebed, de ontmoeting met God in het Woord of in het aanraken van het 

geheiligde brood. Deze christelijke vormen van ‘cultus’ vragen evenzeer om reiniging als de 

oudtestamentische tempelcultus. Het past voor hem dat ook seksuele activiteit binnen een 

legitiem huwelijk in Leviticus onrein is (Hom Num 6. 3. 7, PEuch 2, 2, zie resp. paragraaf 2.2.3 

en paragraaf 2.2.2). De vorm die deze reiniging aanneemt, namelijk seksuele onthouding, 

ontleent Origenes evenwel niet aan Leviticus, maar onderbouwt hij met het voorbeeld van de 

 
96 Clark, Reading Renunciation. p. 208-209. 
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Israëlieten in het boek Exodus die drie dagen seksuele onthouding moeten afwachten, voordat 

zij Gods openbaring mogen zien. Deze seksuele onthouding wordt soms een vorm van heiliging 

genoemd (Hom Ex 14, 7) maar veel vaker reiniging (Cat Cor 34, 123 en 124) (zie paragraaf 

2.2.1 en paragraaf 2.2.4). Op deze wijze spoort hij echtgenoten aan ten behoeve van een goed 

gebedsleven regelmatige periodes van seksuele onthouding met elkaar overeen te komen. 

Origenes pleit niet voor een verplicht celibaat voor priesters, noch staat hij negatief tegenover 

christenen die voor het huwelijk kiezen. Maar ondertussen is het duidelijk dat Origenes een 

staat van permanente seksuele onthouding, maagdelijkheid en ascese, als de hoogste vorm van 

reinheid ziet. 

3.3 Spanning tussen existentiële en ethische onreinheid 

Origenes kan de vormen van procreatieve onreinheid niet verklaren als slechts een fysiek 

gegeven. Bij voorkeur verklaart hij onreinheid op een ethisch niveau en vaak gebruikt hij 

‘onrein’ dan ook zonder meer als synoniem voor ‘zondig’. In zijn vertaling van Job 14, 4 en 

Psalm 51, 4 verandert hij ‘geboren worden in onreinheid’ in ‘geboren worden in zonde’ als dat 

beter uitkomt in zijn exegese. Op dit niveau is onreinheid verbonden met begeerte. Zo hebben 

we gezien in Hom Lev 3, 3, waar Origenes ingaat op de oorzaak van de onreinheid van de 

bloedvloeiende vrouw (zie paragraaf 2.3.2), dat de bron van haar onreinheid niet haar vloeiing 

is, maar de zonde van de begeerte in haar hart. 

Tegenover de zonde van het toegeven aan de begeerte zet Origenes de deugd van de 

zelfbeheersing. Wie onrein wordt, bewijst dat hij de begeerte niet heeft kunnen bedwingen en 

is daarmee zondig. Al wie zich niet houdt aan het voorschrift tot reiniging ten behoeve van het 

gebed getuigt van een gebrek aan zelfbeheersing en is daarom zondig; een gedachte die 

kennelijk nog niet door iedereen gedeeld wordt, zo laat het voorbeeld zien van de priester die 

het dankgebed over de eucharistie uitspreekt zonder een periode van seksuele onthouding in 

acht te nemen (Sel Ez 7, 22, zie paragraaf 2.2.5). 

Origenes tracht alle vormen van procreatieve onreinheid te verklaren vanuit een ethisch 

perspectief, maar ook hijzelf signaleert tegenstrijdigheden. Zo constateert hij dat wanneer 

echtgenoten legitieme seksuele gemeenschap hebben, er geen sprake is van een zonde, maar de 

situatie ook niet waardig voor de heilige Geest genoemd kan worden (Hom Num 6, 3, 7, zie 

paragraaf 2.2.3). 

Een ander thema waar hij mee worstelt is de onreinheid van de geboorte als ethisch begrip 

(Hom Lev 8, Hom Luc 14). Terwijl hij over de bloedvloeiende vrouw kon zeggen dat zij onrein 

is omdat zij aangeraakt moet zijn door de zonde, moet hij zoeken naar een verklaring voor de 

onreinheid van het pasgeboren kind en de kraamvrouw. In Hom Luc 14 maakt hij uitdrukkelijk 

onderscheid tussen zonde en onreinheid, waarmee hij uitlegt dat Jezus bij zijn geboorte wel 

onderworpen was aan de onreinheid die iedere mens bij de geboorte meekrijgt, maar niet aan 

de zonde. De tegenstrijdigheid tussen onrein en toch niet zondig is voor Giulia Gasparro 
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aanleiding om te spreken over de sordes waarmee ieder mens wordt geboren als een erfelijke, 

niet-persoonlijke zonde:  

Dit karakter van de sordes als een objectieve kwaliteit die intrinsiek aan het lichaam 

is, en niet een puur subjectieve risicofactor, komt duidelijk naar voren op die 

plaatsen waar deze kwaliteit wordt toegeschreven aan het lichaam dat Christus zelf 

aannam. Dit zijn de bekende passages van HomLv IX, 5-6 en HomLc XIV, 3-9 

waarin – met een diversiteit van Bijbelse verwijzingen – een in hoofdzaak 

homogene leer wordt verkondigd.97  

Gasparro ziet de sordes als een uitdrukking van Origenes idee over een existentiële onreinheid 

van het menselijk bestaan na de zonde van Adam, een vroeg idee over erfzonde. Jean Laporte 

steunt het idee van de existentiële onreinheid van Gasparro: ieder mens wordt geboren met een 

onpersoonlijke zonde. Maar anders dan Gasparro meent Laporte dat Origenes’ idee van de 

onreinheid van het lichaam zuiver gebaseerd is op zijn ascetisch denken en aan het lichaam 

kleeft vanwege de seksuele begeerte.98  

 

Deze existentiële zonde of onreinheid die vooraf gaat aan de persoonlijke zonden van de mens 

zie ik terug in het denken van Origenes, maar het is voor hem lastig om hier een eenduidige 

visie op te geven. Soms verwijst hij naar het geboren worden uit de vader en de moeder: de 

conceptie is hetgeen verontreinigt (Hom Lev 12). Zo kan Jezus een uitzondering zijn: hij is wel 

geboren, maar zijn conceptie is niet ontstaan vanuit de seksuele gemeenschap van een vader en 

een moeder. Deze onreinheid staat gelijk aan zonde en treft Jezus niet. Andere keren verwijst 

hij naar het lichamelijk bestaan op zichzelf als bron van onreinheid. Hierin zie ik dat onreinheid 

de aangeboren zondigheid is die voorafgaat aan de begane zonden van het individu. Deze 

intrinsieke lichamelijke onreinheid onderscheidt hij van zonde op het ethische niveau. In deze 

visie is ook Jezus, die geïncarneerd is in hetzelfde menselijk lichaam als ieder mens, 

onderworpen aan de onreinheid van het lichaam (Hom Luc 14). 

 

Als Origenes onreinheid met name als ethisch concept ziet, zou je verwachten dat hij net als de 

redacteur van de Didaskalia een voorkeur zou hebben om te spreken over heiliging om de 

onreinheid op te heffen. Iets dergelijks zien we inderdaad wanneer Origenes aan de hand van 

het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw uitlegt hoe haar onreinheid veroorzaakt wordt door 

 
97 Gasparro, Giulia, “Le sordes (/rhupos), il rapporto Genesis-Phthora dell’enkrateia in Origene,” In 

Origeniana Tertia, ed. R. Hanson en H. Crouzel (Rome: Edizioni dell'Ateneo, 1985), p. 181: ‘Questo 
carattere delle sordes quale obiettiva qualità intrinseca al corpo, e non puro fattore di rischio soggettivo 
emerge con tutta evidenza da quei luoghi in cui siffatta qualità è attribuita al corpo stesso assunto da Cristo. 
Si tratta dei noti passi di HomLv IX, 5-6 e di HomLc XIV, 3-9 in cui – nella diversità dei riferimenti 
scritturistici – è enunciate una dottrina sostanzialmente omogenea.’ 

98 Laporte, “From Impure Blood to Original Sin”, Studia Patristica 31 (1997), p. 443. 



O R I G E N E S  

221 

zonde (Hom Lev 3, 3), en op welke wijze zij van deze zonde verlost kan worden door geheiligd 

te worden (Hom Lev 4, 8). De bloedvloeiende vrouw heeft heiliging nodig door het allerheiligst 

offer. Maar Origenes gebruikt niet consequent de terminologie van heiliging om de zonde van 

de onreinheid op te heffen, ‘want zij was nog niet gereinigd’, schrijft hij. Reiniging is een 

voorwaarde om te mogen aanraken. Hier schuift haar onreinheid voor haar zonde. Het blijkt dat 

de bloedvloeiende vrouw eerst een reiniging nodig had, die haar onreinheid al zou opheffen 

voordat zij door de aanraking met het heilige van haar zonden zou worden verlost. Hier schuift 

een ander concept van onreinheid voor het ethisch concept, een ander concept dat de fysieke 

eigenschappen van Leviticus meeneemt en spreekt over reiniging als voorwaarde voor 

heiliging. In andere teksten gebruikt hij heiliging en reiniging als synoniemen (PEuch 31, 4) of 

afwisselend: in Hom Ex 11, 7 noemt hij seksuele onthouding een vorm van heiliging terwijl hij 

in het Cat Cor 34, 123 een vorm van reiniging noemt. In feite zijn de teksten waarin hij spreekt 

over heiliging in de minderheid: hij gebruikt veel vaker termen van reiniging om het belang van 

seksuele onthouding uit te leggen. Termen die dichter bij een rituele visie op onreinheid liggen 

dan bij een ethische. 

3.4 Spanning tussen letterlijk en metaforisch 

Dorothea Wendebourg constateert dat Origenes alle reinheidswetten allegorisch interpreteert, 

behalve de reinheidswetten die betrekking hebben op seksualiteit en voortplanting. Zij ziet dat 

Origenes deze ‘taboevoorschriften’ transformeert tot ethische bepalingen. Tegelijkertijd ziet zij 

in de praktische voorschriften: ‘direkte[r] Übernahme kultischer Reinheitsgesetze’ met als 

drijfveren: ‘nie abgebrochene Gewohnheiten, Tabuvorstellungen, asketische Ideale, 

dualistische Züge und alttestamentliche Einflüsse.’99  

Ook Ulrike Metternich constateert dat het tegenstrijdig is dat Origenes in dezelfde preek het 

letterlijk interpreteren van de onreinheid van de doden een joodse dwaling noemt en 

tegelijkertijd een letterlijke interpretatie van de onreinheid van de menstruatie of bloedvloeiing 

hanteert: ‘Während Origenes postuliert, dass ein Toter nicht mehr als unrein gelten soll, findet 

sich dagegen keine Anmerkung die fordert, dass eine Menstruierende nicht langer als unrein zu 

gelten habe.’100 Hier tegenover argumenteert Fonrobert dat voor Origenes onreinheid alleen 

bestaat in spirituele zin. Zij noemt menstruatie een discursive nonevent: ‘We needn’t wonder, 

then, that Origen has no interest in the impurity of genital discharges. For even the most physical 

event, birth, can be transformed via Mary into a spiritual symbol.’ 101  Origenes zou niet 

geïnteresseerd zijn in menstruatie en vrouwelijke bloedvloeiingen, omdat hij de lichamen van 

vrouwen al getransformeerd heeft tot een spiritueel bestaan, meent Fonrobert. 

 
99 Wendebourg, “alttestamentliche Reinheitsgesetze”, p. 168-169  
100 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 160-161. 
101 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 203  
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Om beter te begrijpen hoe Origenes balanceert tussen letterlijk en metaforisch verstaan van 

procreatieve onreinheid, kunnen we kijken naar de wijze waarop hij omgaat met het Levitische 

idee van de besmettelijkheid. Besmettelijkheid speelt voor Origenes een rol bij de onreinheid 

van de geboorte: de onreinheid van een kind bij de geboorte noemt Origenes een gevolg van 

het ‘besmet worden door de vader en de moeder’ in het proces van conceptie en groei. De 

lichamelijke omstandigheden waaronder een kind ontvangen wordt en groeit in de baarmoeder 

maken het lichaam van het kind zelf onrein (Hom Lev 12, 4). Waardoor deze besmetting 

ontstaat vindt Origenes lastig te benoemen, maar toch komt vaak de onreinheid van de seksuele 

gemeenschap ter sprake waaruit de conceptie ontstaat. De onreinheid van het kind is tijdens de 

bevalling vervolgens besmettelijk voor de moeder (Hom Lev 8), die dus onrein wordt van het 

contact met haar kind. Hier is sprake van letterlijke onreinheid, die besmettelijk is op een 

letterlijk niveau. 

Lastiger ligt het bij de betekenis van aanraking in zijn besprekingen van de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw uit het evangelie. Origenes interpreteert deze aanraking in de eerste 

plaats metaforisch, als ‘in aanraking gekomen zijn met’. Zo legt hij in Hom Lev 3, 3 uit dat de 

ziel zondig wordt doordat zij in aanraking komt met zondaars. De bloedvloeiende vrouw citeert 

hij als illustratie en bewijs: haar onreinheid moet veroorzaakt zijn doordat zij op het pad van de 

zonde is geraakt. Deze besmetting van de vrouw dient dus metaforisch gelezen te worden. 

Daarmee schuift de bloedvloeiing zelf naar de achtergrond en is haar onreinheid een metafoor 

voor haar zonde. Deze metaforische benadering vervolgt Origenes in Hom Lev 4, 8. Maar hier 

hecht hij er juist veel waarde aan om te beargumenteren dat de vrouw Jezus niet aanraakte. Als 

deze onreinheid slechts een metafoor voor haar zonde is en de vrouw genezen wordt door op 

metaforisch niveau in aanraking te komen met Christus, dan is het wonderlijk dat Origenes 

schrijft dat deze onreinheid de vrouw belemmert om de genezende kracht van het Lichaam 

direct aan te raken. Hier is hij tegenstrijdig met zijn eigen uitgangspunt: als de vrouw het 

Lichaam van Christus niet mocht aanraken omdat zij nog onrein was, hoe is zij dan genezen? 

Toch brengt hij haar verhaal in als voorbeeld van iemand die genezen is. In zijn redenering 

heeft de aanraking van de zoom van de mantel dezelfde genezende kracht als de aanraking van 

het Lichaam van Christus zelf. Dat betekent dat zij, op metaforisch of op letterlijk niveau, in 

aanraking is gekomen met de genezende kracht van Christus, die aanraking waartoe zij niet 

gerechtigd was, volgens Origenes. In mijn ogen kan dit alleen als Origenes ervan uitgaat dat de 

vrouw op metaforisch niveau heeft aangeraakt (en van haar zonde is genezen), maar 

tegelijkertijd op letterlijk of fysiek niveau afstand hield van het heilig Lichaam omdat een 

reinigingswet haar ervan weerhield om het heilige aan te raken. 

Hierin verschilt Origenes van de auteur van de Didaskalia Apostolorum. We hebben gezien dat 

in de Didaskalia de auteur hetzelfde verhaal aanhaalt als een bewijs dat procreatieve vloeiingen 

nooit een belemmering zijn voor deelname aan de eucharistische maaltijd. Dit staat in contrast 
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met de omzichtigheid waarmee Origenes benadrukt dat de vrouw nog onrein is en benoemt dat 

zij Jezus niet aangeraakt heeft. 

Deze argumentatie is alleen mogelijk als de besmettelijkheid ook op het letterlijke niveau van 

belang is gebleven. Daaruit concludeer ik dat Origenes’ visie op onreinheid dichter bij Leviticus 

en lichamelijke onreinheid is gebleven dan Wendebourg en Fonrobert denken. 

3.5 Spanning tussen lichaam en ziel 

Origenes spreekt vaak over de begeerte als de oorzaak van onreinheid, door ondeugden in het 

hart, door de menselijke kwetsbaarheid in het lichamelijk bestaan. Het Commentaar op het 

Matteüsevangelie bevat een passage waarin Origenes de bron van onreinheid benoemt. Deze 

passage betreft een uitleg van Matteüs 15, 1-13 waar de farizeeën Jezus verwijten dat zijn 

leerlingen met onreine, ongewassen handen eten. Origenes legt Jezus’ antwoord daarop uit:  

Laten we nu dan kijken hoe de dingen die (het lichaam) uit komen en de mens 

verontreinigen (koinou/nta), de mens niet verontreinigen door het uit de mond 

komen, maar de oorsprong van de verontreiniging hebben in het hart (evn th/| kardi,a|). 

Want vóór ze via de mond naar buiten gaan, komen ze al uit het hart voort: slechte 

gedachten, zoals moord, echtbreuk, onzedelijkheid, diefstal, valse getuigenis en 

laster. Want dit zijn de dingen die de mens verontreinigen wanneer ze het hart 

verlaten en passeren via de mond. Als ze niet buiten het hart gekomen waren, maar 

binnen gehouden werden ergens in het hart en men ze niet toeliet door de mond 

uitgesproken te worden, zouden ze zeer snel verdwijnen en werd de mens niet 

langer verontreinigd. Dus de bron en het begin van alle zonde (am̀arti,aj) zijn de 

slechte gedachten. (Com Mat 11, 15, GCS 40 p. 58 r. 14-25)102   

De bron van onreinheid ligt in het hart, zegt hij ook op andere plaatsen. Betekent dit dat 

onreinheid een eigenschap in de ziel is? Hoe verhoudt de begeerte zich tot lichaam en ziel?  

Origenes’ antropologie valt volgens Crouzel uiteen in drie delen: ieder mens heeft een geest 

(pneu/ma), een ziel (yuch,) en een lichaam (sw/ma). De ziel heeft een neiging tot het hogere: het 

verstand (nou/j) of het hart (kardi,a). Maar wanneer de ziel zich overgeeft aan de lagere 

neigingen, dan wordt de ziel ‘vlees’ (sa,rx) in de negatieve betekenis van de lichamelijke 

begeerte (Genesis 6, 3).103 De bron van onreinheid huist uiteindelijk in de ziel die neigt naar het 

vlees:  

 
102 Origenes Werke X, Origenes Matthäuserklärung I, ed. Erich Klostermann, Ursula Treu. Die Griechischen 

Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 40. (Leipzig: J.H. Hinrich, 1935); voor de Duitse 
vertaling: Vogt, Origenes, Kommentar zum Evangelium nach Mattäus. 

103 Crouzel, “Anthropologie et cosmologie d’Origène et de Plotin” Studia Patristica 26 (1993) p. 236. 



R E I N  V A N  Z I E L  E N  L I C H A A M  

224 

Such is […] Origen’s doctrine of sin, following his symbolic Platonist view of the 

world. The flesh is impure because it is ambiguous and dangerous. So this impurity 

does not attach to the perceptible as such but to the selfish passion of man.104  

Zo is volgens Crouzel het vlees de oorsprong van onreinheid, maar het lichaam zelf neutraal.  

De teksten van Origenes blijken weerbarstiger dan de schematische indeling die Crouzel heeft 

gemaakt. In Com Rom 5 geeft Origenes aan dat de zonde als existentiële onreinheid huist in het 

lichamelijk bestaan. Niet de ziel is onrein of zondig van oorsprong, maar de van zichzelf reine 

ziel begint bij de geboorte in een lichaam dat de ziel besmet met onreinheid. Deze onreinheid 

is een eigenschap, die intrinsiek is aan het menselijk bestaan in het lichaam sinds de zonde van 

Adam.  

Ook Gasparro legt de existentiële onreinheid in het lichaam, want het (seksuele) lichaam is pas 

na de zondeval als een tweede schepping aan de mens gegeven.105 Laporte maakt bezwaar tegen 

de verklaring dat de mens na de zondeval als het ware een nieuw, seksueel lichaam zou hebben 

gekregen (de ‘kleden van huid’). Laporte formuleert het iets voorzichtiger:  

We can say that Origen inclines to interpret original sin as a levitical impurity which 

has developed a deeper and more spiritual meaning, and which provides the 

nativitatis sordes with a biblical basis, particularly in the case of baptism of 

children.106 

Volgens Laporte heeft Levitische reinheid een diepere en spirituele betekenis gekregen, door 

de reinheid te verbinden met de oerzonde van Adam. Het is echter de vraag of met deze 

spirituele insteek de lichamelijke betekenis verdwenen is. In de platoonse antropologie wordt 

het lichaam laag en negatief gewaardeerd: het lichaam is een kerker van de ziel. Origenes zoekt 

naar een uitleg die dit verschil in waardering verenigt met de Bijbelse opvatting dat het lichaam 

geschapen is door God en dus in principe goed. Een mogelijke uitweg zoekt hij door twee 

gestaltes van het lichaam aan te nemen. In de elfde homilie op Jeremia legt hij uit dat de profeet 

een linnen gordel moet dragen als symbool dat het lichaam boven de gordel een ander lichaam 

is dan het lichaam onder de gordel (zie Jeremia 13, 1-11). Hij neemt hiervoor een visioen uit 

Ezechiël 1, 27 over als beeld van het lichaam van amber en het lichaam van vuur:  

Alles wat voortkomt uit de heupen en uit de voortplanting, dat is van vuur: want 

alles wat met de voortplanting te maken heeft, heeft reiniging (kaqarsi,ou) nodig 

 
104 Crouzel, Origen, p. 139. 
105 Gasparro, “Le sordes” p. 175. 
106 Laporte, “Impure Blood.” p. 443. 



O R I G E N E S  

225 

door middel van vuur, alles wat met de voortplanting te maken heeft, heeft 

tuchtiging (kola,sewj) nodig. (Hom Jer 11, 5; SC 232, p. 426, r. 28-29)107  

Het menselijk lichaam onder de gordel verwijst naar het aardse lichaam dat met voortplanting 

te maken heeft. Het wordt gesymboliseerd door vuur omdat dit lichaam een reiniging met vuur 

nodig heeft. Origenes noemt het ‘lichaam van vuur’ zelf niet onrein, maar het vuur is wel de 

reiniging waardoor het lichaam na de dood kan verlossen van de onreinheid. Het is mogelijk 

om het goddelijk lichaam van amber te verkrijgen: 

In de voortplanting is ieder van ons vuur, en is toch zelf ook een lichaam van God. 

Wij zijn niet van amber, maar als we ons verheffen en vooruitgaan – want het is 

mogelijk om te veranderen van onze huidige inferieure conditie naar een conditie 

waarin wij een superieur lichaam van God worden – dan zullen we, wanneer we het 

vuur gepasseerd zijn, amber zijn, zoals het superieure lichaam van God. (Hom Jer 

11, 5; SC 232, p. 426, r. 36-42) 

Hier spreekt hij over het lichaam dat onderworpen is aan de voortplanting als een lichaam van 

vuur, omdat het met vuur gereinigd zal moeten worden om tot het goddelijk lichaam van amber 

verheven te worden. Ook hier blijft Origenes over reinigen spreken en niet over heiligen. 

Reinigen is verbonden met seksuele onthouding en met seksuele reinheid. In zijn ascetische 

leefwijze is het lichaam een belangrijke oefenplaats voor de ziel om zelfbeheersing en reinheid 

te oefenen. Zoals fysieke reinheid een uiterlijk bewijs is voor het slagen van de reinheid van de 

ziel, zo is fysieke onreinheid een bewijs dat de ziel nog niet geoefend genoeg is in het beheersen 

van de begeerte. 

3.6 Besluit 

Het wordt duidelijk dat Origenes er belang bij heeft om zich niet te distantiëren van de letterlijke 

betekenis van de wetten uit Leviticus 12 en 15. Integendeel: hij neemt de onreinheid van 

vloeiingen aan als een natuurwet. Deze vormen van onreinheid zijn voor hem levende realiteit. 

Anders dan de offerwetten of de wetten rond de onreinheid van de dood, wordt het idee van 

procreatieve onreinheid niet ‘tevergeefs en nutteloos onderhouden’. In veel teksten over de 

onreinheid van vloeiingen ontbreekt een interpretatie op het allegorische of spirituele niveau, 

zoals hij wel doet bij de onreinheid van melaatsheid en de onreinheid van de dood.  

We hebben gezien dat Origenes geneigd is om onreinheid te verklaren als een innerlijke 

onreinheid, en een zwakte van de ziel die voortkomt uit de begeerte in het hart. Vooral de 

seksuele begeerte is verontreinigend in zijn ogen. Deze seksuele begeerte is echter gegeven met 

het aardse lichamelijk bestaan van de mens. De ziel laat zich verontreinigen door de onreinheid 

 
107 Origène. Homélies sur Jérémie, ed. P. Husson en P. Nautin, Sources Chretiennes 232 (Paris: Editions du 

Cerf, 1976) p. 426. 
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van de begeerte. Het aan de voortplanting onderworpen lichaam veroorzaakt onreinheid. 

Wanneer er onreinheid is, uit deze zich in het lichaam. Als onreinheid in de eerste plaats een 

ethische onreinheid is, dan mag men verwachten dat Origenes niet geïnteresseerd is in 

lichamelijke vloeiingen als zodanig. Echter, juist omdat seksuele ascese voor hem een levende 

en een fysieke werkelijkheid is, heeft hij dit fysieke karakter van onreinheid nodig voor zijn 

ascetische theologie en wordt de transformatie van onreinheid van een letterlijk naar een 

metaforisch niveau niet volledig gemaakt. De onreinheid van het lichaam vraagt om een 

voortdurende oefening in reiniging. De onreinheid van procreatieve vloeiingen heeft betekenis 

op het letterlijke niveau, het cultische niveau en het fysieke niveau net zo goed als op het 

metaforische, het ethische en het spirituele. 

4 Conclusie  

Nadat alle teksten besproken zijn, keren we terug naar de hoofdvraag van dit hoofdstuk: welke 

betekenis kent Origenes toe aan het begrip procreatieve onreinheid voor de christelijke 

gemeenschap van zijn tijd? Welke betekenisverschuiving maakt het begrip onreinheid door in 

zijn denken en welke consequenties heeft dat voor het denken over onreinheid van mannen en 

van vrouwen? 

 

Als exegeet heeft Origenes de intentie om de betekenis van de Schrift te verklaren, ook de 

reinheidsvoorschriften bij procreatieve vloeiingen uit Leviticus 12 en 15. Bij andere vormen 

van onreinheid die voorkomen in Leviticus acht hij de letterlijke betekenis zinloos en hij ziet 

de onreinheid van de dood of van huidziekten uitsluitend als zinvol op metaforisch of spiritueel 

niveau. Voor zijn uitleg van procreatieve onreinheid maakt hij andere keuzes. Hij is 

voornamelijk geïnteresseerd in die vormen van procreatieve onreinheid uit Leviticus 12 en 15 

die hij kan verbinden met seksueel ascetisme, zoals de onreinheid van seksuele gemeenschap 

en de onreinheid van de geboorte. Door de onreinheid van Leviticus te verbinden met 

seksualiteit en begeerte, kan hij seksuele onthouding als reiniging presenteren die wenselijk of 

noodzakelijk is voor een reine of heilige ontmoeting met God. 

 

Op het eerste gezicht lijkt Origenes mee te gaan met de tendens in het vroege christendom om 

onreinheid te allegoriseren en als een ethisch begrip te gebruiken. Zo gebruikt hij vaak zonde 

en onreinheid door elkaar, en hij vervangt in Bijbelteksten zelfs de woorden ‘onreinheid’ door 

‘zonde’ of andersom wanneer hij de citaten wil kunnen gebruiken ter ondersteuning van zijn 

betoog. Op andere plaatsen legt hij uit dat onreinheid veroorzaakt wordt door de zonde. De 

mens wordt geboren met een aangeboren, niet-persoonlijke zonde of onreinheid, die is 

meegegeven met het menselijk bestaan, omdat ieder mens is geboren uit seksuele gemeenschap. 
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De begeerte is de aanstichter van alle zondige verlangens. Seksuele verlangens horen bij deze 

zondige verlangens en daarom is het de begeerte die de onreinheid veroorzaakt. De 

besmettelijkheid van onreinheid interpreteert hij bij voorkeur in een ethisch kader: degene die 

een onreine aanraakt, is op metaforische wijze in aanraking gekomen met een zondaar of met 

een zonde. Zijn hart is verleid om het verkeerde te kiezen. Zo moet ook de bloedvloeiing van 

de vrouw gezien worden als zondig: zij is in aanraking geweest met zonde; haar bloedvloeiing 

is een ziekte, een uiterlijk bewijs of gevolg van haar zonde. Zij kan van deze ziekte die haar 

onreinheid is genezen door Christus aan te raken. 

 

Ondertussen blijven er breuklijnen bestaan in de theologie van Origenes. Onreinheid en zonde 

vallen niet altijd samen. Daar waar een metaforische benadering niet volstaat om te verklaren 

waarom men in een situatie onrein is, is de onreinheid zelf desondanks overeind gebleven. De 

seksuele gemeenschap van twee mensen die wettig getrouwd zijn kan hij geen zonde noemen, 

en toch is zij niet rein. Dit is voor Origenes geen reden om uit te spreken dat seksuele 

gemeenschap ten onrechte voor onrein wordt gehouden. Integendeel, legitieme seksuele 

gemeenschap is toch niet rein. Hier is zijn begrip van reinheid niet zuiver ethisch. Deze reinheid 

is voor hem van belang voor het gebed, het in contact treden met God en het heilige. Een 

kraamvrouw heeft geen enkele zonde begaan en is voor Origenes toch onrein. Hij zoekt naar 

een verklaring voor de onreinheid van de kraamvrouw door haar in aanraking te laten komen 

met het kind dat onrein geboren wordt. Hoewel hij zelf deze verklaring niet voldoende 

overtuigend vindt, blijft de kraamvrouw uiteindelijk onrein. Ook hier is de onreinheid van de 

kraamvrouw geen ethische onreinheid. Hetzelfde geldt voor de onreinheid van de menstruatie 

en de onreinheid van mannelijke zaadlozingen, die hij aanhaalt als wetten die onbegrijpelijk 

zijn, zonder dat hij er afstand van neemt. 

Ook wanneer Origenes argumenteert dat het de zonde is die de bloedvloeiende vrouw onrein 

heeft gemaakt, blijft de fysieke bloedvloeiing het uiterlijke bewijs van haar zonde. Hij 

interpreteert de onreinheid van de bloedvloeiende vrouw weliswaar metaforisch, maar toch 

houdt hij staande dat zij, die op metaforisch niveau Christus aangeraakt heeft en geheiligd is, 

op het letterlijke niveau het lichaam van Christus niet aangeraakt kan hebben, omdat zij eerst 

gereinigd had moeten worden om het heilige te mogen aanraken. Ook hier is de reinheid gericht 

op contact met het heilige, in dit geval het heilige lichaam van Christus. De redenering van 

Origenes staat lijnrecht tegenover die van de auteur van de Didaskalia, die stelt dat toevallige 

lichamelijke omstandigheden zoals bloedvloeiingen geen invloed hebben op de staat van 

reinheid van iemand die door de doop geheiligd is en vervuld van de heilige Geest; alleen 

menselijk onethisch handelen kan mensen weer in een staat van onreinheid brengen. Daarom 

concludeer ik dat Origenes geen zuiver ethisch begrip van onreinheid hanteert.  
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Tegelijkertijd blijkt dat een aantal eigenschappen van het rituele reinheidsbegrip in Leviticus 

15 goed passen bij zijn ascetische theologie. Zo geeft hij de voorkeur aan de termen reinheid 

en reiniging, boven heiligheid en heiliging. Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat seksuele 

begeerte en seksuele gemeenschap onrein maakt, en dat deze onreinheid strijdig is met de 

reinheid die vereist is voor het gebed en een waardige ontmoeting met God in de liturgie of in 

het Woord. Het ascetisch ideaal heeft met Leviticus 15 gemeen dat de inzet van seksueel 

ascetisme is om permanente reiniging te oefenen ten dienste van de ontmoeting met het heilige. 

In de christelijke context betekent dit de ontmoeting met God in het gebed, in het Schriftwoord 

of in de eucharistie. Zijn exegetische inzet gaat dan ook steeds samen met een pleidooi voor 

seksuele onthouding ten behoeve van het gebed of ten behoeve van een heilige ontmoeting met 

God. 

 

Origenes ontwikkelt een ascetisch reinheidsconcept, dat een spirituele en ethische 

verantwoording combineert met eigenschappen die teruggrijpen op het rituele reinheidsbegrip 

van Leviticus 15. Het ascetisch concept van onreinheid is een spiritueel concept, in zoverre het 

gericht is op een innerlijke reiniging van de ziel. De ziel streeft reinheid na en de ziel wordt 

verleid door onreinheid. Het heeft ethische kenmerken in zoverre het beheersen van de seksuele 

begeerte benoemd wordt als een deugd en het oefenen van seksuele zelfbeheersing in morele 

termen wordt beschreven.  

Voor het ascetisch ideaal heeft Origenes echter de fysieke component van het begrip onreinheid 

nodig. De begeerte is gegeven met het sterfelijk bestaan in het fysieke lichaam. De consequentie 

hiervan is dat Origenes de onreinheid van procreatieve vloeiingen niet slechts metaforisch of 

geestelijk kan interpreteren, zoals hij wel doet met andere vormen van onreinheid die hun 

letterlijke betekenis verloren hebben. Dan zou immers de oefening in het beheersen van de 

begeerte ook niet meer op een fysiek niveau nodig zijn. 

Dat betekent dat het slechts aan de oppervlakte een ethisch concept is. Doordat het ascetisch 

concept van onreinheid fysieke en rituele eigenschappen heeft, blijft het ook van toepassing op 

vormen van onreinheid, zoals vrouwelijke genitale vloeiingen die zich aan een zuiver ethisch 

begrip zouden onttrekken omdat de morele afwegingen irrelevant zijn. Het eigene van het 

concept van ascetische reinheid, de combinatie van een ethisch discours en een gerichtheid op 

reiniging door de fysieke oefening van seksuele onthouding, verhindert Origenes om afstand te 

nemen van vormen van onreinheid die men overbodig zou achten wanneer onreinheid een 

zuiver ethisch concept zou zijn. 
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H O O F D S T U K  4  

 

 

Procreatieve onreinheid in Alexandrië volgens Dionysius 

1 Inleiding 

1.1 Biografie en bibliografie van Dionysius 

Dionysius van Alexandrië wordt algemeen beschouwd als de eerste christelijke theoloog die 

onmiskenbaar pleitte voor het onderhouden van menstruele reinheidsvoorschriften ten aanzien 

van deelname aan de liturgie.1 De brief hierover aan zijn ambtgenoot, bisschop Basilides, heeft 

een grote rol gespeeld in de liturgische praxis van de Kerk van het oosten. 

Dionysius geldt als de belangrijkste bisschop van Alexandrië in de pre-constantijnse periode. 

Hij correspondeerde met kerkelijke leiders over de gehele christelijke wereld. Toch is er niet 

veel over hem bekend, getuige de studie van S. J. Bouma uit 1943.2 Feiten over zijn leven zijn 

alleen bekend via de Kerkgeschiedenis van Eusebius en vanuit enkele bewaard gebleven 

brieven en fragmenten van Dionysius zelf.3 Wanneer hij geboren is, is niet bekend, maar we 

weten dat hij op hoge leeftijd is gestorven in 264 of 265, en op grond daarvan wordt zijn 

geboortejaar geschat in het laatste decennium van de tweede eeuw. Zijn naam wordt voor het 

eerst genoemd door Eusebius wanneer hij tot opvolger van Heraklas wordt benoemd, als hoofd 

van de catechetenopleiding in 231 of 232. Waarschijnlijk was Dionysius toen al priester. Zijn 

 
1 Dorothea Wendebourg, “Die alttestamentliche Reinheitsgesetze in der frühen Kirche”, Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 95 (1984): 149-170; Shaye J. D. Cohen, “Menstruants and the Sacred in Judaism and 
Christianity”, in: Women’s History and Ancient History, ed. S. Pomeroy (Chapel Hill / London: University 
of California Press, 1991), p. 273-299; David Brakke, “The Problematization of Nocturnal Emissions in Early 
Christian Syria, Egypt and Gaul”, Journal of Early Christian Studies 3 (1995): 419-460; Jennifer Schultz, 
“Doctors, Philosophers, and Christian Fathers on Menstrual Blood”, in: Wholly Woman, Holy Blood. A 
Feminist Critique of Purity and Impurity, eds. K. De Troyer e.a. (Harrisburg: Trinity Press, 2003), p. 97-116; 
Ulrike Metternich, “Sie sagte ihm die ganze Wahrheit”. Die Erzählung von der “Blutflüssigen”- feministisch 
gedeutet (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2000); Eva Synek, “Zur Rezeption alttestamentlicher 
Reinheitsvorschriften ins orthodoxen Kirchenrecht”, in: Kanon XVI, Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder 
im Recht der Ostkirchen (Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen), (Egling: Verlag Roman 
Kovar, 2000), p. 25-70; Charlotte E. Fonrobert, Menstrual Purity: Rabbinic and Christian reconstructions of 
Biblical gender (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000). 

2 S. J. Bouma, Dionysius van Alexandrië (Purmerend: Muusses, 1943), p. 26 ff.  
3 A. Louth, and G. A. Williamson. Eusebius: The History of the Church from Christ to Constantine (London: 

Penguin, 1989), boek VI, met name hoofdstuk 40-46 en boek VII.  
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benoeming moet gezien worden als een erkenning van het gezag dat hij had verworven, meent 

Bouma. Toen bisschop Heraklas stierf in 247 of 248, werd Dionysius naast zijn positie als hoofd 

van de catechetenopleiding ook benoemd tot bisschop. Hij bleef bisschop van Alexandrië tot 

aan zijn dood. 

Het midden van de derde eeuw was een turbulente periode. In 250-251 waren er vervolgingen 

onder keizer Decius en tussen 257 en 260 opnieuw onder keizer Valerianus. In 262-263, nadat 

de vervolgingen waren geluwd, brak de pest uit in Alexandrië. Tijdens de beide periodes van 

vervolgingen verbleef Dionysius een aantal jaren buiten de stad, waarna hij kritiek kreeg op het 

feit dat hij niet moedig genoeg zou zijn geweest om zijn geloof te verdedigen tegenover de 

vervolgers. Hoe om te gaan met de lapsi, christenen die onder de druk van de vervolgingen hun 

geloof hadden verloochend, was een centraal thema in zijn brieven.4 Dionysius stond milder 

tegenover het opnieuw toelaten tot de gemeenschap dan zijn tijdgenoot Cyprianus in Carthago. 

Daarnaast had hij een uitgesproken mening over de erkenning van de doop die binnen heretische 

stromingen was toegediend. Ook hierin was Dionysius niet zo rechtlijnig als andere 

bisschoppen en liet hij aan plaatselijke kerken over om te beoordelen of er opnieuw gedoopt 

moest worden. Verder is wetenswaardig dat Dionysius getrouwd was, niet ongebruikelijk voor 

bisschoppen van zijn tijd. Bouma meent dat zijn vrouw al voor 249 gestorven moet zijn, want 

zij wordt na dat jaar niet meer genoemd in de brieven, zijn kinderen wel. 5  In 265 sterft 

Dionysius aan een verzwakte gezondheid. 

Alexandrië was een van de belangrijkste bisdommen van de kerk in het oosten, volgens de 

overlevering gesticht door de apostel Marcus zelf. De stad had al vroeg de status van metropool. 

Als bisschop van Alexandrië genoot Dionysius aanzien onder zijn collega-bisschoppen, niet 

alleen in zijn eigen Egypte en de rest van het oosten, maar ook in het westerse christendom. Dit 

blijkt uit het feit dat opeenvolgende bisschoppen van Rome hem om advies vroegen. 

Desondanks zijn de meeste geschriften van Dionysius verloren gegaan. De meeste van zijn 

brieven zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven in de Kerkgeschiedenis van Eusebius.6 

Slechts twee brieven zijn in hun geheel bewaard gebleven. Deze twee brieven werden in het 

oosten al vroeg beschouwd als canonieke teksten. Op het concilie van Trullo dat in 

Constantinopel gehouden werd in 692 n. C. werden ze als gezaghebbend erkend in de canones 

van het concilie.7 Een van deze twee is de brief van Dionysius aan bisschop Basilides waarin 

hij schrijft over procreatieve onreinheid. De invloed en doorwerking van deze brief kan moeilijk 

 
4 Bouma, Dionysius van Alexandrië. p. 26 ff. 
5 Bouma, Dionysius van Alexandrië, p. 26-29. 
6 Bouma Dionysius van Alexandrië, p. 2-25; zie voor een overzicht van de bewaard gebleven geschriften van 

Dionysius: C.L. Feltoe, The Letters and Other Remains of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904) p. 91. 
7 Heinz Ohme ed., Concilium quinisextum. Das Konzil Quinisextum (Turnhout 2006), (Fontes Christiani 82), 

p. 182-183.  
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overschat worden: als onderdeel van de canones heeft deze sindsdien grote invloed gehad tot 

op de dag van vandaag.8 

1.2 Achtergrond en context van de brief  

De bron voor het onderzoek van dit hoofdstuk is een pastorale brief van bisschop Dionysius 

aan een collega-bisschop. De meest recente editie van deze brief is die van Pericles-Pierre 

Joannou, met Franse vertaling, uit 1963.9 Daarnaast is de editie van C. L. Feltoe uit 1904, met 

Engelse vertaling, nog steeds van waarde.10 Over de datering van de brief zijn de meningen 

verdeeld. Joannou prefereert 262 als jaar van ontstaan. Dionysius zou de brief dan hebben 

geschreven zo’n vijftien jaar nadat hij was begonnen als bisschop en ruim dertig jaar nadat 

Origenes is vertrokken uit Alexandrië. Feltoe en Wolfgang Bienert daarentegen menen op 

grond van de bescheiden toon van de brief dat deze ook geschreven zou kunnen zijn in 247-

248, dus voordat Dionysius bisschop werd. Bienert nuanceert dat deze bescheidenheid een 

karaktereigenschap van Dionysius gebleven zou kunnen zijn in de periode dat hij bisschop 

was.11 De authenticiteit van de brief heeft nooit ter discussie gestaan.12  

 

De brief van Dionysius aan Basilides behoort tot een ander tekstgenre dan de exegetische 

geschriften van Origenes uit het vorige hoofdstuk of de polemische Didaskalia Apostolorum 

uit het eerste hoofdstuk. De brief is ontstaan vanuit de pastorale praktijk van de Kerk, niet op 

eigen initiatief door Dionysius geschreven, maar als antwoord op vragen die hem waren 

voorgelegd door zijn collega bisschop Basilides. 

De brief bevat antwoorden op vier concrete vragen die aan Dionysius zijn voorgelegd. Het 

eerste en meest omvangrijke antwoord handelt over de kwestie wanneer de vasten voor Pasen 

precies beëindigd moet worden. De bespreking van dit thema beslaat driekwart van de brief. 

Over het precieze tijdstip van het eindigen van de vasten voor Pasen bestaat kennelijk een 

verschil van mening in de christelijke gemeenschap: sommige christenen breken de vasten om 

middernacht, anderen pas in de ochtend. Volgens Dionysius moet het einde van de vasten 

samenvallen met het exacte moment van de opstanding van Jezus Christus die aan het einde 

van de paasnacht wordt gevierd. De andere drie antwoorden, ieder niet meer dan een alinea, 

nemen tezamen een kwart van de brief in beslag. Deze antwoorden handelen over procreatieve 

 
8 Synek, Eva, ‘Zur Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins orthodoxen Kirchenrecht’, Kanon 

XVI, Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder im Recht der Ostkirchen (Jahrbuch der Gesellschaft für das 
Recht der Ostkirchen), Egling: Verlag Roman Kovar, 2000, p. 25-70. 

9 Périclès-Pierre Joannou, Fonti, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), Tome II, Les canons des pères grecs, 
(Rome: Grottaferrata, 1963), p. 4-14. 

10 Feltoe, Letters,  p. 91.  
11 Joannou, Fonti, p. 2; Wolfgang A. Bienert, Dionysius von Alexandrien. Zur Frage des Origenismus im dritten 

Jahrhundert, (Patristische Texten und Studien, bd 21) (Berlin: Walter de Gruyter, 1978) p. 121-123.  
12 Bienert, Dionysius von Alexandrien. p. 53-54 en p. 121-123.  
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vloeiingen in relatie tot deelname aan de liturgie. De vragen zelf heeft Dionysius niet 

opgeschreven; we moeten deze afleiden uit de antwoorden. De drie antwoorden zijn kort en 

bondig, zeker vergeleken met de uitgebreide uiteenzetting over het einde van de vasten voor 

Pasen. 

 

De brief is door Dionysius geadresseerd aan Basilides. Over deze Basilides is niets bekend 

buiten de gegevens die deze brief zelf geeft. Het slot van de brief doet iets oplichten over de 

verhouding tussen Dionysius en Basilides: 

Dit zijn de vragen die jij, mijn beste, aan ons hebt gesteld, niet uit onwetendheid 

maar uit respect voor ons, op zoek naar eensgezindheid tussen ons (zie 1 Petrus 3, 

8). Wat mij betreft, ik heb mijn mening uiteengezet, niet als leraar, maar zoals het 

ons past om in alle eenvoud met elkaar van gedachten te wisselen. En jij, mijn zeer 

verstandige zoon, vorm hierover je oordeel wat verkieslijker lijkt, en als je denkt 

dat het zo is, schrijf dan terug.13 

Uit deze woorden leidt Bienert af dat Basilides een jongere collega van Dionysius was die zich 

tot zijn meer ervaren collega Dionysius heeft gewend voor pastoraal advies. Mogelijk was 

Basilides een oud-student van Dionysius op de catechetenopleiding.14 Hoewel dit natuurlijk 

denkbaar is, legt Bienert mijns inziens te veel nadruk op de titel ‘zoon’ en kunnen we hieruit 

niet concluderen dat Basilides een student van Dionysius is geweest. We kunnen slechts 

vaststellen dat de beide bisschoppen corresponderen op basis van wederzijds respect en dat 

Basilides waarde hechtte aan de adviezen van zijn collega Dionysius, die als metropoliet van 

Alexandrië aanzien had onder andere bisschoppen. 

Een mogelijk motief voor Dionysius om zijn collega te adviseren is het streven naar eenheid 

onder de christenen. Dionysius is niet in debat met Basilides; de brief is niet polemisch van 

toon. Hij zinspeelt evenmin op argumenten die door Basilides zijn aangevoerd of op bezwaren 

die men zou hebben tegen de voorgestelde praxis. Niets wijst erop dat hij Basilides wil 

overtuigen; hij doet slechts enkele voorstellen voor richtlijnen in een aantal situaties.  

De redenen waarom Basilides aan Dionysius om advies vraagt zijn slechts te reconstrueren op 

basis van de brief zelf. Misschien heeft Basilides tegenstand ondervonden van ongelovigen of 

heretici, die vragen stellen bij een praktijk die onder gelovigen niet ter discussie staat? Dit ligt 

niet erg voor de hand: waarom zouden immers ongelovigen of heretici het gezag van een andere 

bisschop wel aannemen als ze door de plaatselijke bisschop niet overtuigd worden? Een andere 

mogelijkheid is dat Basilides onder de gelovigen van zijn bisdom een andere praxis tegenkwam 

dan hij zelf kende en wellicht had geleerd in Alexandrië, waar hij gestudeerd had. Of er waren 

 
13 Dionysius, Epistula ad Basilides, in P.-P. Joannou, Fonti, Discipline générale antique (IVe-IXe s.), deel II, 

(Rome: Grottaferrata 1963), 4-14. 
14 Bienert, Dionysius von Alexandrien, p. 121-123.  
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onder de christenen in zijn bisdom verschillen in opvatting en in praxis over de te handhaven 

regels. Dit laatste is goed voorstelbaar: we hebben gezien dat er elders onder de christelijke 

groeperingen nog geen welomlijnde praktijk bestond van procreatieve reinheidsregels, maar dat 

elke groep haar eigen praktijken en opvattingen had. Ditzelfde was het geval met het eerste 

onderwerp van de brief: het tijdstip van het breken van de vasten in de paasnacht. Het lijkt erop 

dat Basilides graag wilde weten hoe Dionysius met dit probleem omging, maar de precieze 

achtergrond van zijn vragen blijft onduidelijk. 

1.3 Methodische uitgangspunten voor de analyse  

In dit onderzoek ben ik steeds op zoek naar de relatie tussen bron en historische werkelijkheid. 

De bron betreft een pastorale brief, die antwoord geeft op vragen waarvan we mogen aannemen 

dat die in de praktijk zijn gesteld. Het ligt daarom voor de hand om aan te nemen dat Dionysius 

in zijn antwoorden ook refereert aan een praktijk die hij kent en ondersteunt. Anders dan 

Origenes leefde Dionysius niet in een omgeving die gedomineerd werd door mannen die een 

ascetisch leven leidden. Van Dionysius, zowel bisschop als getrouwd man, mag men aannemen 

dat hij beter bekend is met de vragen van mannen en vrouwen die in gezinsverband leefden dan 

Origenes. Dionysius zal daarom, eerder dan Origenes, in zijn dagelijkse praktijk als bisschop 

te maken gehad kunnen hebben met vragen over menstruatie en onreinheid van vrouwen. Of 

iedereen zich ook houdt aan voorschriften die de bisschop als ideaal voorspiegelt is 

twijfelachtig, maar de richtlijn die Dionysius aan zijn collega voorhoudt, en daarmee aan een 

grote gemeenschap van christenen, zal in ieder geval overeenkomen met wat hij in zijn eigen 

bisdom wenselijk acht. 

 

Alvorens de brief zelf te analyseren ga ik eerst in op de vragen die door eerdere onderzoekers 

aan de orde zijn gesteld en welke implicaties dit heeft voor de wijze van analyseren van de 

brief. 

Wat andere onderzoekers is opgevallen in de uitspraken van Dionysius over procreatieve 

vloeiingen, is dat hij verschil maakt tussen de voorschriften voor vrouwen tijdens de 

menstruatie enerzijds en de voorschriften voor gehuwde stellen en seksuele gemeenschap en 

voor mannen na een zaadlozing anderzijds. Zo signaleert Fonrobert dit verschil in benadering:  

He might perhaps allude to concerns that stem from the traditions based on 

Leviticus 15, but he treats them certainly rather discriminately. […] As far as the 

man and his ‘impurity’ is concerned, he should act according to his own conscience, 

whereas the woman and her ‘impurity’ are not given such a choice.15  

 
15 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 296, n. 84. 
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Ook Wendebourg, Cohen en Metternich signaleren deze discrepantie, echter zonder er een 

verklaring voor te geven. Brakke verklaart het vanuit een diepgeworteld seksisme: ‘Sexism was 

a factor in Dionysius’ thinking, however, for he hesitated to apply the logic of purity 

consistently to sexual intercourse and nocturnal emissions, cases that involved men.’ 16 

Fonrobert gaat een stap verder en verklaart dat dit seksisme van Dionysius beïnvloed is door 

het Griekse dualistische denken. Is dit inderdaad de verklaring voor het verschil in denken over 

menstruele onreinheid en de onreinheid van mannelijke zaadlozingen in Dionysius’ 

antwoorden? Op deze vraag zal ik nader ingaan bij de inhoudelijke analyse.  

Een andere kwestie die vaak genoemd wordt, is hoe Dionysius zich verhoudt tot Leviticus. 

Volgens Cohen past Dionysius regels voor de tempelcultus van het Oude Testament toe op de 

christelijke liturgie: ‘Dionysius justifies the exclusion of menstruants from the church by 

transferring temple ideology to the church.’ En ook: ‘It was not paganism, but Judaism (and / 

or Leviticus) that taught Christianity to regard the menstruant as impure.’17 Cohen ziet de 

voorschriften voor procreatieve onreinheid die Dionysius hanteert dan ook als een vertaling van 

Leviticus naar de christelijke context. Brakke en Metternich volgen Cohen hierin. Fonrobert 

stelt de vraag of Dionysius zich wel baseert op Leviticus 15. Zij ziet geen verband tussen de 

voorschriften die Dionysius geeft en de voorschriften uit Leviticus: ‘Dionysius does not reason 

that the menstruous woman should not do that because Lev. 15 rules in that manner. They 

should not do so as “pious and faithful” women.’18 Dionysius’ visie op hoe pious and faithful 

women zich dienen te gedragen, is volgens Fonrobert niet gebaseerd op de oudtestamentische 

wetten. Ook Metternich meent dat het verband niet rechtstreeks vanuit Leviticus 15 loopt, maar 

volgens haar is Dionysius schatplichtig aan Origenes’ exegese van het evangelieverhaal van de 

bloedvloeiende vrouw. 19  Mijn vraag zal zijn of Dionysius deze voorschriften baseert op 

Leviticus 15 en hoe hij de terminologie van de tempelcultus inzet om de voorschriften voor 

mannen en vrouwen te rechtvaardigen om zich na vloeiingen te onthouden van deelname aan 

de liturgie.  

 

Wat ons hierbij kan helpen is een beter inzicht in hoe Dionysius’ antwoorden zich verhouden 

tot Origenes’ denken over procreatieve onreinheid. Dionysius heeft immers zijn opleiding 

gehad van Origenes en is hoofd van de catechetische opleiding geworden vrij snel nadat 

Origenes uit Alexandrië vertrokken was. Heraklas heeft nog een of twee jaar deze functie 

vervuld, totdat Dionysius hem opvolgde.  

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag welke betekenis Dionysius toekent aan procreatieve 

vloeiingen en welke rol het begrip onreinheid hierin speelt. In het bijzonder wil ik aandacht 

 
16 Brakke, “Nocturnal Emissions”, p. 434. 
17 Cohen, “Menstruants and the Sacred”, p. 287. 
18 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 196-197 en p. 296, n. 84. 
19 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 175. 
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besteden aan de discrepantie tussen de benadering van menstruatie en van andere vloeiingen in 

de brief van Dionysius; de Schriftargumenten en de relatie tot Leviticus; de relatie tussen 

Dionysius en het denken van Origenes en ten slotte welke consequenties dit had voor de 

deelname van mannen en vrouwen aan de liturgie.  

2 De teksten over procreatieve onreinheid in de brief van Dionysius  

De antwoorden van Dionysius zijn dermate kort dat ik ze in hun geheel weergeef. Het eerste 

antwoord heeft betrekking op de menstruatie, het tweede op seksuele gemeenschap en het derde 

antwoord op nachtelijke zaadlozingen.  

2.1 Menstruatie 

Wat betreft de vrouwen tijdens de menstruatie (tw/n evn avfe,drw| gunaikw/n), of het 

past dat zij in die toestand het huis van God (eivj ton oi=kon tou/ qeou/) binnengaan, 

is naar mijn mening overbodig zelfs maar te vragen, want ik denk dat zij die gelovig 

zijn en ontzag hebben, niet in die toestand zullen durven de heilige tafel te naderen 

of deel te nemen aan het lichaam en bloed van Christus. Want zelfs de vrouw die 

twaalf jaar aan vloeiing leed, raakte, om genezing te verkrijgen, niet hem aan, maar 

alleen de zoom [van zijn kleed]. Dat iemand bidt, in welke staat hij ook verkeert, 

opdat hij de Meester gedenkt en hulp verkrijgt, is niet aanstootgevend. Maar wie 

niet geheel rein (kaqaro.j) is in ziel en in lichaam, zal worden verboden om het 

heilige en het heilige der heiligen te naderen.20 

Dionysius leidt het nieuwe onderwerp niet in. De aanhef van de passage (peri. de.) gevolgd door 

een korte omschrijving van het onderwerp, geeft aan dat hetgeen Dionysius hier introduceert 

geen verband houdt met het voorgaande (dat is de vraag naar het moment van het breken van 

de vasten voor Pasen). Daarop parafraseert hij een vraag waarop hij antwoord geeft: is het 

gepast dat vrouwen tijdens de menstruatie het huis van God binnengaan? We mogen ervan 

uitgaan dat hij hier de vraag weergeeft die Basilides gesteld heeft. 

Voor de menstruatie gebruikt hij het Griekse woord a;fedroj. Dit is een weinig voorkomende 

Griekse term voor de menstruatie. In de Septuagint is a;fedroj de Griekse vertaling van het 

Hebreeuwse nidda in de hoofdstukken 15, 19 en 20 van Leviticus. De uitdrukking evn avfe,drw| 

betekent ‘in afzondering’ en wordt net als het Hebreeuwse nidda algemeen gebruikt om de 

menstruatie aan te duiden. Het is ook denkbaar dat evn avfe,drw| duidt op afscheiding als 

verwijzing naar het bloed dat het lichaam verlaat. We kunnen hier geen bewijs in zien dat 

 
20 Dionysius, Epistula ad Basilides. p. 12, r. 1-23. Ik maak gebruik van de editie van Joannou; de vertaling uit 

het Grieks is van mij.  
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Dionysius de term heeft ontleend aan de Septuagint, aangezien het weliswaar een formeel en 

ongebruikelijk woord is, maar ook uit andere bronnen bekend. Het begrip wordt bijvoorbeeld 

gebruikt in de medische teksten van Galenus en Dioscorides uit de eerste eeuw na Christus.21 

Er is geen bewijs dat de afzondering die in dit woord doorklinkt een praktijk van algehele 

afzondering weerspiegelt van menstruerende vrouwen in de derde eeuw na Christus.22 

Dionysius gebruikt de formulering ‘het huis van God binnengaan’. In de Septuagint wordt de 

benaming ‘het huis van God’ (to.n oi=kon tou/ qeou/) gebruikt voor de plaats van ontmoeting met 

God (Genesis 28, 17) en voor de tempel. In de pastorale brieven in het Nieuwe Testament komt 

de term ‘huis van God’ ook naar voren om de gemeenschap van gelovigen aan te duiden.23 In 

de derde eeuw is er nog geen sprake van kerkgebouwen die speciaal voor de christelijke liturgie 

zijn gebouwd; wel waren er huiskerken: woonhuizen van rijke christenen die uitgegroeid waren 

tot gemeenschapsruimtes en die waren ingericht op het vieren van de liturgie. Uit de context 

van deze brief mogen we afleiden dat Dionysius dit begrip ‘huis van God’ toepast op de 

liturgische bijeenkomst of het binnengaan van een liturgische ruimte. Dit betekent dat 

Dionysius, of mogelijk de vraagsteller Basilides, de christelijke liturgische ruimte of de 

liturgische bijeenkomst vergelijkt met de tempel. Zo kent hij de sacraliteit van de tempel toe 

aan de christelijke liturgie en mogelijk aan de liturgische ruimte.  

Dionysius spreekt verder over de heilige tafel (h` tra,pezh h̀ a`gi,a). Deze benaming is niet 

letterlijk in verband te brengen met teksten over de tempel of de offergaven in de Septuagint; 

wel roept het begrip heilige tafel een algemeen beeld van sacraliteit op. Ook in de Hebreeënbrief 

is er sprake van een tafel en worden de toonbroden genoemd die aanwezig zijn in de heilige 

tent (Hebreeën 9, 2)24 en in 1 Korintiërs 10, 21 plaatst Paulus de tafel van de Heer tegenover  

de tafel van de demonen.25 In de vroegchristelijke Eerste Clemensbrief wordt de benaming tafel 

van God gebruikt voor de tafel waar de Maaltijd van de Heer gehouden wordt.26  

Dionysius legt uit waarom de vraag volgens hem overbodig is: 

Want ik denk dat zij die gelovig en vol ontzag zijn, het in die toestand niet zullen 

durven om de heilige tafel te naderen of deel te nemen aan het lichaam en bloed van 

Christus. 

 
21 Liddell & Scott, lemma a;fedroj. 
22 Zie hiervoor ook hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.2. 
23 Zie bijvoorbeeld 1 Timotheus 3, 15; Titus 1, 7 (christelijke gemeenschap) en verder Hebreeën 3, 2-6.  
24 Skhnh. ga.r kateskeua,sqh h` prw,th evn h|̀ h[ te lucni,a kai. h` tra,peza kai. h` pro,qesij tw/n a;rtwn h[tij le,getai  

[Àgia. (Hebreeën 9, 2) Het woord {Agia (het heilige) is een bepaling bij skhnh. (tent of tabernakel) en zegt 
niets over de voorwerpen daarbinnen, zoals de luchter, de tafel (tra,peza) en de toonbroden. 

25 Ouv dunasqe poth,rion kuri,ou pi,nein kai. poth,rion daimoni,wn( ouv dunasqe trape,zhj kuri,ou mete,cein kai. 

trape,zhj daimoni,wn. Uit de context is niet af te leiden dat Paulus hier de tafel van het avondmaal bedoelt, 
wel moet de tafel van de Heer een heilige tafel zijn, omdat hij tegenover de tafel van de demonen wordt 
geplaatst.  

26 Lampe, lemma tra,peza: kol 1399.  
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Dit schrijft hij met een grote vanzelfsprekendheid: vrouwen die gelovig zijn en ontzag hebben, 

zullen tijdens hun menstruatie uit zichzelf al afstand bewaren tot de heilige tafel. Deze 

vanzelfsprekendheid roept vragen op. Kan Dionysius weten dat vrouwen in de praktijk op deze 

wijze gedurende hun cyclus wegblijven van de liturgie of van de Maaltijd? Toonden vrouwen 

openlijk wanneer zij hun menstruatie hadden? Kende Dionysius de praktijk onder vrouwen 

omdat zijn eigen vrouw op deze manier omging met de liturgie tijdens haar menstruatie? Of 

observeert hij de deelname van vrouwen aan het Lichaam van Christus en concludeert hij 

daaruit dat zij op dat moment niet menstrueren? Dionysius veronderstelt dat zij zich vanzelf in 

acht nemen of dat vrouwen onderling hier elkaar in opvoeden. Op de verdere vragen is vanuit 

de bron geen eenduidig antwoord te geven. Zoals eerder gezegd is het niet mogelijk op grond 

van het woord a;fedroj vast te stellen dat vrouwen zich tijdens de menstruatie afzonderden van 

het publieke, het cultische of het familiale leven, hoewel Harrington meent in joodse bronnen 

te zien dat vrouwen tijdens de menstruatie wel degelijk een aantal dagen afgezonderd leefden.27 

Volgens Parker wordt ook in de Griekse literatuur de menstruatieperiode wel algemeen 

benoemd als de ‘reinigingsdagen’ van vrouwen.28 In de oude Griekse tempelcultus was de 

menstruatie geen belemmering voor vrouwen om deel te nemen: ‘Purity from menstrual 

contamination only appears as a condition for entering a temple in late sacred laws of non-

Greek cults.’29 Maar Alexandrië is in de laat-hellenistische periode juist een smeltkroes van 

diverse culturen en religies. Daarom is het goed mogelijk dat juist hier deze niet-Griekse 

cultussen bestonden waar men vertrouwd was met beperkingen voor vrouwen tijdens de 

menstruatie.30 Dit kan betekenen dat niet-christelijke vrouwen in Alexandrië en andere delen 

van Egypte zich tijdens de menstruatie onthielden van religieuze verplichtingen. Als dit het 

geval is geweest, is het mogelijk dat christelijke vrouwen dergelijke gewoontes meegenomen 

hebben na hun bekering tot het christendom.  

 

Dionysius onderbouwt de uitsluiting van het aanraken van de heilige tafel en van het Lichaam 

en Bloed van Christus tijdens de menstruatie met een Schriftargument, namelijk het voorbeeld 

van de genezing van de bloedvloeiende vrouw uit het evangelie (Marcus 5, 25-34 en parallellen 

in Lucas 8, 42-48 en Matteüs 9, 20-22): 

 
27 Hannah Harrington baseert dit op haar analyse van de rollen van Qumran, die de ideeën en gebruiken van de 

Essenen weerspiegelen, en ziet deze bevestigd in Griekse en andere joodse bronnen. Harrington, Purity Texts, 
p. 101-102. 

28 Parker, Miasma, p. 100-103. Hoewel reiniging na de menstruatie dus in oorspronkelijke Griekse godencultus 
geen vereiste was, wordt de menstruatie wel algemeen in verband gebracht met reiniging: “Chance allusions 
in scientific texts, however, suggest that the widespread taboo against sexual intercourse during menstruation 
was not observed. This is particularly surprising in that, although the process of menstruation was commonly 
spoken of as ‘purification’, one might, by analogy with other purifications, expect waste matter discharged 
thereby to be particularly impure.” (p. 102). 

29 Parker, Miasma, p. 101-102. 
30 Arthur Nock, “Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background”, in: idem, Essays on Religion and 

the Ancient World. Ed. Zeph Stewart. p. 49-133, (Oxford: Clarendon Press, 1972). 
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Want zelfs de vrouw die twaalf jaar aan vloeiing leed, raakte, om genezing te 

verkrijgen, niet hem aan, maar alleen de zoom [van zijn kleed]. 

De bloedvloeiende vrouw is voor Dionysius het voorbeeld van de gelovige christenvrouw met 

ontzag voor het heilige: zij raakte het lichaam van Jezus niet aan tijdens haar vloeiing terwijl 

zij genezing zocht. Hier kiest Dionysius een letterlijk interpretatie van het aanraken in het 

evangelie. Het feit dat de vrouw uit het evangelie niet het fysieke lichaam, maar in plaats 

daarvan alleen de kleding van Jezus aanraakt (qigga,nw) is een aansporing voor vrome vrouwen 

om tijdens de menstruatie niet deel te nemen (prosa,ptomai) aan de eucharistie, een even fysieke 

handeling als het aanraken. Dit evangelieverhaal zijn we eerder tegengekomen in zowel de 

Didaskalia Apostolorum als in de exegetische teksten van Origenes. De Didaskalia benadrukt 

dat de vrouw Jezus wel aanraakte en dat haar voorbeeld toont dat vrouwen tijdens de 

menstruatie wel mogen deelnemen aan de eucharistie.31  Origenes benadrukt dat de vrouw 

afstand hield van het lichaam van Jezus door slechts de zoom van zijn kleed aan te raken. Hij 

verklaart deze afstand door de vrouw vanwege haar bloedvloeiing onrein te noemen.32 De 

interpretatie van Dionysius van het evangelieverhaal van de bloedvloeiende vrouw volgt de 

exegese van dit verhaal door Origenes. Dionysius stelt impliciet dat haar bloedvloeiing onrein 

is en dat zij vanwege haar onreinheid niet gerechtigd is het lichaam van Christus aan te raken. 

Dionysius leidt uit het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw zelfs af dat ook de 

menstruerende vrouw geen toegang heeft tot het sacramentele lichaam van Christus. Hiermee 

zet hij de onregelmatige bloedvloeiing op één lijn met de maandelijkse bloedvloeiing van 

vrouwen, een stap die Origenes zeker niet maakt. Dit impliceert dat voor hem ook vrouwen met 

andere vormen van vrouwelijk bloedverlies, zoals onregelmatig vloeien en kraambloed, zijn 

uitgesloten van de heilige tafel. 

Dionysius verzacht zijn argumentatie met het volgende: 

Dat iemand, in welke staat hij ook verkeert, bidt opdat hij de Meester gedenkt en 

hulp verkrijgt, is niet aanstootgevend. Maar wie niet geheel rein (kaqaro.j) is in ziel 

en in lichaam, zal het worden verboden om het heilige en het heilige der heiligen 

binnen te gaan. 

Dionysius maakt hier een onderscheid tussen bidden enerzijds en het binnengaan van de heilige 

ruimte anderzijds. Hij stelt dat iedereen tot God kan bidden ongeacht zijn of haar staat. Een 

dergelijk onderscheid tussen het gebed en de eucharistie hebben we bij Origenes niet gevonden. 

Voor Origenes is het gebed zelf de ontmoeting met God en het luisteren naar Gods Woord is 

 
31 Voor de interpretatie in de Didaskalia, zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.1. Zie verder Metternich, “Sie sagte 

ihm”, H 6. 
32 Voor de interpretatie van Origenes, zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.3.2.  
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het hart van de liturgische samenkomst. Hij pleit er voor om zelfs voor het dagelijks gebed al 

een zekere mate van reinheid te betrachten, en voor de plaats van het dagelijks gebed thuis 

tenminste een niet verontreinigde plaats uit te kiezen. 33  In tegenstelling hiermee schrijft 

Dionysius dat men, om te kunnen binnengaan in het heilige, ‘geheel rein in ziel en in lichaam’ 

moet zijn. Een menstruerende vrouw is in zijn ogen niet geheel rein van ziel en lichaam en 

voldoet dus niet aan deze voorwaarde. Hieruit moeten we concluderen dat in Dionysius’ 

opvatting de menstruatie de vrouw onrein maakt.  

 

Door het heilig domein te benoemen als ‘het huis van God binnengaan’ (to.n oi=kon eivsie,nai 

tou/ qeou/) en ‘in het heilige en in het heilige der heiligen komen’ (eivj de, ta. a[gia kai. ta. a[gia 

tw/n àgi,wn prosie,nai), gebruikt Dionysius opnieuw bewoordingen die behoren tot het discours 

van de tempelcultus. Hier klinkt de Septuagint door in de beschrijving van de bouw van de 

tempel in Exodus 26 en 1 Koningen 7 en 8. In de joodse tempel is het heilige de ruimte waar 

alleen priesters kunnen binnengaan. Het heilige der heiligen is meer nadrukkelijk de ruimte 

waar alleen de hogepriester toegang heeft. Voor Dionysius is deze titel van de tempel ook van 

toepassing op de ruimte die voor de liturgie bestemd is en met name voor de viering van de 

eucharistische maaltijd. Deze beschrijving is bijzonder omdat er in de derde eeuw nog weinig 

duidingen van een liturgische ruimte bestaan. Er heeft wel een aanpassing plaatsgevonden om 

de taal van de tempel toe te kunnen passen op de christelijke liturgie: in Dionysius’ beschrijving 

is ‘het heilige’ de ruimte waar de gelovigen zich verzamelen om te bidden en te luisteren naar 

het Woord van God. Normaal gesproken zijn vrouwen onderdeel van deze verzamelde 

gelovigen. Het ‘heilige der heiligen’ is in de christelijke context van deze brief de nabijheid van 

de tafel waar de gelovigen naderen om de maaltijd te vieren, of eventueel de eucharistische 

maaltijd zelf. Dit is in de christelijke context toegankelijk voor alle gedoopte gelovigen, 

inclusief vrouwen, zolang zij niet menstrueren. Hierin heeft niet alleen een 

overdracht plaatsgevonden van de oudtestamentische voorschriften voor de tempel op de 

christelijke liturgie, maar ook een aanpassing van de terminologie aan de christelijke liturgie.  

Interessant is dat we in hoofdstuk 2 hebben gezien dat in dezelfde periode ook in het jodendom 

de heiligheid van de tempel is overgedragen op een andere locus: de bronnen laten zien dat er 

na het verlies van de tempel een discussie was onder rabbijns-joodse en andere joodse 

stromingen van die tijd onder welke omstandigheden de mens zich eerst moest reinigen om de 

handelingen van het gebed en het reciteren van de Schrift uit te voeren.34 De voorschriften die 

voorheen de heiligheid van de tempel moesten beschermen, werden in de joodse stromingen 

ingezet om de handelingen zelf te heiligen. Voor Dionysius daarentegen is het gebed toegestaan 

aan iedereen, waarmee hij zegt dat de handeling van het bidden niet gebonden is aan de eisen 

 
33 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.2.2. 
34 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 4.3.2. Voor rabbijnse joden geeft de Tosefta aan dat bidden en hardop 

reciteren niet verboden is tijdens vloeiingen, behalve voor mannen na een zaadlozing.  
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van reinheid of heiligheid, maar wel de ruimte van de liturgische samenkomst of de heilige 

tafel. Hieruit concludeer ik dat Dionysius zijn ideeën over onreinheid niet kan hebben 

overgenomen van joodse tijdgenoten. 

 

Dionysius is niet de eerste die de terminologie van de tempelcultus in een christelijke context 

gebruikt. De Hebreeënbrief presenteert Christus als hogepriester die door het definitieve offer 

van zijn bloed in het heilige (eivj ta. a[gia) binnengegaan is (Hebreeën 9, 11-12). De anonieme 

auteur spoort Jezus’ volgelingen aan om het heilige binnen te gaan (prose,rcomai – ditzelfde 

woord gebruikt Dionysius voor het naderen van de heilige tafel) met geloof, hoop en liefde, 

wanneer hun lichaam met rein water (u[dati kaqarw/|) gewassen is – natuurlijk een verwijzing 

naar de doop –, en de bijeenkomsten niet te verzuimen (Hebreeën 10, 19-24). Ook Origenes 

legt de oudtestamentische offers uit als een allegorie voor het offer van Christus, zo blijkt uit 

de homilieën op Leviticus. De toonbroden vergelijkt hij met de eucharistie (Cat Cor 34, 123). 

Origenes spreekt ook over de heiligheid van het lichaam van Christus. Hij presenteert in de 

homilie over Leviticus 6 Christus’ lichaam als het perfecte offer (Hom Lev 4, 8) en gaat in op 

het verbod aan de bloedvloeiende vrouw om dit lichaam van Christus aan te raken, omdat zij 

onrein is.35 De uitspraak van Dionysius gaat een stap verder doordat hij de heiligheid van 

Christus’ offer doortrekt naar de liturgische bijeenkomst als een heilige plaats en hiervoor de 

reinheid van ziel en lichaam als voorwaarde formuleert.  

 

Hoewel de verwijzingen naar de tempel en onreinheid de sfeer en taal van de oudtestamentische 

tempelcultus oproepen, geeft de tekst van Dionysius geen schriftcitaten uit Leviticus of andere 

oudtestamentische teksten. De uitspraken over de tempel lijken eerder verwant aan de 

Hebreeënbrief. Het enige directe schriftargument is uit het Nieuwe Testament en wel uit het 

evangelieverhaal van de bloedvloeiende vrouw. Een directe doorwerking van de Levitische 

wetten is hiermee niet bewezen. 

2.2 Seksuele gemeenschap  

In de tweede kwestie laat Dionysius de vraag in zijn geheel achterwege. Zijn antwoord luidt:  

De getrouwden zijn verplicht zelfstandig over zichzelf te oordelen. Ze hebben 

immers gehoord wat Paulus heeft geschreven ‘dat het passend is zich te onthouden 

van elkaar met wederzijdse instemming en voor een beperkte tijd, opdat ze zich vrij 

maken voor het gebed, en daarna weer tot elkaar komen.’ (1 Kor 7, 5)36  

 
35 Van de Hebreeënbrief is duidelijk dat deze niet van Paulus kan zijn. Er wordt gezegd dat de taal, de stijl en 

het allegorisch schriftgebruik verwant is met de stijl van schrijven van Philo, de joodse denker uit Alexandrië 
uit de eerste eeuw. Deze Alexandrijnse wortels zouden de verwantschap met Dionysius kunnen verklaren.  

36 Dionysius, Ep. Bas. 3, Joannou, p. 13, r. 1-10. 
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Wat is de vraag waarop dit antwoord van toepassing is? Uit het antwoord van Dionysius wordt 

dit niet onmiddellijk helder. Indien de vraag was geweest of het geoorloofd is om te bidden na 

seksuele gemeenschap, had Dionysius eenvoudigweg kunnen verwijzen naar zijn eerdere 

antwoord, want in het voorgaande antwoord heeft hij al geschreven dat het christenen altijd 

geoorloofd is te bidden, of zij nu rein of onrein zijn. Dit doet Dionysius echter niet. Daarom 

moet de vraag vermoedelijk eerder andersom gesteld zijn: is het voor gehuwde christenen nodig 

om periodes van seksuele onthouding te onderhouden wanneer zij willen deelnemen aan het 

gebed of aan de liturgie? Uit het antwoord kunnen we niet afleiden of Basilides hier het private 

gebed bedoeld heeft of deelname aan de liturgie van de gemeenschap.  

Voor zijn antwoord beroept Dionysius zich op de ons inmiddels bekende tekst van Paulus in de 

eerste Korintiërsbrief. Deze zelfde tekst zijn we bij Origenes tegengekomen als sleuteltekst in 

zijn pleidooi voor seksuele onthouding voor christenen die willen deelnemen aan het 

gezamenlijk gebed van de gemeenschap, dus aan de liturgie. Hoewel Dionysius hier hetzelfde 

citaat van Paulus aanhaalt als Origenes, pleit hij niet zonder meer voor seksuele onthouding 

voordat echtgenoten mogen deelnemen aan het gebed. Hij vindt het wenselijk dat echtgenoten 

dit gebod van Paulus serieus nemen door van tijd tot tijd seksuele onthouding te oefenen, maar 

hij kiest ervoor de invulling van dit gebod over te laten aan de echtgenoten zelf. Ook ontbreken 

ondersteunende schriftcitaten, bijvoorbeeld uit Leviticus, ter verheldering van zijn antwoord. 

Verder valt op dat de termen onreinheid of reiniging ontbreken en evenmin gebruikt Dionysius 

hier terminologie ontleend aan de tempelcultus. Hij beschouwt seksuele onthouding niet als een 

noodzakelijke vorm van reiniging of heiliging om deel te nemen aan de liturgie. Dionysius geeft 

hier – anders dan hij bij de menstruatie wel deed – geen definitieve voorschriften aan de 

gehuwden over seksuele onthouding ten behoeve van het gebed of deelname aan de liturgie. 

Hij laat het aan het geweten van de gehuwden over om hierover te beslissen.  

2.3 Nachtelijke zaadlozingen 

Ook in het derde antwoord geeft Dionysius de vraag niet weer in zijn brief aan Basilides:  

Zij die een onvrijwillige nachtelijke zaadlozing hebben gehad, ook zij moeten hun 

eigen geweten raadplegen en van zichzelf bekijken of ze hierover twijfelen of niet. 

[Paulus] zegt ‘wie twijfelt in zaken rond het voedsel, veroordeelt zichzelf als hij 

toch eet’. Daarom moet ieder die God nadert hierover een goed geweten hebben en 

vertrouwen op het eigen oordeel.37  

De onderliggende vraag bij dit antwoord valt te reconstrueren als: is het gepast voor mannen 

die een nachtelijke zaadlozing hebben gehad, om God te naderen? Ook hier zien we een heel 

 
37 Dionysius, Ep. Bas. 3, Joannou, p. 13, r.11 - p. 14, r. 2. 
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compact antwoord waarin hij bij zijn adressanten veel vanzelfsprekendheden veronderstelt. 

Dionysius maakt meerdere gedachtesprongen. 

Door de toevoeging ‘onvrijwillig’ (avproai,retoj) bij nachtelijke zaadlozingen, maakt Dionysius 

onderscheid tussen een onopzettelijke zaadlozing en een opzettelijke. Wanneer de zaadlozing 

onopzettelijk was, en slechts dan, dient de man zijn geweten te raadplegen. Voor de situatie 

waarin de zaadlozing opzettelijk was, is Dionysius’ antwoord niet van toepassing, dus hoeft de 

vraag blijkbaar niet gesteld te worden. Dan waren de consequenties voor de geadresseerden 

duidelijk. Helaas voor ons zijn deze consequenties niet beschreven.  

Deze restrictie impliceert dat niet de nachtelijke zaadlozing zelf een man diskwalificeert om 

‘God te naderen’. De fysieke vloeiing zelf is niet het criterium, maar de vraag of deze opzettelijk 

of onopzettelijk heeft plaatsgevonden. Om te onderscheiden of de man God mag naderen dient 

hij zijn geweten te onderzoeken. Als onderbouwing voor dit gewetensonderzoek citeert 

Dionysius de Romeinenbrief van Paulus: ‘En wie twijfelt in zaken rond het voedsel, zegt de 

apostel, “eet zich een oordeel” (Romeinen 14, 23).’ 

Dionysius gaat voorbij aan de tekst uit Leviticus over zaadlozingen om zijn stelling te 

onderbouwen dat zaadlozingen onrein maken. In plaats daarvan heeft hij gezocht naar een tekst 

van Paulus die de reinheid of onreinheid van voedsel betreft. In de Romeinenbrief betoogt 

Paulus dat christenen hun geweten dienen te raadplegen hoe om te gaan met het eten van vlees 

dat gebruikt is in heidense offerrituelen. Paulus argumenteert dat dit voedsel op zichzelf niet 

verboden is, omdat voor christenen geen enkel voedsel meer onrein is. Toch kan het onder 

sommige omstandigheden beter zijn het niet te eten, zegt Paulus, om geen twisten tussen de 

broeders en zusters te veroorzaken. Wie twijfelt geeft anderen redenen om te twisten en zal 

daarom volgens Paulus een oordeel over zich afroepen. 

 

Dionysius brengt deze analogie in omdat ook in zijn redenering sprake is van een oordeel van 

het geweten, maar nu over (de onreinheid van) zaadlozingen en het naderen van God. Het 

geweten is de instantie die moet bepalen of de zaadlozing opzettelijk of onopzettelijk was. Dit 

impliceert dat volgens Dionysius de zaadlozing alleen dan een belemmering is om ‘God te 

naderen’, wanneer deze niet met een rein geweten kan worden verbonden. Niet de fysieke, 

zichtbare vloeiing als zodanig vormt een belemmering voor de man, maar een innerlijke bron 

die de zaadlozing heeft veroorzaakt en die alleen door het geweten gekend kan worden. 

Dionysius gebruikt ook ditmaal niet het woord onreinheid. Indirect speelt wel het begrip 

onreinheid mee doordat Dionysius een tekst van Paulus aanhaalt die spreekt over onrein 

voedsel. Wel zien we opnieuw een overeenkomst tussen Dionysius en Origenes: wanneer het 

gaat over de bron van de zaadlozing, gaat het bij Origenes om de begeerte die mannelijke 

zaadlozingen kan veroorzaken door een gebrek aan zelfbeheersing. De argumentatie van 

Dionysius ligt in het verlengde van deze opvatting door het geweten de ultieme scheidsrechter 

te laten zijn. 
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Waar verwijst nu de uitdrukking ‘ieder die God nadert’ (pa/j o` prosiw.n tw/| qew/|) naar? 

Dionysius gebruikt hetzelfde woord naderen (prose,rcomai) als in zijn eerste antwoord over de 

menstruerende vrouw, waar het gaat om naderen tot de heilige tafel. Hier spreekt hij over 

naderen tot God. Origenes gebruikt dezelfde uitdrukking voor deelname aan de liturgie: het 

luisteren naar het Woord van God, het gemeenschappelijk gebed. We kunnen dus aannemen 

dat Dionysius Origenes volgt in het begrip ‘God naderen’. Ook hij doelt hier op een liturgische 

context: deelname aan de bijeenkomsten van de christelijke gemeenschap, waar uit de Schrift 

gelezen wordt, en mogelijk deelname aan de maaltijd, waar hij in zijn eerste antwoord over de 

menstruatie naar verwijst. 

Dit betekent dat we de vraag van Basilides waarop Dionysius antwoordt iets specifieker zouden 

kunnen maken: is een onopzettelijke zaadlozing een belemmering voor deelname aan de 

liturgie? Het antwoord van Dionysius luidt dat een man een rein geweten dient te hebben als 

voorwaarde voor deelname aan de liturgie. Wie geen twijfel heeft over de onopzettelijkheid van 

zijn zaadlozing, i.c. wie overtuigd is dat de zaadlozing niet veroorzaakt is door seksuele 

begeerte, mag vertrouwen op zijn oordeel en zonder vrees deelnemen aan de liturgie. We 

kunnen vaststellen dat er een substantieel verschil is met zijn antwoord op de vraag over de 

menstruatie, waar hij schreef dat iedere gelovige rein moet zijn van lichaam en ziel, als 

voorwaarde om deel te nemen: bij de menstruatie is de wil geen criterium, bij onopzettelijke 

zaadlozingen wel. 

3 Dionysius’ gebruik van het begrip onreinheid  

In zijn brief geeft Dionysius antwoorden op vragen die opgekomen zijn in de praktijk van zijn 

collega-bisschop Basilides. De praktijkvragen hebben betrekking op de menstruatie en de 

implicaties voor deelname aan de liturgie, op seksuele onthouding tussen echtgenoten en op 

onvrijwillige nachtelijke zaadlozingen en hun implicaties voor het gebed of de liturgie. De 

antwoorden zijn weliswaar onafhankelijk van elkaar gegeven, maar het is geen toeval dat deze 

drie situaties samen in één brief staan. Het verbindende element is de leidraad die aangeeft hoe 

christenen dienen om te gaan met seksualiteit en voortplanting in relatie tot de ontmoeting met 

God. In deze paragraaf bekijk ik hoe Dionysius het begrip onreinheid gebruikt in relatie tot 

procreatieve vloeiingen, op welke ideeën hij zijn gedachten baseert, en welke betekenis hij geeft 

aan het concept van onreinheid voor mannen en vrouwen. 

3.1 Dionysius en Origenes 

In de vorige paragraaf is al veelvuldig de vraag gesteld hoe Dionysius’ uitspraken zich 

verhouden tot de theologie van Origenes. Dionysius volgt Origenes in zijn interpretatie van de 

evangelietekst van de bloedvloeiende vrouw. Net als Origenes vindt Dionysius dat de vrouw 
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onrein is vanwege haar bloedvloeiing, en net als Origenes vindt Dionysius dat zij het lichaam 

van Jezus niet aanraakt. Maar anders dan in de exegese van Origenes gebruikt Dionysius het 

verhaal over de genezing van de bloedvloeiende vrouw als een voorbeeld om het verbod op 

deelname aan de liturgische maaltijd door vrouwen tijdens de menstruatie te onderbouwen. 

Waar Origenes met zijn exegetische precisie onderscheid blijft maken tussen de menstruatie en 

een onregelmatige genitale bloedvloeiing, is het voor Dionysius hetzelfde bloed en geldt 

dezelfde regel. 

Dionysius verantwoordt de heiligheid van de liturgische samenkomst van de christenen met een 

beroep op woorden als het heilige, het heilige der heiligen, de heilige tafel enzovoorts. In de 

exegetische teksten van Origenes wordt het gebed van de christenen heilig genoemd en ook 

bepleit Origenes reinheid als voorwaarde voor deelname aan de liturgie. We hebben 

geconstateerd dat we uit de exegetische teksten van Origenes niet kunnen afleiden of hij ook 

een daadwerkelijk verbod op het aanraken van de eucharistie voorstond voor vrouwen tijdens 

de menstruatie of vrouwen met een genitale bloedvloeiing. Dionysius neemt hier op zijn beurt 

een helder en ondubbelzinnig standpunt in over uitsluiting van vrouwen van deelname aan de 

liturgie tijdens haar vloeiingen. Als we aannemen dat Dionysius theologisch dicht bij zijn 

leermeester is gebleven en spreekt over een bestaande praxis in de christelijke gemeenschap, is 

het goed denkbaar dat Origenes op dezelfde wijze genitale bloedvloeiingen als een 

belemmering beschouwd heeft voor liturgische deelname, en daarom zo benadrukte dat de 

bloedvloeiende vrouw afstand hield van het lichaam van Christus. 

 

Voor de vraag over seksuele onthouding van de gehuwde christenen doet Dionysius een beroep 

op 1 Korintiërs 7, 5. Dit Schriftwoord van Paulus is voor Origenes een zwaar argument om te 

pleiten voor seksuele onthouding als voorwaarde voor deelname aan de liturgie, terwijl hij 

daarnaast regelmatig pleit voor heiliging van het gebed door afstand te scheppen tussen de 

plaats waar gehuwde christenen seksuele gemeenschap hebben en de plaats waar zij hun 

dagelijkse gebeden uitspreken. Daartegenover staat Dionysius op het standpunt dat iedere 

christen, rein of onrein, mag bidden. Een periode van seksuele onthouding is aanbevolen, maar 

hoe zij dat invullen laat hij over aan het oordeel van de gehuwden zelf. Hier neemt hij een 

minder restrictief standpunt in dan Origenes.  

Ook wat betreft de nachtelijke zaadlozingen argumenteert Dionysius in dezelfde lijn als 

Origenes. Net als voor Origenes is voor hem de fysieke vloeiing niet bepalend; hij maakt het 

geweten leidend voor de vraag of hier sprake is van een belemmering. Hij laat aan het geweten 

over om het onderscheid te maken of een zaadlozing de man onrein heeft gemaakt, en daarmee 

of deelname aan de liturgie geoorloofd is. Dit wijst erop dat ook Dionysius in het geval van 

mannelijke vloeiingen niet de vloeiing zelf ziet als bron van onreinheid maar de begeerte. Deze 

interpretatie ligt in de lijn van Origenes’ ascetische theologie waarbij zelfbeheersing een deugd 

is geworden die reinheid bewerkstelligt, en het gebrek aan beheersing van de begeerte een 
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overtreding wordt, de ware bron van onreinheid. Zelfs al is Dionysius geen pleitbezorger van 

seksuele ascese zoals Origenes, hij hanteert wel dezelfde ideeën en argumentatie over seksuele 

begeerte en onreinheid.  

 

Dionysius’ benadering staat volgens Cohen in contrast met Origenes’ allegorische exegetische 

methode: ‘A disciple of Origen ought to have known how to allegorize the law, but here 

Dionysius is a decided literalist (even if he argues that nocturnal emission pollutes only if one 

feels guilty).’38 Hiertegenover benadrukken zowel Brakke als Metternich juist de continuïteit 

tussen de letterlijke interpretatie van Origenes van seksuele onreinheidsvoorschriften en die van 

Dionysius over menstruele onreinheid. Het is duidelijk dat dit door Cohen geschetste contrast 

tussen Dionysius en Origenes niet gestaafd wordt door mijn analyse van de teksten. We zien 

dat Dionysius in alle standpunten schatplichtig is aan, of in dezelfde lijn staat als Origenes, zelfs 

als dit tegenstrijdige standpunten oplevert over het toepassen van voorschriften over onreinheid. 

Dionysius’ beroep op het verhaal van de bloedvloeiende vrouw dient volgens Metternich een 

ander belang dan het beroep van de Didaskalia op hetzelfde verhaal:  

Meines Erachtens ist es wesentlich, die Verschiedenartigkeit der Fragestellungen 

zu beachten. Die syrische Didaskalia will die Reinigungsbäder abschaffen und 

vereinnahmt Mk 5, 25-34 parr [i.e. het verhaal van de bloedvloeiende vrouw – MG] 

für eine Aufhebung der jüdische Ritualwaschungen. Damit wird ein Teil der 

jüdischen Lebenspraxis verworfen, aber nicht pauschal das ganze Alte Testament. 

Dionysius’ Brief spiegelt ein ganz anderes Problem. Er sucht nach einer biblischen 

Begründung für den Ausschluss der Frauen vom Sakralraum. Reinheitsbäder sind 

nicht sein Thema. Vielleicht hätte Dionysius in Bezug auf die Reinigungspraxis 

einen ähnlichen Standpunkt vertreten wie die syrische Didaskalia.39 

Volgens Metternich gaat het antwoord van Dionysius voorbij aan reinigingsbaden omdat hij 

een ander doel heeft dan de Didaskalia: hij zoekt naar een Bijbels fundament voor de uitsluiting 

van vrouwen uit de sacrale ruimte tijdens de menstruatie, en gaat daarom niet in op de ‘joodse 

praxis’ van reinigingsbaden, die de Didaskalia verwerpelijk vindt. Zo kan zij overeind houden 

dat Dionysius wellicht ook tegen reinigingsbaden geweest is. Maar is er wel sprake van 

reinigingsbaden in de praktijk waar Dionysius in staat? Een pleidooi voor een reinigingsbad na 

de menstruatie zou goed hebben gepast in het denken van Dionysius, omdat hij nadrukkelijk 

reinheid van lichaam en ziel als voorwaarde stelt om deel te nemen aan de liturgie. Uit zijn 

stilzwijgen leid ik af dat hij een dergelijk gebruik van wassen of baden om een periode van 

menstruele onreinheid af te sluiten niet gekend heeft. De onreinheid tijdens de menstruatie is 

voorbij wanneer de menstruatie voorbij is. 

 
38 Cohen, “Menstruants and the Sacred”, p. 288. 
39 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 176. 
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3.2 Schriftargumenten 

Dionysius fundeert zijn argumentatie voor een belangrijk deel op de Schrift. Deze 

schriftargumenten zijn zonder uitzondering ontleend aan het Nieuwe Testament. Schriftcitaten 

uit Leviticus of andere teksten over onreinheid ontbreken. Zijn visie op vrouwelijke 

bloedvloeiingen baseert hij voornamelijk op het evangelieverhaal van de genezing van de 

bloedvloeiende vrouw, en zijn gedachten over seksuele onthouding binnen het huwelijk geeft 

hij in zijn ogen adequaat weer met de woorden van Paulus in 1 Korintiërs 7, 5. Ook voor een 

richtlijn met betrekking tot onopzettelijke zaadlozingen beroept Dionysius zich uitsluitend op 

een uitspraak van Paulus als onderbouwing voor zijn antwoord. Opmerkelijk is dat Dionysius 

hier kiest voor een vergelijking met het debat over het eten van onrein voedsel. Het had meer 

voor de hand gelegen als hij had gekozen voor een schriftcitaat dat mannelijke zaadlozingen 

betreft, bijvoorbeeld Leviticus, maar Dionysius laat Leviticus hier buiten beschouwing. Dit 

geeft aan dat Dionysius aan de brieven van Paulus een groter gezag toekent voor christenen dan 

aan voorschriften uit Leviticus.  

3.3 Een Levitisch reinheidssysteem  

Dat er een zekere samenhang aanwezig is in de drie antwoorden die Dionysius geeft over 

procreatieve vloeiingen en deelname aan de liturgie kunnen we afleiden uit het feit dat ze samen 

behandeld worden in één brief. Ze delen een gemeenschappelijk thema: procreatieve 

vloeiingen, en in de drie kwesties spelen vragen over regulering van deelname aan de liturgie 

en gebed, over regulering van seksualiteit met het oog op de ontmoeting met God, of dat nu in 

enge of brede zin liturgisch opgevat moet worden. Onderzoekers verschillen van mening over 

de vraag of Dionysius zich baseert op Leviticus 15 voor de reinheidsvoorschriften. Volgens 

Cohen blijkt dit duidelijk uit het feit dat Dionysius de taal van de tempelcultus overdraagt op 

de christelijke liturgie.40 Hier kom ik nog op terug. Fonrobert spreekt dit tegen: ‘Dionysius does 

not reason that the menstruous woman should not do that because Leviticus 15 rules in that 

manner. They should not do so as “pious and faithful” women.’ Volgens haar kan Dionysius 

zijn voorschriften niet op Leviticus baseren, want de inconsistenties in de 

reinheidsvoorschriften van Dionysius zijn niet te verklaren op basis van Leviticus:  

He might perhaps allude to concerns that stem from the traditions based on 

Leviticus 15, but he treats them certainly rather discriminately. […] Hence, his 

motivation to exclude the women from the Eucharist and from church must lie 

elsewhere than in his attachment to the regulations of Leviticus 15.41 

 
40 Cohen, “Menstruants and the Sacred”, p. 288-290.  
41 Fonrobert, Menstrual Purity, p. 296, n. 84.  
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Ook Metternich stelt dat Dionysius niet rechtstreeks Leviticus 15 inpast in het dagelijks leven 

van christenen. Volgens haar is hij in zijn standpunt over menstruatie beïnvloed door de 

interpretatie van het verhaal van de bloedvloeiende vrouw van Origenes.42 Het is inderdaad 

problematisch om Dionysius’ voorschriften voor deelname aan de liturgie tijdens de 

menstruatie direct in verband te brengen met de voorschriften uit Leviticus. Aangezien 

Dionysius zich uitsluitend op nieuwtestamentische citaten beroept, is er geen aantoonbaar 

verband tussen het reinheidssysteem van Leviticus 12 en 15 en de reinheidsvoorschriften die 

Dionysius kent en doorgeeft. Zo’n verband kan noch voor menstruatie noch voor zaadlozingen 

of seksuele gemeenschap worden aangetoond. 

3.4 Terminologie ontleend aan de tempel  

‘The transference of temple terminology to the church is unmistakable’, zegt Cohen over 

Dionysius’ verwoording van de reinheidsregels die betrekking hebben op de christelijke 

liturgie.43 Wanneer we constateren dat alle Schriftargumentatie uit het Nieuwe Testament komt, 

roept deze uitspraak vragen op. Zoals we constateerden gebruikt Dionysius weliswaar de 

terminologie van de oudtestamentische tempelcultus, maar beziet hij die door het filter van het 

Nieuwe Testament. Brakke verklaart deze toepassing van cultische taal op de christelijke 

liturgie als volgt:  

Most early Christian writers saw their Eucharist as superior to and therefore 

analogous to the sacrifices that had been made in the Jewish Temple and so applied 

purity regulations to it and their Christian “priests”; thus Origen, among others, 

believed that clergy who had recently had intercourse with their wives should not 

preside at the Eucharist.44 

Brakke veronderstelt dat in het spreken over de heiligheid van de eucharistie, en daarmee van 

de liturgie, de analogie met de tempelcultus is opgekomen. Dit verklaart volgens hem dat onder 

anderen Origenes cultische reinheidsregels rond seksuele onthouding voor joodse priesters 

toepaste op de christelijke liturgie. Brakke vervolgt: ‘Here Dionysius, a student of Origen, 

simply extended this principle to menstruating women.’ De argumentatie van Brakke is niet 

overtuigend. Hij kiest een omweg via een ander type onreinheid in het denken van Origenes om 

de onreinheid van de menstruatie bij Dionysius te verklaren, terwijl er een veel eenvoudiger 

verband is tussen de twee: Dionysius is schatplichtig aan Origenes’ interpretatie van het 

evangelieverhaal van de bloedvloeiende vrouw. Ook al is bij Origenes niet aan te tonen dat dit 

leidt tot uitsluiting van vrouwen van deelname aan de liturgie, voor Dionysius is dit een logische 

 
42 Metternich, “Sie sagte ihm”, p. 175. 
43 Cohen, Shaye J. D., “Menstruants and the Sacred” p. 288. Zoals gezegd volgen Brakke en Metternich hem 

hierin.  
44 Brakke, “Nocturnal Emissions”, p. 434. 
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consequentie. Er is dus geen tegenstelling tussen de argumentatie van Origenes en de uitspraken 

van Dionysius. 

 

Ik constateer, en dit is nog niet eerder uit onderzoek naar voren gekomen, dat Dionysius 

uitsluitend spreekt over onreinheid en reinheid en terminologie gebruikt die verwijst naar de 

tempelcultus wanneer hij spreekt over menstruerende vrouwen. Zodra Dionysius over seksuele 

gemeenschap en nachtelijke zaadlozingen spreekt, verlaat hij het jargon van de tempel en kiest 

hij een ander discours. In zijn beide laatste antwoorden ontbreken cultische termen. De 

heiligheid van de tempel brengt hij alleen in wanneer hij duidelijk wil maken dat de menstruatie 

onrein is en een belemmering is voor de deelname aan de liturgie.45  

3.5 Betekenis van onreinheid 

Laten we kijken naar de betekenis van onreinheid in de tekst van Dionysius. Fonrobert en 

anderen signaleerden al dat Dionysius anders oordeelt over de onreinheid van menstruerende 

vrouwen dan over de onreinheid van mannen na een zaadlozing. Uit mijn analyse is gebleken 

dat het verschil in de voorschriften samengaat met een verschil in taalgebruik. 

Een ander kenmerk is dat de onreinheid van de menstruatie bepaald wordt door de fysieke 

vloeiing. Dionysius stelt dat ieder die niet geheel rein is van lichaam en ziel uitgesloten wordt 

van binnengaan van het huis van God en van deelname aan de tafel. Hieruit volgt dat de 

menstruatie het lichaam onrein maakt, want op dit punt is voor Dionysius een 

gewetensonderzoek niet aan de orde. Schulz meent dat volgens Dionysius de menstruatie ook 

de geest van de vrouw aantast en dat om die reden een gewetensonderzoek door haar niet 

verantwoord is.46 Maar belangrijker is dat de onreinheid van de geest of ziel voor Dionysius 

niet meer relevant is, omdat voor hem volstaat dat haar lichaam onrein is. De bron van 

onreinheid is de menstruatie zelf, de onreinheid een fysieke toestand die de vrouw lichamelijk 

onrein maakt. Lichamelijke onreinheid bij vrouwen is voor Dionysius reden voor uitsluiting 

van deelname aan de heilige tafel. En vrome vrouwen met ontzag voor het heilige zullen 

vanzelfsprekend handelen vanuit dit besef. Hier gebruikt Dionysius een concept van onreinheid 

in een cultisch taalveld waarin hij de christelijke liturgie omschrijft met taal ontleend aan een 

begrip van de tempelcultus, die weliswaar niet rechtstreeks aan Leviticus is ontleend, maar 

indirect op oudtestamentische ideeën leunt. Hier is sprake van een fysiek concept van 

onreinheid in een cultische context. 

 
45 Een spoor om verder te onderzoeken is de relatie tussen het gebruik van cultische termen in het spreken over 

procreatieve onreinheid en de ontwikkeling van offerterminologie in het denken over de christelijke 
eucharistie. Voor het laatste, zie J. de Watteville, Le sacrifice dans les textes eucharistiques des premiers 
siècles (Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1966).  

46 Jennifer A. Schulz, “Doctors, Philosophers, and Christian Fathers on Menstrual Blood”, in: Wholly Woman, 
Holy Blood. A Feminist Critique of Purity and Impurity, K. De Troyer e.a., (Harrisburg: Trinity Press, 2003) 
115.  
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De beide andere vragen over procreatieve vloeiingen zijn voor Dionysius aanleiding om 

terughoudend over onreinheid te spreken: hij vraagt christenen om zelf een oordeel te geven, 

op grond waarvan zij zelfstandig kunnen beslissen of er sprake is van een obstakel voor de 

ontmoeting met God. Tegelijkertijd ontbreekt hier de terminologie die zo typerend is voor de 

tempelcultus, en de verschillen die dat oplevert zijn betekenisvol. Bij seksuele gemeenschap 

binnen het huwelijk wordt de beslissing aan het echtpaar overgelaten hoe zij het advies van 

Paulus toepassen. Bij spontane zaadlozingen kan de zaadlozing een belemmering zijn om God 

te naderen, maar dit geldt niet in alle gevallen. Bepalend voor Dionysius is de vraag naar het 

goede geweten. Niet zozeer de fysiek vloeiing maakt onrein, maar de intenties die de fysieke 

vloeiing veroorzaakt hebben. Daarmee is niet langer de zichtbare en fysieke vloeiing zelf de 

bron van de onreinheid, maar de onzichtbare begeerte. Dat een zaadlozing niet onrein hoeft te 

maken wanneer er geen seksuele begeerte aan ten grondslag heeft gelegen zou je kunnen zien 

als een ethische vorm van onreinheid. In dit concept gebruikt Dionysius geen cultische taal en 

spreekt niet over uitsluiting van het gebed of de liturgie. 

 

Brakke signaleert een ontwikkeling tussen het denken van Dionysius en dat van Timotheüs van 

Alexandrië, een van de opvolgers van Dionysius in de vierde eeuw: 

While Dionysius had defended his reasoning on sexual purity issues solely by 

appeals to passages from the New Testament, new elements appear in the thinking 

of Timothy: a psychological concern about the “desire” that a dream might indicate 

[…] Here the logic of Temple purity gave way to an interest in the spiritual 

condition of the individual man.47 

Ik zie echter niet zozeer een ontwikkeling tussen de derde en de vierde eeuw, als wel een 

gebruik van twee onderscheiden concepten van onreinheid door Dionysius, hetgeen zijn 

doorwerking heeft in het denken van volgende generaties theologen. Enerzijds hanteert 

Dionysius een zuiver fysiek concept van onreinheid waar het vrouwelijk bloedverlies betreft. 

Dit concept is objectief, onafhankelijk van de wil of het geweten en bepaalt onreinheid als een 

fysieke omstandigheid. Anderzijds hanteert hij een concept waarin onreinheid bestaat in het 

seksuele verlangen of de begeerte, een concept dat hij gebruikt in situaties van seksuele 

gemeenschap en zaadlozingen, situaties die met name mannen betreffen. Deze ambivalentie in 

het werk van Dionysius is aan Brakke voorbijgegaan, ondanks het feit dat hij erkent dat 

Timotheüs van Alexandrië vrouwen tijdens de menstruatie uitsluit van het heilige en dat 

daarmee in wezen beide concepten van onreinheid ook bij Timotheüs aanwezig zijn. 

 
47 Brakke, “Nocturnal Emissions”, p. 435. 
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4 Conclusie  

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke visie Dionysius heeft op procreatieve onreinheid. 

Allereerst kunnen we constateren dat Dionysius geen coherent systeem van procreatieve 

reinheid behandelt zoals dat in Leviticus is gegeven. Voor de menstruatie en ander vrouwelijk 

bloedverlies hanteert Dionysius een andere taal en een ander begrip van onreinheid dan voor 

zaadlozingen en seksuele gemeenschap, met daaruit voortvloeiend andere consequenties voor 

de deelname aan liturgie.  

 

De menstruatie maakt in Dionysius’ theologie een vrouw onrein. De vrouw die menstrueert is 

‘niet geheel rein van lichaam en ziel’ en kan daarom niet deelnemen aan de liturgie en zeker 

niet aan de eucharistische maaltijd. Dionysius beroept zich, anders dan zijn voorganger en 

leermeester Origenes, niet op het Oude Testament en argumenteert uitsluitend met behulp van 

teksten uit het Nieuwe Testament. Dat maakt de veelheid van verwijzingen naar tempelcultus 

en tempelideologie in het antwoord van Dionysius over de menstruatie des te opmerkelijker. 

Hij duidt de menstruatie van de vrouw als onrein door over de liturgie te spreken in termen van 

de heiligheid van de tempelcultus, die ook heiligheid van de deelnemers vraagt. Een beroep op 

Leviticus ontbreekt echter. Het is niet aannemelijk dat Dionysius Leviticus of de 

oudtestamentische tempelvoorschriften toepast op of vertaalt naar de christelijke liturgie. 

Waarschijnlijker is dat Dionysius zich baseert op nieuwtestamentische herneming van 

oudtestamentische noties van onreinheid en heiligheid die verbonden zijn met de tempelcultus. 

Daarnaast laat Dionysius zich beïnvloeden door het theologische discours van Origenes. Deze 

denkwijzen past hij toe op de christelijke liturgische samenkomst en de heilige maaltijd. 

De onreinheid van de menstruatie is in dit theologische discours een lichamelijke onreinheid. 

De fysieke vloeiing op zichzelf is daarom voldoende bewijs dat er sprake is van onreinheid, en 

nader gewetensonderzoek om te bepalen of de vrouw onrein is, is overbodig. Dit geldt voor de 

menstruatie en in extenso ook voor ander genitaal bloedverlies zoals kraambloed en 

onregelmatige vloeiingen. Waar bij Origenes nog voorzichtigheid heerste wat betreft 

vrouwelijke onreinheid, is Dionysius duidelijk in zijn cultisch begrip van onreinheid wanneer 

hij schrijft over de menstruatie en ander genitaal bloedverlies bij vrouwen. Deze onreinheid 

moet lichamelijk verstaan worden in de cultische context van de tempel. De onreinheid van de 

menstruatie is niet zozeer een bedreiging voor de handelingen van het gebed of het lezen uit de 

Schrift, zoals we zagen bij de adressanten van de Didaskalia, als wel een bedreiging voor de 

heiligheid van de samenkomst, de liturgische ruimte en de eucharistische tafel. Daarom 

concludeer ik dat de transformatie van het oudtestamentische concept van onreinheid ten 

behoeve van de christelijke liturgie bij Dionysius een andere is dan de ontwikkeling die we 

hebben gezien bij de joods-christelijke adressanten van de Didaskalia. Onder de joden zijn 

immers de cultische handelingen zoals gebed en reciteren van de Schrift de nieuwe locus van 
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heiligheid geworden na het verlies van de tempel en is er niet een nieuwe cultische ruimte 

gekomen. Bronnen die deze transformatie beïnvloed hebben, treffen we eerder aan onder de 

verschillende tempelcultussen met hun eigen regels voor procreatieve onreinheid binnen de 

hellenistische wereld, waarvan Dionysius kennis gehad zal hebben. 

 

Wanneer Dionysius schrijft over seksuele gemeenschap en zaadlozingen, verandert zijn taal en 

verandert ook zijn begrip van onreinheid. Alle verwijzingen naar tempelcultus ontbreken en 

daarmee ook de cultische context van onreinheid. Dat deze onreinheid niet wordt veroorzaakt 

door de fysieke zaadlozing op zichzelf wordt al duidelijk uit het feit dat Dionysius begint met 

onderscheid maken tussen opzettelijke en onopzettelijke zaadlozingen. Weliswaar kan de 

fysieke zaadlozing van de man een signaal zijn van zijn onreinheid, maar de fysieke zaadlozing 

en de onreinheid vallen niet langer samen. De instantie die moet uitmaken of het gepast of 

ongepast is om God te naderen is het geweten. Indien het geweten rein is, is de fysieke vloeiing 

zelf geen belemmering voor deelname aan de liturgie, maar als het geweten niet rein is, is er 

sprake van een belemmering. Deze belemmering merkt Dionysius niet met zoveel woorden aan 

als onreinheid, maar het concept komt wel overeen met het denken over de onreinheid van 

seksuele begeerte zoals Origenes dit uitwerkt. De bron van onreinheid is in dat geval de begeerte 

die de oorzaak is geweest van de vloeiing; er is sprake van een falen of zondigen tegen de deugd 

van de seksuele zelfbeheersing. Daarmee is de bron van de onreinheid verschoven van buiten 

naar binnen, van objectief vast te stellen door de aanwezigheid van een vloeiing tot subjectief 

te beoordelen door degene die vloeit. De fysieke vloeiing is niet meer onrein in zichzelf, maar 

is hooguit een signaal dat er sprake kan zijn van een onreinheid op een ander niveau. 

 

Dionysius’ denken over procreatieve onreinheid is niet consistent. Hij gebruikt twee 

onderscheiden concepten van onreinheid voor vrouwelijke bloedvloeiingen enerzijds en 

seksuele gemeenschap en mannelijke vloeiingen anderzijds. In het eerste geval hanteert hij een 

fysiek concept van onreinheid dat niet door intenties beïnvloed wordt en cultische 

eigenschappen heeft; in het tweede geval een ethisch concept van onreinheid, waarbij de fysieke 

vloeiing niet langer bepalend is. Wanneer Dionysius consequent het ethische concept van 

onreinheid op alle vloeiingen had toegepast, dan zou hij vrouwen aangespoord hebben om 

tijdens de menstruatie hun geweten te raadplegen om te onderzoeken of hun menstruatie een 

gevolg was geweest van seksuele begeerte en een gebrek aan zelfbeheersing, hetgeen absurd is. 

Vrouwen zouden dan tot de slotsom moeten komen dat zij ten tijde van hun menstruatie niet 

onrein waren. Zo concludeert ook de auteur van de Didaskalia Apostolorum. Wanneer 

Dionysius consequent het fysieke concept van onreinheid had toegepast, dan was het voor 

mannen na iedere nachtelijke zaadlozing, ongeacht de omstandigheden, verboden geweest om 

deel te nemen aan de liturgie, omdat zij ‘niet geheel rein van ziel en lichaam’ waren. Kortom: 

wanneer hij consequent was geweest in zijn denken over onreinheid, was ofwel de menstruatie 
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niet onrein geweest, ofwel waren nachtelijke zaadlozingen ongeacht het geweten wel onrein 

geweest. 

 

De consequenties van het gebruik van twee verschillende concepten van onreinheid zijn ook 

verschillend voor vrouwen en mannen. Vrouwen dragen in de visie van Dionysius iedere maand 

opnieuw de last van uitsluiting van deelname aan de liturgie, ongeacht hun inspanningen. Voor 

mannen echter komt de nadruk te liggen op controle. Zij hebben enerzijds de mogelijkheid om 

hun seksuele begeerte te reguleren zodat ze hun deelname aan de liturgie niet hoeven te 

verzaken; anderzijds, wanneer zij toch een zaadlozing hebben gehad, is deze niet per definitie 

een belemmering voor deelname aan de liturgie. 

 

Waar in het denken van Origenes de spanning blijft bestaan tussen onreinheid als fysiek signaal 

en onreinheid veroorzaakt door een begeerte in de ziel, gebruikt Dionysius in de praktijk 

eenvoudigweg twee onderscheiden concepten waarvan hij de tegenstrijdigheid niet onderkent. 

Onder invloed van nieuwe idealen rond seksuele ascese, zelfbeheersing en gematigdheid komen 

de begrippen reinheid en onreinheid op afstand te staan van Leviticus waaraan ze wellicht ooit 

ontleend zijn. Het concept reinheid blijft echter bruikbaar voor christelijke theologen om dit 

nieuwe ideaal van seksuele zelfbeheersing een theologische lading te geven. Dionysius pleit 

niet voor een ascetische levenswijze noch is hij een streng voorstander van seksuele onthouding 

ter voorbereiding op deelname aan de liturgie. Toch zien we dat Origenes’ ideeën over seksuele 

ethiek doorwerken in het denken van Dionysius. 

Onreinheid is een term geworden waar Dionysius de innerlijke onreinheid van seksuele 

begeerte mee kan benoemen. Dat zij blijft bestaan is alleen mogelijk omdat in de cultuur waarin 

seksuele gematigdheid de norm is en seksuele ascese geïdealiseerd wordt, de beheersing van 

het fysieke de maat is geworden voor de reinheid van de ziel. De menstruatie en andere vormen 

van vrouwelijk bloedverlies zijn niet onderworpen aan seksuele begeerte en kunnen daarom 

niet worden beoordeeld op grond van begeerte, maar de fysieke vorm van onreinheid blijft 

overeind zoals deze in de eeuwen daarvoor in de oudtestamentische cultus heeft bestaan en 

zoals deze mogelijk in omringende Egyptisch-Hellenistische cultussen nog altijd bestond. 

 

Onder invloed van de ascetische theologie die door Origenes is ingezet, vindt er in het begrip 

onreinheid een verschuiving plaats van een fysieke-cultische naar ascetisch-ethische uitleg. De 

invloed van Origenes is zo groot dat ook wanneer theologen, zoals Dionysius, geen bijzondere 

voorliefde voor seksueel ascetisme hebben, zij toch het discours over seksuele onreinheid 

overnemen. Daar waar het Origenes nog lukte om vrouwelijk bloedverlies te incorporeren in 

zijn ascetisch-ethisch discours, ontstond er voor Dionysius geen noodzaak om afstand te nemen 

van de onreinheid van vrouwelijk bloed. Hierdoor bleef het begrip onreinheid in combinatie 

met procreatieve vloeiingen relevant voor christenen en zo kon het zelfs blijven bestaan in 
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verband met vrouwelijk bloedverlies. Door toepassing van de terminologie van de tempel op 

de christelijke liturgie blijven vrouwen gebonden door een cultische vorm van onreinheid, 

terwijl er geen christelijke theologie van cultische onreinheid bestaat. Hoewel een onderscheid 

naar geslacht niet de opzet is, resulteren verschillende regels voor mannen en vrouwen als het 

gaat over procreatieve onreinheid. Door verschillende concepten van onreinheid te hanteren 

legt Dionysius de basis voor een ambivalent gebruik van het begrip onreinheid wanneer het 

gaat over vrouwelijk bloed in de latere geschiedenis. 
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C O N C L U S I E  

 

 

 

De christenen in de vroege kerk zochten een nieuwe verhouding ten opzichte van de joodse 

achtergrond waar het christendom uit voortkwam. Daarbij hoorde de omgang met praktijken 

van procreatieve onreinheid die in het Oude Testament, met name in het boek Leviticus, waren 

voorgeschreven en in het na-Bijbelse jodendom werden voortgezet en verder ontwikkeld. De 

christenen in de derde eeuw kenden gevestigde praktijken die nog sterk van elkaar verschilden 

en nog volop in beweging waren. Dat gold ook voor de voorschriften rond procreatieve 

vloeiingen die gerelateerd zijn aan deelname aan het gebed en de liturgie van de christelijke 

gemeenschappen. De redacteur van de Didaskalia Apostolorum, Origenes en Dionysius van 

Alexandrië bewogen in dit debat ieder vanuit hun eigen gezichtspunten en met hun eigen 

drijfveren. 

 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe de procreatieve reinheidsvoorschriften uit 

Leviticus zijn getransformeerd en geadapteerd aan de christelijke context en waarom de 

onreinheid van vrouwelijk bloedverlies niet verdwenen is onder invloed van deze transformatie,  

hoe de transformatie van het begrip reinheid en onreinheid in de praktijk heeft uitgewerkt voor 

de liturgische participatie van mannen en vrouwen. Dit heb ik onderzocht aan de hand van drie 

deelvragen:  

 

1. Is er sprake van continuïteit of discontinuïteit tussen de oudtestamentische 

reinheidsvoorschriften voor procreatieve onreinheid en de christelijke gebruiken en 

theologische ideeën hierover? Is er sprake van continuïteit ten opzichte van de 

omringende joodse cultuur of de hellenistische cultuur? 

2. Welke verschillen zien we in de praktische voorschriften voor onreinheid voor mannen 

en voor vrouwen in de diverse regio’s en christelijke stromingen?  

3. Hoe zijn de concepten reinheid, heiligheid en onreinheid getransformeerd in de 

verschillende christelijke contexten en welke rol heeft de opkomst van het ideaal van 

seksueel ascetisme gespeeld in het toe-eigenen van deze begrippen?  
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1 Reinheidsgebruiken in het vroege christendom en christelijke en joodse identiteit 

De eerste vraag die in dit onderzoek steeds aan de orde geweest is, is hoe de christelijke praxis 

van onreinheid zich verhoudt tot haar joodse oorsprong en tot de omringende hellenistische 

religies en culturen. 

Het christendom in de derde eeuw is als een lappendeken van groeperingen en stromingen, elk 

met haar eigen inbedding, gebruiken en theologie. De analyse van de bronnen overziende 

constateer ik dat men in diverse christelijke regio’s en stromingen op verschillende manieren is 

omgegaan met eigentijdse joodse gebruiken en voorschriften alsook met de (her)interpretatie 

van Leviticus.  

 

Het wel of niet voortzetten van procreatieve reinheidsgebruiken was onderdeel van het 

wordingsproces van de christelijke identiteit.  Vormgeven aan de eigen identiteit kon betekenen 

dat men de continuïteit met het verleden wilde benadrukken en daarom aan de oude 

reinheidsregels vast bleef houden. Maar het kwam ook voor dat men de nieuwe identiteit wilde 

markeren door deze oude gebruiken af te wijzen. In de Syrische context van de Didaskalia 

Apostolorum speelde de kwestie van het markeren van de nieuwe christelijke identiteit ten 

opzichte van de joden een duidelijker rol dan in de Egyptische context.  

 

De auteur en redacteurs van de Didaskalia onderstreepten het belang van een eigen christelijke 

identiteit door afstand te nemen van joodse gebruiken en regels om zo de grenzen tussen joden 

en christenen scherp en helder te markeren. Tegelijkertijd vangen we in het document ook een 

glimp op van christelijke groeperingen die de continuïteit met hun joodse achtergrond 

handhaven en juist vasthouden aan een aantal bestaande joodse gebruiken waarover ze met de 

redacteur van de Didaskalia in discussie zijn.  

De Didaskalia laat zien dat er in Syrië christelijke groeperingen zijn die procreatieve 

reinheidsregels in acht nemen, bestaande uit zich onthouden van het gebed, het lezen uit de 

Schrift en de deelname aan de eucharistie tijdens vloeiingen en deze periode van afzondering 

afsluiten met een ritueel bad. Deze groepen verstaan zichzelf als christelijk: mogelijk zijn het 

christenen met een joodse achtergrond, mogelijk ook groepen die een liefde hebben opgevat 

voor de joodse wortels van het christelijk geloof. Deze sporen van procreatieve 

reinheidsgebruiken worden door de redacteur als joodse gebruiken bestempeld, maar ze wijken 

af van de rabbijns-joodse voorschriften van de Misjna en de Tosefta. Aangezien deze praxis 

voor procreatieve vloeiingen meer verwantschap vertoont met de voorschriften uit de rabbijns-

joodse geschriften dan met de voorschriften in Leviticus, zie ik deze als een systeem van 

procreatieve reinheidsvoorschriften dat is ontwikkeld in joodse groeperingen die vergelijkbaar 

zijn met de rabbijns-joodse kringen waarbinnen de Misjna en de Tosefta zijn ontstaan. Deze 

joodse groepen hebben oudtestamentische voorschriften voor de tempelcultus overgedragen op 
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het gebed, het reciteren van het Sjema en het reciteren van de Schrift. De sacraliteit die 

oorspronkelijk verbonden was aan de tempel is daarin overgedragen op een reeks handelingen 

die de communicatie met God overgenomen hebben in een context zonder tempel. Deze praxis 

hebben christenen zich toegeëigend en toegepast op de christelijke liturgische handelingen, 

reden waarom zij zich tijdens procreatieve vloeiingen afzonderen van deelname aan de liturgie. 

Hoewel in de Didaskalia vooral de nadruk ligt op de gebruiken van vrouwen, is er reden om 

aan te nemen dat deze gebruiken een voortzetting zijn van de reinheidsregels voor zowel 

vrouwen als mannen.  

De redacteur van de Didaskalia houdt een vurig pleidooi tegen deze procreatieve 

reinheidsgebruiken. Het is niet na te gaan hoe groot de groep christenen is die deze redacteur 

vertegenwoordigt; we kunnen alleen vaststellen dat hij tegenover een groep stond die wel aan 

reinheidsgebruiken hechtte. 

 

In de Alexandrijnse christelijke gemeenschap vind ik veel minder aanwijzingen die duiden op 

continuïteit met joodse praktijken of discussies met joodse groepen van dat moment. In het 

werk van Origenes en in zekere zin ook in dat van Dionysius heeft een selectie plaatsgevonden: 

sommige procreatieve vloeiingen vragen wel, andere niet om een voortzetting van procreatieve 

reinheidsgebruiken. Als exegeet heeft Origenes zich tot taak gesteld om te verklaren dat het 

Oude Testament tot de openbaring van God hoort, tegenover de heretische stromingen die 

alleen Gods openbaring in het Nieuwe Testament erkennen. Hij wil daarom laten zien hoe de 

voorschriften van Leviticus 12 en 15 nog altijd betekenis dragen voor christenen en soms ook 

nog een zekere geldigheid hebben. Daarbij maakt hij een selectie die past bij zijn 

antropologische visie en zijn streven om seksueel ascetisme te funderen in de Schrift. Bij 

Dionysius zien we een vanzelfsprekendheid in zijn spreken over gebruiken rondom 

procreatieve onreinheid van enerzijds vrouwen en anderzijds mannen, die desondanks niet op 

Leviticus gebaseerd wordt. Dionysius bepleit reinheidsvoorschriften voor vrouwen tijdens de 

menstruatie en andere bloedvloeiingen, waarbij hij de onreinheid van vrouwelijk bloed ziet als 

onverenigbaar met de sacraliteit van de liturgische ruimte. In zijn denken is de sacraliteit van 

de tempel niet overgedragen op een reeks van handelingen die niet verontreinigd mogen 

worden, maar op de liturgische ruimte of de liturgische tafel. De overdracht van sacraliteit vindt 

hier op een andere manier plaats dan in de joodse teksten en in de Didaskalia. Daarom is er 

volgens mij in de gemeenschap die Dionysius vertegenwoordigt geen sprake van continuïteit 

met een joodse praktijk van procreatieve onreinheid. Wel is er continuïteit met de opvattingen 

en de praktijken die wij in de geschriften van Origenes aantreffen. Ook is er invloed van 

hellenistische cultische praktijken.  
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2 Transformatie van het begrip onreinheid  

Het tweede grote thema in het onderzoek is de transformatie van het begrip onreinheid dat 

binnen de christelijke context nieuwe betekenissen krijgt. In eerder onderzoek werd 

aangenomen dat er een lineaire ontwikkeling te bespeuren zou zijn van een fysiek begrip van 

onreinheid naar een louter ethisch concept van onreinheid in de christelijke theologie. Uit mijn 

onderzoek blijkt dat het beeld meer genuanceerd moet worden. 

Het spiritueel-ethische concept van onreinheid 

Voor de redacteur van de Didaskalia Apostolorum is onreinheid een zuiver spiritueel begrip 

geworden. Reinheid markeert het definitieve onderscheid tussen christenen en niet-christenen 

of heidenen. Alle christenen zijn rein en heilig. De redacteur van de Didaskalia gebruikt de 

begrippen onreinheid en heiligheid om christenen te onderscheiden van niet-gedoopten. De 

doop is de heiliging bij uitstek;  deze verlost de christenen van onreine geesten of demonen en 

vervult hen van de heilige Geest. Door na de doop, het ritueel van reiniging en heiliging bij 

uitstek, nog opnieuw een reinigingsbad te nemen, ontkennen de joodse christenen de unieke en 

eenmalige werking van de doop en de macht van de heilige Geest. Voor de redacteur van de 

Didaskalia speelt het lichaam hierin een ondergeschikte rol: het lichaam is de woonplaats van 

de heilige Geest of van onreine geesten, maar speelt zelf geen actieve rol in het aantrekken van 

heiligheid of onreinheid. Onreinheid en heiligheid zelf zijn geestelijke eigenschappen. Na de 

doop wordt het lichaam niet meer onrein. Daarom moet de praktijk die gebaseerd is op het idee 

dat een christen door vloeiingen nog onrein kan worden en zich daarvoor reinigt in een ritueel 

bad, uitgebannen worden.  

Heiligheid en onreinheid zijn hiermee ook zuiver ethische categorieën geworden. De enige 

manier om de heiligheid van de heilige Geest te verliezen, is door zware overtredingen te 

begaan tegen de christelijke ethische regels, zoals overspel of moord. Wanneer men als 

gedoopte christen in deze onreinheid vervalt, helpt geen enkele rituele wassing meer. 

Het concept van objectief lichamelijke onreinheid 

De argumentatie van de auteur van de Didaskalia is polemisch van aard. Uit de aard van de 

argumentatie blijkt dat zijn joods-christelijke adressanten een andere opvatting van reinheid en 

onreinheid hebben. Hoe zij echter de verschillende vormen van onreinheid zagen, is te 

reconstrueren op grond van de Didaskalia. Naast de geestelijke heiligheid die de doop bij 

christenen bewerkt hebben de joodse christenen ook een praktijk van lichamelijke reinheid en 

onreinheid erkend, die er in bestond dat men zich voor onrein hield ten tijde van menstruatie, 

seksuele gemeenschap en overige procreatieve vloeiingen die met menselijke vruchtbaarheid 

verbonden waren. Deze onreinheid beperkte hen in deelname aan sacrale handelingen als het 

gebed, het lezen van de Schrift en deelname aan de eucharistie, gebruiken die verwant zijn aan 
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joodse voorschriften die het gebed, het zeggen van het Sjema en het lezen uit de Schrift 

reguleerden voor mensen met een vloeiing. Een ritueel bad beëindigde hun onreinheid. De beide 

vormen van spirituele heiligheid en lichamelijke reinheid stonden naast elkaar als 

onderscheiden systemen en werkten op elkaar in. Verder onderzoek naar de verbanden van deze 

groep van joodse christenen met groeperingen die uit andere bronnen bekend zijn zoals de 

Pseudo-Clementinen en mogelijk joodse bronnen, kan meer zicht bieden hoe wijd verbreid hun 

gebruiken en hun theologie zijn geweest. 

Het ascetische concept van onreinheid  

Origenes gebruikt de Levitische begrippen onreinheid, reinheid en heiligheid om zijn ideaal 

van seksueel ascetisme Bijbels te funderen. In zijn ascetische visie maakt hij gebruik van het 

begrip onreinheid als instrument voor de beheersing van seksuele begeerte. Wanneer Origenes 

spreekt over onreinheid, bedient hij zich bij voorkeur van een ethisch discours. De bron van 

onreinheid is voor alles de begeerte die de mens verleidt tot zonde. Deze begeerte is de oorzaak 

van alle zondige verlangens, zoals een onmatig streven naar geld of macht of alles wat ingaat 

tegen deugdzaam leven, maar vooral van seksuele verlangens. Zo verklaart Origenes ook de 

onreinheid van de bloedvloeiende vrouw, wier ziekte veroorzaakt moet zijn door het volgen 

van de zondige begeerte in haar hart.  

 

Ook al spreekt Origenes bij voorkeur over onreinheid in een ethisch discours, hij erkent dat er 

in zijn visie een spanning bestaat wanneer hij bevestigt dat er situaties zijn waarin onreinheid 

bestaat, ook wanneer er geen sprake is van zonde. Dit verschilt van de ethische visie van de 

Didaskalia, die alleen verboden seksuele omgang buiten het huwelijk als onrein beschouwt. 

Voor Origenes is iedere seksuele handeling onrein en daarom een belemmering voor een rein 

gebed of deelname aan de liturgie. Anders dan de Didaskalia gebruikt Origenes vaker het begrip 

reiniging dan heiliging wanneer hij uitlegt dat de liturgie, het contact met Christus en de 

ontmoeting met God, de reinheid van de ziel vereist. Het ascetisch ideaal is een streven naar 

reinheid die deelname aan de liturgie waardig maakt, een reinheid die zich in een ander domein 

afspeelt en een grotere reinheid vereist dan het ontbreken van zonden. Dit ascetische concept 

op onreinheid heeft daarmee kenmerken van rituele reinheid. 

 

Origenes’ concept van onreinheid is niet zuiver spiritueel, zoals in de Didaskalia. De begeertes 

zijn geen demonen of kwade geesten die bezit nemen van de mens en de heilige Geest verjagen; 

in de antropologie van Origenes is het bestaan van de onreinheid en de begeerte onlosmakelijk 

verbonden met het menselijk bestaan in het lichaam. Doordat de mens geboren is uit seksuele 

gemeenschap, is iedere mens besmet met seksuele begeerte. En doordat het menselijk lichaam 

behept is met begeerte, is ieder mens onrein bij de geboorte. Hier beweegt de onreinheid van 

de begeerte zich in het spanningsveld tussen lichaam en ziel: de lichamelijke conditie maakt 
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dat de mens geboren wordt in onreinheid, maar de ziel heeft de taak om zich te verheffen boven 

de onreinheid door zich te reinigen en zo de heiligheid van de Geest waardig te worden. 

Reinheid wordt een verdienste, een bewijs van de overwinning op de onreinheid van de 

begeerte. Oefening in zelfbeheersing van begeerte is voor mannen én vrouwen nodig als 

reiniging ter voorbereiding op de heiligheid van de liturgie. Origenes’ denken over onreinheid 

heeft ondanks het ethische discours een sterke fysieke kant. Het streven naar heiligheid in de 

ziel berust namelijk op de training in beheersing van het lichaam. Deze fysieke kant van 

ascetische reinheid maakt het onmogelijk om lichamelijke uitingen van onreinheid uitsluitend 

metaforisch te verstaan. In zoverre de reiniging van het lichaam en de beheersing van de 

seksuele begeerte ten doel hebben om reiniging van de mens ten overstaan van God te 

bewerkstelligen, heeft het ascetisch ideaal van zichzelf cultische kenmerken. Dit verklaart 

waarom vormen van onreinheid die ontsnappen aan het ethisch kader, namelijk die van 

kraambloed en menstruatiebloed, toch blijven bestaan. Hierdoor is de onreinheid van 

vrouwelijk bloed ‘een mysterie’, een arcanum nescio quid in de woorden van Origenes. 

 

De verrassende ontdekking van dit onderzoek is dat Origenes zijn visie op onreinheid en 

heiligheid weliswaar motiveert in een ethisch discours, maar dat reinheid en onreinheid in zijn 

theologie hierdoor noch zuiver spirituele noch zuiver ethische begrippen zijn geworden. 

Origenes’ ascetische theologie van onreinheid combineert het discours van seksuele ethiek met 

eigenschappen van rituele reinheid en fysieke onreinheid. Zo gezien is er een kloof tussen zijn 

ascetische concept van reinheid en het ethische van de Didaskalia. 

 

Deze verhouding tot onreinheid ‘naar lichaam en ziel’ heeft bij Dionysius geleid tot een 

ambivalente houding ten opzichte van onreinheid: in principe ziet hij, net als Origenes, begeerte 

als de bron van onreinheid. Als het over mannelijke onreinheid gaat, maakt Dionysius een 

scheiding tussen de fysieke vloeiingen die niet per se onrein maken en de begeerte die een 

fysieke vloeiing veroorzaakt. Het is de begeerte die niet verenigbaar is met deelname aan de 

liturgie, niet de vloeiing zelf. Deze redenering past in een ascetische visie op onreinheid. Als 

het echter over vrouwelijke onreinheid gaat, is het fysieke feit van de bloedvloeiing alleen 

voldoende reden om de vrouw liturgische afzondering op te leggen. Is dit bij Origenes nog 

alleen voor onregelmatige bloedvloeiingen het geval, bij ziekte dus die hij kan terugvoeren op 

zonde, bij Dionysius gaat dit ook op voor de menstruatie en daarmee voor alle vrouwelijke 

genitale bloedvloeiingen. Daarmee hanteert Dionysius voor vrouwelijke genitale 

bloedvloeiingen een ander concept van onreinheid dan voor mannen en zaadlozingen: als het 

over vrouwelijk genitaal bloedverlies gaat, verschuift hij naar een fysiek concept waarin fysieke 

vloeiingen niet verenigbaar zijn met de sacraliteit van de liturgie en deelname aan de liturgie 

uitsluiten. 
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3 Reinheid en de participatie van vrouwen en mannen aan de christelijke liturgie 

Wat heeft de transformatie van het begrip onreinheid betekend voor de participatie van mannen 

en vrouwen in de liturgie? Reinheidsregels rondom procreatieve vloeiingen die deelname aan 

de liturgie regelen waren zowel in het Syrische christendom als in de christelijke gemeenschap 

van Alexandrië een bekend verschijnsel. De redacteur van de Didaskalia vertegenwoordigt 

hierbij een minderheidspositie omdat hij als enige pleit voor het opheffen van procreatieve 

reinheidsregels. Onder de joods-christelijke groepen in Syrië die een systeem van procreatieve 

reinheidsregels hanteerden, onthouden christenen zich in periodes van procreatieve vloeiingen 

van deelname aan de liturgie en ondergaan zij na een vloeiing eerst een rituele reiniging voordat 

zij weer aan de liturgie deelnemen. Voor christelijke mannen en vrouwen betekent het enerzijds 

dat zij steeds met onreinheid te maken hebben, wanneer zij seksuele gemeenschap hebben 

gehad. Mannen en vrouwen kunnen deze vorm van liturgische afzondering vermijden door hun 

seksuele handelen zo te reguleren dat zij op bepaalde dagen afzien van seksuele gemeenschap 

om de reinheid en de heiligheid te bewaren. Op dezelfde manier kunnen mannen hun reinheid 

beïnvloeden als het gaat om zaadlozingen. Anderzijds hebben vrouwen daarnaast 

onvermijdelijk te maken met onreinheid die niet te reguleren is en die vaker langdurige periodes 

omvat, zowel tijdens de menstruatie als na de bevalling, en noodzakelijkerwijs zal leiden tot 

uitsluiting van deelname aan de liturgie. Evenzo is een man onrein als hij een onbedoelde 

zaadlozing heeft gehad, en ook hij zal dan afzien van deelname aan de liturgie en zich baden 

om rein te worden.  

 

Op het eerste gezicht verschilt deze praxis niet veel van de regels die we gevonden hebben in 

de Alexandrijnse christelijke traditie. Ook Origenes en Dionysius pleiten voor een praxis van 

seksuele onthouding als voorwaarde om rein en heilig te kunnen deelnemen aan de liturgie; ook 

zij noemen de bloedvloeiing van vrouwen onrein. Dionysius voegt daaraan toe dat de 

menstruatie een belemmering is voor deelname aan de liturgie en waarschijnlijk weerspiegelt 

hij hierin de overtuiging van Origenes. Een verschil is dat in de Alexandrijnse teksten geen 

verwijzingen zijn gevonden naar reinigingsbaden. Een tweede verschil van belang met het 

reinheidssysteem van de adressanten van de Didaskalia is dat in de Alexandrijnse opvatting niet 

langer de fysieke vloeiing, maar de begeerte bepalend is voor de vraag of een man onrein is en 

daarmee uitgesloten moet worden van de liturgie. Daarmee is de onreinheid niet langer objectief 

vast te stellen, maar moet het vaststellen ervan overgelaten worden aan de persoon in kwestie. 

In de ascetische visie op onreinheid van Origenes en Dionysius wordt de onreinheid weliswaar 

ethisch geduid, maar is het lichaam de locus waar het gebrek aan zelfbeheersing zich uit in de 

vorm van onreinheid. Dit maakt dat Origenes en Dionysius geen afstand kunnen nemen van de 

onreinheid van de fysieke bloedvloeiing van vrouwen, hoewel deze zich onttrekt aan de zonde 

en de deugd van de zelfbeheersing. 
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In alle gevallen is het gevolg dat vrouwen meer dan mannen gebonden blijven door een fysieke 

vorm van onreinheid die hen periodiek uitsluit van deelname aan de liturgie, een onreinheid die 

zich bovendien onttrekt aan het ethisch discours dat sinds Origenes dominant is in het spreken 

over onreinheid, omdat in dit discours begeerte en zelfbeheersing de sleutelwoorden zijn 

geworden. Daarmee bestaat er geen eigen discours meer voor deze fysieke onreinheid van 

vrouwen, waardoor de onreinheid van vrouwen niet meer weersproken kan worden.  

4 Tot slot  

In de lappendeken van christelijke gemeenschappen en stromingen van de derde eeuw zien we 

grote verschillen als het gaat om de praktijk van en de visie op procreatieve onreinheid. Vanuit 

Leviticus golden er voor zowel mannen als vrouwen voorschriften en regels met betrekking tot 

deelname aan de cultus na een procreatieve vloeiing. We zien dat deze in het christendom 

hebben doorgewerkt, echter de voorschriften bij onreinheid hebben voor vrouwen een grotere 

impact op hun deelname aan de liturgie dan voor mannen. Doordat de vloeiingen van vrouwen 

uit hun aard langduriger zijn en niet zo eenvoudig gereguleerd kunnen worden als die van 

mannen, is de uitsluiting van vrouwen van deelname aan de liturgie op grond van 

bloedvloeiingen structureel geworden bij Dionysius en de theologen die zich op hem baseerden. 

Het lijkt erop dat de ideeën over seksuele onreinheid voor mannen minder impact hebben gehad 

op hun deelname aan de liturgie. Het vergt nader onderzoek om te verklaren welke uitwerking 

deze ideeën gehad hebben op de ontwikkeling van voorschriften rond seksuele onthouding en 

de ontwikkeling van het celibaat voor priesters. Verder roept deze verkenning van procreatieve 

onreinheid wel vragen op wanneer en op welke wijze de heiligheid van de tempelcultus aan de 

christelijke liturgie is verbonden. Ook dit zou een spoor voor verder onderzoek kunnen zijn. 

 

In zowel het Syrische christendom van de Didaskalia als in de Alexandrijnse gemeenschap is 

een tendens herkenbaar om in ethische taal te spreken over de betekenis en het belang van 

onreinheid, ook al is de uitkomst voor de Syrische Didaskalia tegengesteld aan die van 

Dionysius en Origenes. De vormen van onreinheid die in het denken van Origenes vooral 

mannen betreffen, passen goed binnen dit ethische kader vanuit een ascetische motivatie. In 

tegenstelling tot wat men zou verwachten (en wat de auteur van de Didaskalia logischerwijze 

ook bepleit) is de onreinheid van vrouwelijk bloedverlies niet verdwenen in de christelijke 

geschiedenis. Dit is te verklaren doordat het weliswaar ethische discours gebruikt wordt in een 

ascetische context waarin fysieke en cultische componenten wezenlijke onderdelen zijn van het 

ascetisch concept van onreinheid. 

De ongelijkheid in de praxis voor mannelijke vloeiingen en vrouwelijke vloeiingen is nog 

vergroot doordat het ethische discours de dominante taal is geworden om over onreinheid te 
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spreken. Daarmee is een adequate taal om over de onreinheid van vrouwelijke genitale 

bloedvloeiingen te spreken verdwenen. Dit onderzoek naar de transformatie van het begrip 

onreinheid biedt een verklaring voor het feit dat menstruatie en kraambloed in de loop van de 

eeuwen besmet zijn geraakt met de associaties met zonde die niet passen bij een fysiek concept 

van onreinheid dat niet onderhorig is aan zelfbeheersing en begeerte, associaties die aan 

seksuele vloeiingen waren toegekend. 

 

In de verdere geschiedenis van het christendom moeten we constateren dat zowel de positie van 

de Didaskalia als de positie van de joodse christenen zijn verdwenen ten gunste van het 

ascetische discours over onreinheid en seksualiteit. Dit ascetisch discours heeft de basis gelegd 

voor een theologie die ervoor gezorgd heeft dat tot in de twintigste eeuw het ritueel van de 

kerkgang van de kraamvrouw met zonde en onreinheid wordt geassocieerd, en waarin 

seksualiteit principieel met zonde besmet blijft. 
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Samenvatting 

 

 

 

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is er vanuit genderstudies onderzoek gedaan 

naar de ontwikkeling van menstruele onreinheid van vrouwen in het christendom door Dorothea 

Wendebourg, Anne Jensen, Ulrike Metternich, en door Charlotte Fonrobert voor het vroege 

jodendom. Zij leggen een verband tussen het denken over de onreinheid van vrouwelijk bloed 

en de beperkte deelname van vrouwen aan de liturgie, zoals bijvoorbeeld nog altijd geldt in 

orthodoxe kerken. Vaak wordt de onreinheid van vrouwen in de christelijke geschiedenis 

geïnterpreteerd als een uiting van misogynie die pas vanaf de derde eeuw weer opgekomen zou 

zijn in de christelijke cultuur, terwijl het evangelie en de eerste christenen geen onreinheid 

zouden hebben gekend. Deze verklaring is problematisch om verschillende redenen. 

 

Allereerst is deze theorie gebaseerd op de vooronderstelling dat deze onreinheid voor vrouwen 

rondom menstruatie teruggekeerd is in het christendom door rabbijns-joodse invloeden. Een 

groeiend aantal studies naar de wisselwerking tussen het vroege christendom en het rabbijnse 

jodendom ziet echter deze beide stromingen als twee erfgenamen van een gedeelde erfenis, 

namelijk het oudtestamentisch jodendom. Deze studies stellen de aanname dat christenen onder 

invloed van joodse reinheidspraktijken weer reinheidsregels zouden hebben ingevoerd ter 

discussie. Het moet daarom opnieuw bezien worden of de derde-eeuwse christenen hun ideeën 

over onreinheid hebben geërfd vanuit een joodse achtergrond, of dat zij Leviticus zelf 

interpreteren en aanpassen aan hun christelijke theologie en praxis. 

  

Een tweede probleem is dat deze verklaringen eraan voorbijgaan dat de reinheidsregels van 

Leviticus oorspronkelijk betrekking hadden op zowel mannen als vrouwen. Het is eenzijdig om 

uitspraken te doen over de onreinheid van vrouwelijk bloedverlies als niet ook de gevolgen van 

onreinheid die mannen betreft in de analyse betrokken worden. Daarom analyseer ik mannelijke 

en vrouwelijke vormen van procreatieve onreinheid naast elkaar op hun betekenis. 

 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: hoe komt het dat procreatieve reinheidsregels in 

de christelijke geschiedenis zulke andere consequenties hebben gehad voor vrouwen dan voor 

mannen? De vraagstelling daarbij is: welke transformatie heeft het begrip onreinheid in 

samenhang met procreatieve vloeiingen doorgemaakt in de discussies rondom de Levitische 

reinheidsregels voor mannen en vrouwen in het vroege christendom? 
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In dit onderzoek heb ik verschillende visies op onreinheid bestudeerd in drie vroegchristelijke 

bronnen: de Didaskalia Apostolorum; de geschriften van Origenes van Alexandrië en een brief 

van Dionysius van Alexandrië. Aan de hand van hun visies reconstrueer ik de transformatie die 

het begrip onreinheid doorgemaakt heeft en welke invloed dit heeft gehad op de praktijk van 

procreatieve onreinheid voor vrouwen en voor mannen en hun participatie in de liturgie. 

Procreatieve onreinheid in de context van de Didaskalia Apostolorum  

De Didaskalia Apostolorum wordt algemeen gerekend onder de vroegchristelijke kerkordes. 

Zoals past bij dit genre is het pseudepigrafisch en wordt het toegeschreven aan het gezag van 

de apostelen. Het ontstaan van het geschrift ligt in een veel latere periode. Waarschijnlijk is de 

Syrische Didaskalia door meerdere auteurs en redacteurs bewerkt tussen de tweede en vierde 

eeuw. Het geschrift moet gezien worden tegen de achtergrond van een lappendeken van 

christelijke groeperingen waarvan de christelijke identiteit nog niet helder afgebakend is ten 

opzichte van de joodse opvattingen en tradities waar zij uit voortkomen. 

Het slothoofdstuk van de Didaskalia, dat handelt over de houding van christenen ten opzichte 

van procreatieve onreinheid, laat zich lezen als een tekst van een enkele redacteur die gedateerd 

kan worden in het midden van de derde eeuw. Dit hoofdstuk is polemisch van aard. Dat wil 

zeggen dat de redacteur van deze tekst zich richt tegen wat in zijn ogen misstanden zijn in de 

christelijke gemeenschap. Hierdoor leent de tekst zich voor een dubbele analyse. Allereerst heb 

ik bestudeerd welke opvatting de redacteur van hoofdstuk 26 van de Didaskalia zelf heeft over 

onreinheid. Daarna heb ik de tekst nogmaals geanalyseerd met de vraag op welke praktijken en 

welke overtuigingen deze visie een reactie is, ofwel: wat dachten en deden de christenen met 

wie de redacteur in discussie is. 

 

De redacteur hanteert een volstrekt eenduidig concept van onreinheid: onreinheid is een 

kwaliteit die gedoopte christenen en ongedoopte heidenen van elkaar scheidt. Christenen zijn 

door de doop gereinigd en vervuld van de heilige Geest. Wie niet gedoopt is, is vervuld van 

onreine geesten of demonen die de inwoning van de Heilige Geest onmogelijk maken. Reinheid 

is daarom een geestelijke kwaliteit en deze verdwijnt niet onder invloed van fysieke 

omstandigheden zoals seksuele vloeiingen. De enige onreinheid die een christen op zich laden 

kan, is de onreinheid van zware zonde, die zich niet verdraagt met de Heilige Geest. Menstruatie 

en seksuele omgang zijn nooit een belemmering om deel te nemen aan de liturgie; christenen 

die zichzelf weerhouden om deel te nemen aan de liturgie vanwege deze redenen getuigen van 

gebrek aan achting voor de Heilige Geest. 

 

De adressanten van de Didaskalia hebben een heel andere visie op onreinheid. Ook zij 

onderschrijven dat door de doop iedere christen in de geest gereinigd wordt van onreinheid en 

heilig wordt en vervuld van de Heilige Geest. Maar naast deze reinheid van de geest hanteren 
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zij een tweede reinheidssysteem op lichamelijk niveau. De onreinheid door vloeiingen is een 

ander type onreinheid dan onreinheid door zware zonde: er worden andere Syrische woorden 

voor gebruikt. Onreinheid door vloeiingen maakt het ongepast voor mannen en vrouwen om 

deel te nemen aan de liturgie. Reiniging omvat een aantal wachtdagen en een reinigingsbad. 

Deze praktijk van onreinheid is meer verwant met de praktijk van de Misjna en Tosefta dan met 

de voorschriften van Leviticus. Daarom concludeer ik dat de adressanten voortgekomen zijn 

uit, of nauwe contacten hebben met, joodse groepen die naast het rabbijns jodendom hebben 

bestaan en op een verwante wijze als de rabbijnen voortgebouwd hebben op de wetten van 

Leviticus. 

Procreatieve onreinheid in het werk van Origenes van Alexandrië 

De christelijke gemeenschap in Alexandrië leeft in een Hellenistische smeltkroes-cultuur. Haar 

ideeën over onreinheid zijn minder beïnvloed door joodse ontwikkelingen en moeten meer 

gezien worden tegen de achtergrond van de opkomst van nieuwe Griekse filosofieën zoals het 

neoplatonisme en de groeiende populariteit van het seksueel ascetisme. Origenes is de 

belangrijkste theoloog van de derde eeuw. Als exegeet is hij vernieuwend, maar hij is ook een 

van de eerste theologen die seksueel ascetisme theologisch onderbouwt. Origenes’ denken over 

onreinheid komt met name naar boven in exegetische werken (preken en commentaren) die zich 

verhouden tot Bijbelteksten over onreinheid. Om Origenes’ opvattingen helder naar voren te 

laten komen maak ik gebruik van intertekstuele analyse. Origenes heeft niet als doel om een 

coherente theologie van procreatieve onreinheid te scheppen. Hij laat zich steeds opnieuw 

gezeggen door de Schrifttekst die hij becommentarieert. Soms zijn zijn interpretaties daardoor 

tegenstrijdig en niet met elkaar te rijmen. Uit Origenes’ teksten is weinig af te leiden over de 

christelijke praktijk waarin hij leefde. Daarom is de vraag in dit hoofdstuk beperkt tot het 

analyseren van het denken van Origenes. 

 

Origenes spreekt op drie manieren over onreinheid: 1) de intrinsieke onreinheid van het lichaam 

meegekregen bij de geboorte, die ook vrouwen onrein maakt tijdens de bevalling; 2) de 

onreinheid van seksuele gemeenschap die onwaardig maakt om deel te nemen aan het gebed en 

de liturgie; reiniging is nodig door tijdelijke of permanente seksuele onthouding; 3) de 

onreinheid die vrijwel synoniem is aan zonde: de zonde van de begeerte veroorzaakt onreinheid, 

zoals in zijn visie het geval is bij de bloedvloeiende vrouw. 

 

Ook voor Origenes is heiligheid een gave in de geest. De christen wordt rein door de doop en 

is op dat moment drager van de heilige Geest, maar geen mens ontkomt eraan na de doop toch 

weer onreinheid op zich te laden. Dit is het gevolg van de onreinheid die ieder mens bij de 

geboorte al meekrijgt via het lichamelijk bestaan. Als bron van onreinheid ziet hij de begeerte. 

De mens moet ernaar streven dat de ziel zich reinigt van de onreinheid die intrinsiek is aan het 
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lichamelijk bestaan. Het oefenen van reinheid is dus ook een oefening van het lichaam, of liever 

van het vlees. Hierbij past een ethische taal. Maar soms signaleert Origenes zelf tegenstrijdig-

heden in dit ethische discours: dat een kind bij de geboorte al onrein is zelfs als het nog geen 

zonde begaan kan hebben, of wanneer mensen binnen het huwelijk seksuele gemeenschap 

hebben. In deze gevallen is er geen sprake van zonde, maar wel van onreinheid, een ‘arcanum 

nescio quid’ zegt Origenes. Reiniging is in de eerste plaats gericht op de ontmoeting met God 

in het gebed of in de Schrift. Seksuele onthouding en ascetisme zijn daarbij voor hem de 

belangrijkste vorm van reiniging. Zo neemt hij de cultische kenmerken van het begrip reinheid 

in Leviticus over en verenigt hij deze cultische kenmerken met een ethisch discours. 

Dionysius van Alexandrië over procreatieve onreinheid 

Een korte tekst die in de geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld voor het reguleren van 

menstruele onreinheid, is de brief van bisschop Dionysius van Alexandrië. In later eeuwen is 

deze brief als canoniek beschouwd en werd daarmee leidend voor de wetgeving en praktijk van 

het oosterse christendom. De brief is geschreven als antwoord op pastorale vragen van zijn 

collega bisschop Basilides. Hierbij valt op dat Dionysius voor vrouwelijke onreinheid, de 

menstruatie, een andere redenering volgt dan voor mannelijke onreinheid i.e. nachtelijke 

zaadlozingen. 

Uit de analyse blijkt dat er continuïteit is tussen het denken van Dionysius en Origenes: net als 

Origenes is voor Dionysius het geweten van doorslaggevende betekenis voor het al of niet 

onrein zijn van seksuele vloeiingen. Zijn redenering is gebaseerd op een onderliggend concept 

van verinnerlijkte onreinheid met een ethische visie op seksualiteit als een zonde tegen de 

zelfbeheersing. Voor de onreinheid van vrouwelijk bloed stelt Dionysius niet de vraag naar het 

geweten, maar is het fysieke feit van het bloedverlies al voldoende om vrouwen onrein te 

noemen. Hij hanteert voor vrouwelijk bloed dus een geheel ander concept van onreinheid dat 

cultische kenmerken heeft. 

Slotconclusie  

Zowel in het Syrische christendom (Didaskalia) als in het Alexandrijnse christendom 

(Dionysius) wordt discussie gevoerd over een praxis van cultische onreinheid onder de 

christenen. Op het eerste oog lijkt het erop dat het begrip onreinheid in de eerste eeuwen van 

het christendom een ontwikkeling doormaakt van een zuiver fysiek (volgens Leviticus 12-15) 

naar een zuiver ethisch begrip. Kenmerkend voor deze verschuiving is dat reinheid een 

eigenschap in de geest wordt in plaats van een kwaliteit van het lichaam, en dat het geweten 

beslissend is voor het bepalen of iemand rein is. 

Bij nadere bestudering is het begrip onreinheid in het vroege christendom meer divers. De 

zuiver ethische opvatting die de auteur van de Didaskalia hanteert is niet dezelfde als de 

verinnerlijkte en gelaagde opvatting van Origenes over onreinheid. Bij Origenes en Dionysius 
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heeft deze onreinheid, hoewel deze wordt verwoord in ethische termen, wel degelijk een 

lichamelijke component: de beoogde deugd is de beheersing van de seksuele begeerte in het 

lichaam. Lichamelijke reinheid is een uiterlijk teken van de reinheid in de ziel. Zo konden 

lichamelijke vormen van onreinheid zoals de onreinheid van menstruatie en kraambloed, die 

voor de auteur van de Didaskalia niet meer geldig zijn, in de theologie van Origenes en 

Dionysius toch blijven bestaan. 

 

In de eeuwen daarna heeft deze opvatting over procreatieve onreinheid nog lang doorgewerkt, 

maar met een verschillende impact voor mannen en vrouwen. De reinheid waarmee mannen te 

maken hebben, die van seksuele gemeenschap en zaadlozingen, is opgenomen in de deugd van 

de zelfbeheersing en zo verinnerlijkt. Voor mannen en vrouwen heeft deze opvatting ertoe 

geleid dat seksuele gemeenschap gereguleerd werd in periodes waarin zij verboden was en 

periodes waarin zij toegestaan was, zodat zij rein konden deelnemen aan de liturgie. Deze visie 

op seksualiteit als onrein heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het celibaat voor priesters.  

Voor vrouwen geldt dat hier de basis is gelegd voor een ambivalente houding ten opzichte van 

haar deelname aan de liturgie ten tijde van de menstruatie en de kraamperiode en ten opzichte 

van de nabijheid van vrouwen bij het altaar in het algemeen. In de Orthodoxie geldt nog altijd 

een verbod op deelname aan de communie ten tijde van de menstruatie. In de westerse Kerk is 

deze opvatting de basis geworden voor de ambivalente en invloedrijke uitspraken van Paus 

Gregorius de Grote die schreef dat het vrouwen niet verboden mag worden om deel te nemen 

aan de liturgie, maar dat het wel te prijzen is wanneer zij uit eerbied voor de heiligheid van de 

liturgie afstand houden ten tijde van haar vloeiingen. 

 

Tot op de dag van vandaag heeft het begrip ‘onreine seksualiteit’ een negatieve lading die in de 

eerste plaats ethisch verstaan wordt. De cultische aspecten van het begrip onreinheid blijven 

hierin verborgen maar werken nog altijd door. 
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Summary 

 

 

 

In the last decades research has been done into menstrual impurity in Christianity by Dorothea 

Wendebourg, Anne Jensen, Ulrike Metternich, and by Charlotte Fonrobert for early Judaism. 

Within this body of research, a connection has been made between the theological views on 

menstrual impurity and the limitations on women’s participation in liturgy, for example in 

Orthodox churches. Often, menstrual impurity in Christian history is understood as an 

expression of misogyny, which is thought to be included in Christianity from the third century 

A.D. The consensus was that Jesus and the gospels had abandoned Old Testament impurity 

regulations which only returned in the third century. This is a flawed explanation for several 

reasons. 

 

Firstly, this theory is based on the presupposition that menstrual impurity returned within 

Christianity influenced by rabbinic Jewish menstrual purity laws, the latter being seen as static. 

However, an increasing number of studies questions the assumption that Christianity has 

adopted procreative purity rules under influence of rabbinical Judaism. A valid question is 

therefore whether third century Christian views and practices did depend on Jewish 

developments, or rather represented Christian interpretations of Leviticus, adapted to Christian 

theology and praxis. 

Secondly, the explanations mentioned above do not take into account the fact that the 

reproductive purity regulations outlined by Leviticus were initially applied to both men and 

women. Discussing the impurity of the menstruant and the parturient, without taking into 

account the impact of impurity regulations on males is rather one-sided and one cannot conclude 

anything about the position of women within early church from it. Hence the views on both 

male and female forms of procreative impurity are analyzed simultaneously. 

This research addresses the following problem: How did reproductive purity regulations acquire 

different consequences  between women and men? The main question of this research is: How 

has the notion of impurity regarding reproductive discharges transformed in discussions on 

cultic purity regulations in Early Christianity? 

I have studied different perspectives on impurity in three early christian sources; the Didascalia 

Apostolorum; the writings of Origin of Alexandria and a letter from Dionysus of Alexandria. 

Taking into account their context, I analyzed the transformation of the terminology of impurity 

and the influence this transformation has had on the praxis of procreative impurity for both 

women and men and their participation in liturgy.  
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Reproductive impurity in the context of the Didascalia Apostolorum. 

The Syrian Didascalia Apostolorum is generally seen as an early Christian church order. This 

genre text is known for the fact that the works are usually pseudepigraphic. Presumably the 

Didascalia Apostolorum has been written and edited by multiple authors between the late 

second and mid fourth century. It has to be interpreted within its context, in which Christianity 

was still forming its identity regarding the Jewish opinions and traditions at the root of these 

Christian communities. 

The closing chapter 26 of the Didascalia Apostolorum deals with the topic of the Christian 

attitude towards procreative impurity. This chapter is likely written by one editor and can be 

dated to the middle of the third century. The chapter has a polemic nature, meaning that the 

author responds to a conflict on purity regulations within the Christian community. This renders 

this text suitable for a double analysis. First, I  investigated the position of the editor of chapter 

26 of the Didascalia with regards to impurity. Secondly, I analyzed the text in order to 

reconstruct the beliefs and practices of the opponents to whom the editor of the text is 

responding. 

 

The editor of the Didascalia utilizes a clear and consistent definition of purity, which can be 

defined as the characteristic which separates baptized Christians from unbaptized gentiles. 

Baptism cleanses the Christian person from all impure spirits or demons and fulfills him or her 

with the Holy Spirit. Thus, purity is a spiritual quality regardless of contingent physical 

circumstances such as sexual discharges. The only impurity a Christian can attract after baptism 

is the impurity of grave sin. Menstruation and sexual activities have no consequences 

whatsoever with regards to participating in liturgy. On the contrary, the author accuses his 

opponents of disbelief in the works of the Holy Spirit. 

 

The addressees of the Didascalia on the other hand have a very different view of reproductive 

impurity. They agree that baptism purifies every Christian on the spiritual level and fulfills him 

or her with the Holy Spirit. Yet, they distinguish a second purity system on a physical level 

caused by reproductive discharges. Different Syrian terminology is used to denote these 

differences. Impurity from discharges renders men and women unsuitable for taking part in 

liturgy. These Christians keep themselves from reading Scripture, participating in prayer and in 

the Eucharist during or after discharges. Cleansing rituals comprise a destined period of waiting 

time and a purifying bath. Although these practices of impurity differ slightly from the 

regulations of the Misjna and Tosefta, they are more familiar with rabbinic regulations than 

with the purity laws of Leviticus. Therefore it must be concluded that the addressees stemmed 

from, or had close contacts with Jewish groups that can shed light on the development of 

rabbinical Judaism. 
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Reproductive impurity in the work of Origen of Alexandria 

The context of the Christian community in Alexandria is very different from the Syrian context. 

Third century Alexandria is a Hellenistic melting pot of Hellenistic philosophy, Egyptian 

religions, Roman and Jewish cultures. This community’s ideas regarding impurity were less 

affected by Jewish developments and should rather be seen in light of the development of Neo-

Platonic philosophy. Origen of Alexandria is the most important theologian of the third century. 

He is the first theologian providing a theological foundation for the practice of sexual 

asceticism, although he never aimed to create a coherent theology of reproductive impurity. His 

most important thinking on this topic can be found in his exegetic works (homilies and 

commentaries). In order to analyze Origen’s work, I employ the method of intertextual analysis. 

There is little in Origen’s work which allows for a description of Christian practice during his 

lifetime. For this reason, we will limit ourselves to analyzing his theological reasoning.  

Origen speaks about impurity in three ways: 1. the intrinsic impurity of the body, which renders 

both a newborn child and the mother impure after childbirth; 2. the impurity of sexual 

intercourse which renders someone ineligible for prayer or Eucharistic communion: purifying 

is necessary through temporary or permanent sexual abstinence; 3. the impurity which is almost 

synonymous with sin: in Origen’s exegesis of the gospel story of the woman with the flux he 

supposes that her impurity must be obtained by touching the sin of concupiscence. 

 

Like the author of the Didascalia, Origen also regards purity as a spiritual quality. A Christian 

is purified through baptism and hence a suitable dwelling place for the Holy Spirit. But in 

Origen’s view no one escapes from defilement even after baptism. This is the consequence of 

the intrinsic impurity of human embodied existence. The source of this impurity is 

concupiscence. Humans should strive to cleanse their soul from the impurity intrinsic to this 

carnal existence. Practicing purity of the soul through sexual asceticism is an exercise of the 

body, or rather the flesh. Ethical discourse fits with this exercise. However, Origen himself 

points out shortcomings in this ethical discourse, for example, the impurity of a child at birth, 

while it obviously cannot have committed any sin, or the impurity of a couple having sexual 

intercourse, while legally married. Origen calls these cases of impurity not explained by sin an 

‘arcanum nescio quid’. Purification is primarily intended to meet God in prayer or Scripture. 

He incorporates the cultic aspects found in Leviticus within the ethical discourse. Marital 

continence and asceticism are the main methods of cleansing. 

Dionysius of Alexandria on reproductive impurity.  

A short text which played an important role in history with regards to regulation of menstrual 

impurity, is a letter of bishop Dionysius of Alexandria. In later centuries, this letter became 

regarded as canonical, meaning that it gained a leading position with regards to determining 

law and practice in Orthodox Christianity. The letter was written as an answer to pastoral 
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questions from bishop Basilides. The most distinct aspect of this letter is the fact that Dionysius 

follows a different reasoning with regards to menstrual impurity then with male impurity i.e. 

nocturnal emissions. 

From my analysis it becomes apparent that there is a continuum between the thinking of Origen 

and the reasoning of Dionysius. Like Origen, Dionysius gives the conscience a decisive role 

with regards to determining whether sexual discharges should be regarded as impure. 

Underlying this premise is an internalized concept of impurity and an ethical vision regarding 

sexuality as a sin against chastity. On the other hand, in the case of menstrual flux Dionysius 

does not pose the same questions. Here Dionysius uses discourse derived from the temple cult 

and mentions the physical flow rather than conscience determining the woman impure. He 

therefore shows the use of two different types of impurity, the first characterized by ethical 

discourse and the conscience, the second being physical and bearing characteristics of temple 

impurity.  

Final Conclusion 

Both in Syrian Christianity (Didascalia) as in Alexandrian Christianity (Dionysius) a discussion 

about the praxis of cultic impurity is taking place among Christians. Initially, it seems that the 

idea of impurity in the first century develops from a entirely physical (Leviticus 12-15) to a 

complete ethical concept. Characteristic of this shift is the idea that purity is an attribute of the 

spirit, rather than an aspect of the body, and that the conscience is the determining factor 

whether someone can be considered pure.  

Upon closer investigation, the concept of impurity in early Christianity is interpreted in 

differing manners. The completely ethical view, used by the author of the Didascalia, in which 

a Christian can only be impure when he commits a grave sin, is not the same as the internalized 

and layered opinion of Origen considering this topic. In both Origen’s and Dionysius’ works 

this impurity has a physical component, although it is described in ethical terms. The mental 

virtue is the control of lust in the physical body. Physical impurity is an outward sign of impurity 

in the soul. Thus physical impurity, like the impurity of the menstruant and the parturient, which 

stopped bearing meaning according to the author of the Didascalia, continues to be relevant in 

the theology of Origen and Dionysisus. 

In the following centuries this opinion of reproductive impurity has had a lasting impact, 

although it affected men and women differently. Those forms of impurity which affect men, 

namely sexual intercourse and seminal emissions have led to an ethics of sexual chastity. For 

both men and women this view of reproductive impurity has led to strict rules on sexual 

intercourse at different days, to allow people to participate in liturgy while being pure. This 

vision of sexuality as impure has also contributed to the development of priestly celibacy. 

With regards to women on the other hand, this theological view of impurity has laid the 

foundation of an ambivalent attitude regarding her participation in liturgy, especially during 
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menstruation and maternity. In Orthodox Churches a prohibition is still maintained for women 

to receive the Eucharist during menstruation. In the Western Church ambivalent views have 

continued in the influential letter of Pope Gregory the Great, who wrote that women with a flux 

have committed no sin and hence should not be excluded from the liturgy, but in one breath he 

called them praiseworthy if they kept their distance from the liturgy during her period out of 

respect for its holiness, suggesting that independently of ethical considerations female blood is 

still an obstacle between women and holiness. 

The notion of impure sexuality still has a negative connotation in recent times. Because sexual 

impurity is primarily understood ethically, the cultic aspects remain hidden in the public as well 

as in the ecclesiastical debate. 
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