Inleiding
In dit debat over het auteurschap en de datering van de evangeliën verdedig ik het volgende scenario
wat betreft het ontstaan van de evangeliën:
•
•
•
•

Als eerste schreef de apostel Mattheüs, een van de twaalf discipelen en voorheen tollenaar,
een evangelie in het Hebreeuws of Aramees.
Hierna schreef Markus, tolk en leerling van de apostel Petrus, zijn evangelie op basis van de
prediking van Petrus in Rome.
De arts Lukas, reisgenoot van de apostel Paulus, schreef een tweedelig werk. Eerst schreef hij
een evangelie. Hierna volgde zijn tweede boek, de Handelingen van de apostelen.
Johannes, een discipel van Jezus, schreef als laatste zijn evangelie als aanvulling op de
eerdere evangeliën.

In dit debat probeer ik het synoptische probleem zoveel mogelijk te vermijden. Het synoptische
probleem draait om de verklaring voor de grote overeenkomst tussen de eerste drie evangeliën. De
consensusvisie is dat Markus als eerste zijn evangelie schreef en dat Mattheüs en Lukas daarvan
gebruikmaakten.1 Verder zouden Mattheüs en Lukas een verloren gegaan geschrift met uitspraken
van Jezus, dat Q wordt genoemd, hebben gebruikt. Een andere hypothese is de Farrerhypothese:
Mattheüs gebruikte Markus en Lukas gebruikte zowel Mattheüs als Markus. Ik denk zelf dat er een
tussenvorm mogelijk is, waarbij Q moet worden vervangen door de Hebreeuwse/Aramese versie van
Mattheüs. Dat is echter niet het onderwerp van het debat en het is een zeer complex vraagstuk.2
Ik zal in deze openingsbijdrage eerst de externe aanwijzingen voor het auteurschap bespreken,
daarna de interne aanwijzingen voor het auteurschap en tot slot de datering van de evangeliën.

Externe aanwijzingen voor auteurschap
Het is vaak lastig om op basis van alleen de tekst zelf te bepalen wie deze tekst geschreven heeft.
Daarom is het belangrijk om te kijken wat degenen schreven die dichter bij de auteurs stonden dan
wij. In het geval van de evangeliën zijn dat de kerkvaders. Zij beschikten wellicht over meer
informatie die voor ons verloren is gegaan. Allereerst konden zij beschikken over mondelinge
overlevering betreffende het auteurschap. Hun leraren konden leerlingen geweest zijn van personen
die leefden in de ontstaansperiode van de evangeliën. Ten tweede konden zij beschikken over
werken die nu verloren zijn gegaan. Ten derde konden zij informatie over het auteurschap verkrijgen
door de manuscripten die zij bezaten: de naam van de auteur kon aan het begin of einde van het
manuscript vermeld staan of op een label aan het manuscript gehecht zijn.3 In de bibliotheek kon in
de catalogus extra informatie over een bepaald werk staan.4
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Natuurlijk wil dat niet zeggen dat we de kerkvaders blindelings kunnen vertrouwen. Ook kerkvaders
verzonnen dingen, namen dingen aan van horen zeggen of interpreteerden dingen verkeerd. Daarom
moeten we steeds bepalen: is het aannemelijk dat de informatie van de kerkvader betrouwbaar is?

Irenaeus
Laten we beginnen met de kerkvader die vaak genoemd wordt als de eerste die het klassieke
auteurschap van de evangeliën bevestigt: Irenaeus. Rond het jaar 180 n. Chr. schreef hij het boek
Adversus Haereses – Tegen de ketterijen. Daarin schrijft hij het volgende:
Mattheüs bracht een evangelie uit onder de Hebreeën en schreef in hun eigen taal, terwijl
Petrus en Paulus in Rome evangeliseerden en de gemeente grondvestten. Na het heengaan
van dezen heeft Markus, de discipel en tolk van Petrus, ook zelf het door Petrus gepredikte
op schrift aan ons overgeleverd. En Lukas, de metgezel van Paulus, schreef het door hem
[Paulus] gepredikte Evangelie in een boek op. Daarna bracht Johannes, de discipel van de
Heere, die op Zijn borst rustte, ook zelf zijn evangelie uit, verblijvend in Efeze in Asia.
Van wie kreeg Irenaeus deze informatie? Irenaeus was een leerling van Polycarpus, die op zijn beurt
een leerling van Johannes was.5 Toch heeft Irenaeus het bovenstaande citaat waarschijnlijk van een
andere bron. Het citaat is namelijk geschreven vanuit het perspectief van de gemeente in Rome. Zo
staat er dat Markus zijn evangelie ‘aan ons’ overleverde. Irenaeus was in 177 n. Chr. in Rome
geweest. Hij schrijft in zijn boek ook hoe er een ononderbroken schakel van opvolging is geweest in
de gemeente van Rome sinds de tijd van de apostelen.6 De kans dat Irenaeus zich baseert op oude,
betrouwbare informatie is dus groot.

Papias
Toch was Irenaeus waarschijnlijk niet de eerste die het auteurschap van de evangeliën bevestigt.
Tussen 95 en 110 n. Chr.7 schreef Papias, bisschop van Hiërapolis, het boek Uiteenzetting van de
logia8 van de Heere. Helaas is dit boek verloren gegaan, maar verschillende fragmenten zijn
overgeleverd door andere kerkvaders. Zo vinden we de volgende fragmenten terug bij de kerkvader
Eusebius:9
Dit zei de presbyter10: Markus, toen hij de vertaler van Petrus was geworden, schreef alles
wat hij zich herinnerde nauwkeurig op, echter zette hij niet op volgorde datgene wat door de
Heere werd gesproken of gedaan. Want hij hoorde de Heere noch volgde Hem, maar later –
zoals ik zei – Petrus; die hield onderwijs naar de behoeften, maar niet op de volgorde van de
logia van de Heere, zodat Markus ook geen fout beging als hij enkele dingen opgeschreven
heeft zoals hij [Petrus?] zich herinnerde. Want hij maakte het zijn plan om van wat hij hoorde
niets weg te laten of te verdraaien in iets van hen.
Mattheüs stelde dus de logia in Hebreeuwse taal samen, ieder vertaalde die naar zijn
vermogen.
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Dit is waarschijnlijk niet het enige dat Papias schreef over de evangeliën. Een fragment in de
Kerkgeschiedenis van Eusebius wordt niet expliciet aan Papias toegeschreven, maar is waarschijnlijk
wel van hem afkomstig.11 Daarin staat onder andere:12
Mattheüs, nadat hij voorheen tot de Hebreeën had gepredikt, toen hij op het punt stond om
ook naar anderen te gaan, leverde een evangelie naar [de beschrijving van] hemzelf,
geschreven in zijn moedertaal. Zo bevredigde hij door zijn geschrift hen van wie hij vertrok,
waardoor zijn aanwezigheid verdween. Nadat Markus en Lukas reeds de evangeliën naar [de
beschrijving van] henzelf hadden gepubliceerd, wordt gezegd dat Johannes al die tijd een
ongeschreven boodschap verkondigde, en ten slotte ook ging schrijven[.]
De vraag is nu of we Papias kunnen vertrouwen. Papias is in ieder geval een heel vroege bron. Hij
moet opgegroeid zijn in de tweede helft van de eerste eeuw, in mijn visie enkele decennia nadat de
evangeliën werden geschreven. The Dutch Maverick dateert het ontstaan van de evangeliën echter
later, wat zou betekenen dat Papias is opgegroeid in de periode waarin de evangeliën werden
geschreven! Bovendien is ook de proloog van Papias’ boek bewaard gebleven. Daarin schrijft hij dat
hij de leerlingen van de apostelen nauwkeurig ondervroeg naar wat de apostelen hadden
onderwezen.13 De informatie van Papias gaat dus via slechts één schakel terug tot de apostelen.
Toch zijn er ook redenen geweest om aan Papias te twijfelen. De eerste reden is dat er enkele
merkwaardige fragmenten bewaard zijn gebleven uit zijn boek: een bijzondere uitspraak van Jezus
over de nieuwe aarde en een vreemd verhaal over hoe Judas aan zijn einde is gekomen.14 Deze
fragmenten, hoewel vermoedelijk onhistorisch, waren in de Oudheid echter minder vreemd: zij
pasten goed in de manier van uitdrukken in die tijd.15 Bovendien is het logisch dat de bijzonderste
gedeelten uit Papias’ boek werden geciteerd door kerkvaders. De overgeleverde fragmenten vormen
dus geen goede steekproef. Het is daarom oneerlijk om Papias’ betrouwbaarheid alleen te
beoordelen op basis van enkele merkwaardige fragmenten.
De tweede reden is dat volgens sommigen Papias onmogelijk gelijk kan hebben wat betreft
Mattheüs. Het evangelie van Mattheüs is immers geschreven in het Grieks en niet in het Hebreeuws.
Toch zijn er – in tegenstelling tot het afwezige bewijs voor het bestaan van het document Q –
aanwijzingen dat er een evangelie van Mattheüs in het Hebreeuws heeft bestaan. De kerkvader
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Pantaenus trof een Hebreeuws evangelie van Mattheüs aan in India16 en Hiëronymus meldt de
aanwezigheid van een kopie in de bibliotheek van Caesarea en bij de Nazareners in Berea.17 Volgens
de kerkvader Epiphanius gebruikte de joods-christelijke sekte van de Ebionieten een gewijzigde
versie van het evangelie van Mattheüs in het Hebreeuws.18 Ook enkele kopiisten van manuscripten
van het evangelie gebruikten een Hebreeuwse versie en noteerden dat in de kantlijn als zij daar een
variatie in aantroffen.19 Zowel Origenes als Hiëronymus, die zowel Grieks als Hebreeuws konden
lezen, waren van mening dat Mattheüs zijn evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws had
geschreven.20

Marcion
De derde en laatste persoon die ik wil behandelen is Marcion. Marcion was een ketter die tussen 140
en 160 n. Chr. actief was. Hij accepteerde alleen het gezag van tien brieven van Paulus (die hij
bewerkte en samen het ‘Apostolikon’ noemde) en het evangelie naar Lukas (die hij ook bewerkte en
het ‘Evangelikon’ noemde). In Marcions tijd waren de evangeliën van Mattheüs, Markus en Johannes
ook in gebruik in de kerken en Marcion kende deze evangeliën waarschijnlijk ook (dat blijkt ook uit
de tekst van het Evangelikon, die soms is beïnvloed door Mattheüs).
Wat Marcion moest doen, was beargumenteren dat zijn eigen geschriften gezag hadden, en de
geschriften die in de orthodoxe kerken werden gebruikt latere vervalsingen waren zonder gezag.
Helaas zijn zijn geschriften niet bewaard gebleven, maar een deel van Marcions argumentatie vinden
we terug bij de kerkvader Tertullianus:21
Maar Marcion, toen hij in de brief van Paulus aan de Galaten aantrof dat deze (1) zelfs de
apostelen zelf beschimpte toen zij niet oprecht [letterlijk: ‘met rechte voet’] wandelden
volgens de waarheid van het Evangelie en tegelijk (2) ook zekere ‘valse apostelen’ – die het
Evangelie van Christus te gronde richtten – beschuldigde, spande hij [Marcion] zich in voor de
vernietiging van de status van de evangeliën van de apostelen (die [evangeliën] zijn van hen
en onder hun naam uitgegeven, of zelfs (onder de naam van) de volgelingen van de
apostelen), om natuurlijk hun geloofwaardigheid weg te nemen en aan zijn eigen (evangelie)
toe te kennen.
Wat Marcion niet deed, was het auteurschap van de evangeliën in twijfel trekken. Laat staan dat de
evangeliën in zijn tijd nog niet aan personen verbonden waren. Integendeel, kennelijk was het
apostolische auteurschap in Marcions tijd zo sterk bevestigd, dat het enige dat hij kon doen het in
twijfel trekken van het gezag van de apostelen was. Marcion had er absoluut geen belang bij om het
apostolische auteurschap van de evangeliën te erkennen, maar hij deed het toch.

Interne aanwijzingen voor auteurschap
Een extra bevestiging dat de kerkvaders correct waren toen zij de vier evangeliën toeschreven aan
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, is door te onderzoeken of de inhoud van de evangeliën
overeenstemt met deze toeschrijvingen.
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Mattheüs
Helaas weten we weinig over de apostel Mattheüs, behalve dat hij een tollenaar was. Toch zijn er wel
enkele interessante observaties te maken. Neem bijvoorbeeld de passage over de roeping van
Mattheüs (Mattheüs 9:9, Markus 2:14, Lukas 5:27). Deze roeping wordt ook in het evangelie van
Mattheüs in de derde persoon beschreven; dat is echter niet verwonderlijk, omdat in de Oudheid
schrijvers vaker over zichzelf in de derde persoon schreven. Wat wel opvallend is, is het feit dat deze
roeping überhaupt wordt beschreven. In de onderstaande tabel staat opgesomd welke roepingen in
de synoptische evangeliën worden beschreven.
Andreas en Petrus
Jakobus en Johannes
Mattheüs/Levi

Mattheüs
4:18-20
4:21-22
9:9

Markus
1:16-18
1:19-20
2:14

Lukas
5:10
5:10
5:27

Petrus, Jakobus en Johannes waren de belangrijkste discipelen van Jezus, de ‘inner circle’. Andreas
wordt genoemd omdat hij de broer van Petrus was en samen met hem geroepen werd door Jezus.
Alle reden dus voor de evangelisten om de roeping van deze vier discipelen te beschrijven. Maar
waarom staat Mattheüs ook in dit rijtje, als vijfde discipel? Mattheüs komt verder niet meer voor in
de evangeliën en ook in Handelingen speelt hij geen rol. Ook de kerkvaders vermelden geen
bijzondere status van Mattheüs – op één ding na: hij schreef een evangelie. De aandacht van de
evangelisten voor de roeping van Mattheüs stemt dus goed overeen met de overlevering dat
Mattheüs als eerste een evangelie schreef. De redenering gaat kort samengevat als volgt:
•
•
•
•

Mattheüs was in de vroege kerk bekend als degene die als eerste een evangelie had
geschreven.
Verder is er geen enkel feit bekend dat Mattheüs een bijzondere status onder de discipelen
zou verlenen.
De evangelisten verlenen Mattheüs een bijzondere status door zijn roeping te beschrijven.
Conclusie: Dit stemt overeen met de idee dat de evangelisten bekend waren met het feit dat
Mattheüs een evangelie had geschreven.

De kerkvaders vermelden niet alleen dat het eerste evangelie door Mattheüs is geschreven, maar
ook dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws of Aramees is geschreven. Dat zou betekenen dat de
doelgroep van Mattheüs de Joden waren. Dat blijkt heel goed met de inhoud van het evangelie
overeen te stemmen. Zo staat er in Mattheüs 15:31, na een genezing: ‘en zij verheerlijkten de God
van Israël.’ Ook schrijft Mattheüs over de tempelbelasting (17:24-27), terwijl de andere evangelisten
deze passage niet hebben opgeschreven. Zo zijn er veel passages in het evangelie van Mattheüs die
erop wijzen dat het evangelie is geschreven voor een Joods publiek.

Markus
Ook over de evangelist Markus is weinig bekend. Paulus schrijft dat hij de neef is van Barnabas
(Kolossenzen 4:10),22 een Leviet afkomstig van Cyprus (Handelingen 4:36). Als Paulus en Barnabas
naar Cyprus worden gezonden, gaat Markus mee (13:5), maar nadat zij van Cyprus vertrekken, keert
Markus terug naar Jeruzalem (13:13). Ook later gaat Markus weer met Barnabas mee naar Cyprus
(15:39). Deze gegevens maken het waarschijnlijk dat Markus – net als zijn oom Barnabas – afkomstig
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was van Cyprus, hoewel hij – ook net als Barnabas – later in Jeruzalem is gaan wonen (12:12). Net als
zijn oom was hij waarschijnlijk ook een Leviet. In Handelingen 13:5 staat dat hij als ‘dienaar’
fungeerde bij de prediking van Paulus en Barnabas in de synagoge. Dit zou heel goed op een
bepaalde functie in de synagoge kunnen wijzen, zoals in Lukas 4:20. Dit alles maakt het waarschijnlijk
dat Markus, net als de Joodse schrijvers Paulus en Philo, de Griekse taal machtig was en daarin kon
schrijven.
Volgens de kerkvaders schreef Markus zijn evangelie in Rome en was hij daar de secretaris van
Petrus. Zijn evangelie zou een verzameling zijn van wat Petrus verkondigde. Deze overlevering
verklaart waarom er in het evangelie een bijzonder groot aantal Aramese23 en Latijnse24 woorden
aanwezig is. Een tweede aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de overlevering van de kerkvaders
is de wisseling tussen meervoud en enkelvoud die vaak in het evangelie voorkomt.25 Neem het
volgende vers:
En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij
gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. (Markus 9:9)
Het vers begint in de derde persoon meervoud, maar schakelt dan over naar de derde persoon
enkelvoud. Een dergelijke overschakeling maak je niet gemakkelijk, maar klinkt veel natuurlijker als
deze oorspronkelijk in de eerste persoon stond:
En toen wij van de berg afdaalden, gebood Hij ons …
Op deze manier heb je naast het enkelvoud-meervoudverschil ook een verschil in persoon (eerste en
derde). We kunnen zelfs bepalen wie er verantwoordelijk was voor dit spreken in de eerste persoon:
En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en
Andreas, met Jakobus en Johannes. (Markus 1:29)
Dit vers klinkt veel natuurlijker in de volgende reconstructie:
En toen wij uit de synagogen gegaan waren, gingen wij meteen naar ons huis met Jakobus en
Johannes.
Deze eerste persoon is dus Petrus of Andreas. In Markus 9:9 zouden het Petrus, Johannes of Jakobus
kunnen zijn. De enige kandidaat in beide gevallen is Petrus, precies zoals de traditie voorspelt. Deze
bijzondere meervoud-naar-enkelvoudverzen zijn als volgt te verklaren: Petrus sprak deze verzen uit
in de eerste persoon, maar Markus schreef ze op in de derde persoon. Dit verklaart waarom deze
bijzondere constructie zo vaak voorkomt in het evangelie van Markus.

Lukas
De duidelijkste interne aanwijzingen zijn te vinden in de boeken van Lukas. In Handelingen komen
namelijk verschillende passages voor in de eerste persoon meervoud (16:10-17; 20:5-15; 21:1- 8;
27:1-28:16), de zogenaamde wij-passages. De auteur was dus een reisgenoot van Paulus. Een van de
weinige reisgenoten die Paulus in zijn brieven noemt en die niet bij naam voorkomt in Handelingen is
Lukas, een arts (Kolossenzen 4:14). Opvallend is dat Lukas veel aandacht schenkt aan dingen die
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interessant zijn voor een arts. Mattheüs en Markus schreven dat de schoonmoeder van Petrus koorts
had, maar Lukas noemt het een ‘grote koorts’ (Lukas 4:38). Mattheüs en Markus schreven over
iemand met een verschrompelde hand, maar Lukas vermeldt als enige dat het de rechterhand van de
man was (Lukas 6:6).

Johannes
De naam Johannes was een erg populaire naam onder Joden in de eerste eeuw. Volgens Papias
waren er twee discipelen van Jezus die Johannes heetten: de bekende Johannes zoon van Zebedeüs
en een onbekende discipel, die ‘presbyter (of: oudste, ouderling) Johannes’ werd genoemd.26 In de
derde eeuw en later werd Johannes zoon van Zebedeüs gezien als schrijver van het vierde
evangelie,27 maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de onbekende presbyter Johannes werd
verward met de veel bekendere zoon van Zebedeüs. Aan het einde van de tweede eeuw zag
Polycrates, de bisschop van Efeze, Johannes als een hogepriester.28
In tegenstelling tot de synoptische evangeliën focust Johannes veel meer op Jezus’ daden in
Jeruzalem en in het bijzonder Zijn publieke toespraken. Hij heeft bijzondere aandacht voor de
discipelen buiten de kring van de twaalf apostelen, zoals Nikodemus, Nathanaël,29 Maria, Martha en
Lazarus. Hij schenkt ook aandacht aan de bewegingen van de elite van Israël, zoals in hoofdstuk 3:121, 4:46-54, 7:45-52, 11:47-57 en 12:42. De schrijver komt zelf in het evangelie naar voren als ‘de
discipel die Jezus liefhad’. Hij was een bekende van de hogepriester (18:15) en had waarschijnlijk een
huis in Jeruzalem (19:27; vergelijk 20:2 en Handelingen 1:14). Aan het einde van het evangelie
identificeert de schrijver zich met deze discipel:
Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten
dat zijn getuigenis waar is. (Johannes 21:24)
Een bevestiging in de wij-vorm werd vaak gebruikt door Johannes (Johannes 1:14, 1:46?, 3:11,
14:23?, 1 Johannes 1:1-5, passim?, 3 Johannes 1:12, 1:14)30 wanneer er een belangrijk getuigenis
wordt uitgesproken.
De auteur van het vierde evangelie identificeert zichzelf dus als ooggetuige van de gebeurtenissen
die hij beschrijft. Misschien zat Polycrates er niet ver naast en was Johannes een priester. In ieder
geval was hij bekend bij de hogepriester, een inwoner van Jeruzalem en had hij speciale aandacht
voor de elite en de onbekende discipelen van Jezus. Waarschijnlijk behoorde hij daarom zelf tot deze
laatste twee categorieën en was hij de ‘presbyter Johannes’ die we van Papias kennen. Met deze
titel, ‘presbyter’, identificeert hij zichzelf ook in de brieven 2 en 3 Johannes.

Discussie auteurschap
Zoals bij alle anonieme werken uit de Oudheid zijn de externe toeschrijvingen van de evangeliën het
belangrijkst. Ik heb twee voorbeelden gegeven van kerkvaders – Irenaeus en Papias – die
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waarschijnlijk over betrouwbare informatie beschikten en heb ook laten zien hoe iemand die er
belang bij zou hebben gehad als de evangeliën waren geschreven door onbetrouwbare personen –
Marcion – toch het auteurschap van de evangeliën erkende. Ik zou deze lijst uit kunnen breiden met
vele personen: Clemens van Alexandrië, Justinus Martyr, de Canon van Muratori, Tertullianus,
Origenes, Hippolytus, de titels in sommige manuscripten en tweede-eeuwse gnostici.
Of de kerkvaders gelijk hadden kun je controleren door te onderzoeken of de inhoud van de
evangeliën overeenstemt met hun suggesties. Ik heb betoogd dat de interne aanwijzingen inderdaad
goed overeenstemmen met de traditie van de kerkvaders. Alleen voor het evangelie van Johannes
geldt dat de interne aanwijzingen het waarschijnlijker maken dat de auteur de onbekende presbyter
Johannes is en niet, zoals later werd gedacht, Johannes zoon van Zebedeüs.
Natuurlijk kan de kracht van het bewijsmateriaal altijd betwijfeld worden. In dit geval zou een
dergelijke sceptische houding echter ingrijpende gevolgen hebben. De basis voor het auteurschap
van veel andere geschriften uit de Oudheid is namelijk kleiner. Voor veel geschriften van Plato is de
oudste bevestiging van het auteurschap Diogenes Laërtius (begin derde eeuw n. Chr.), die zich
baseerde op Thrasyllus (begin eerste eeuw n. Chr.). Plato schreef zijn werken in de vierde eeuw v.
Chr. Er zitten dus honderden jaren tussen het schrijven en de eerste bevestiging van het auteurschap
en daarmee is hij geen uitzondering.

Datering
Het dateren van de evangeliën is lastiger dan bepalen wie de auteurs zijn. Wanneer een evangelie
precies geschreven was, was voor kerkvaders niet echt van belang, als ze maar wisten wie het
geschreven had. Ik zal hier daarom uitsluitend ingaan op de interne aanwijzingen voor datering,
hoewel er zeker interessant materiaal bij de kerkvaders te vinden is.
De evangeliën zijn ergens in de eerste eeuw n. Chr. geschreven, want aan het begin van de tweede
eeuw en ook het einde van de eerste eeuw worden zij regelmatig geciteerd. De vroegst mogelijke
datum is ongeveer 30 n. Chr., het jaar waarin de laatste beschreven gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden. Wij moeten dus aanwijzingen zien te vinden waardoor wij de evangeliën
nauwkeuriger kunnen vastpinnen, ergens in die zeventig jaar tussen 30 en 100 n. Chr.
Handelingen kan ons helpen bij het dateren van de evangeliën. Of het boek nu historisch
betrouwbaar is of niet, een belangrijk thema in het boek is het succes van de christenen in de
verbreiding van hun geloof. Lukas vertelt hoe het Evangelie zich snel en effectief over de wereld
verspreidt, ondanks de tegenstand die wordt ondervonden. De laatste hoofdstukken (hoofdstuk 20
tot 28) concentreren zich op Paulus’ belangrijkste missie: hij moet aan de keizer het Evangelie
verkondigen. In hoofdstuk 27 en 28 wordt zijn reis naar Rome uitgebreid beschreven. Na aankomst in
Rome lezen we echter niet hoe het afloopt, maar alleen:
En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem
toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus
Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. (Handelingen 28:30-31)
In andere bronnen wordt vermeld dat Paulus daadwerkelijk voor de keizer heeft gestaan, wellicht is
vrijgesproken en nog andere reizen heeft gemaakt, maar in ieder geval ten slotte ter dood is gebracht

door Nero.31 Waarom wordt dit niet in Handelingen beschreven? Hier zijn meerdere verklaringen
voor voorgesteld.
Een voorgestelde verklaring is dat Lukas aan het eind van zijn papyrusrol zou zijn gekomen. De laatste
paar passages zijn echter juist zeer uitgebreid, zoals de zeereis naar Rome. Als Lukas ruimtegebrek
zou hebben gehad, zou je verwachten dat hij al veel eerder gedeeltes gaat inkorten. Een andere
verklaring is dat Lukas van plan was nog een derde deel te schrijven, maar dan zou hij wel op een
onlogisch punt zijn gestopt.32 De meest gehoorde verklaring is dat het gewoon Lukas’ intentie was
om hier te stoppen, op het hoogtepunt: het Evangelie heeft Rome bereikt en Paulus kan daar
ongehinderd prediken.33 Echter, ook dat vind ik geen sterke verklaring. Het hoogtepunt zou namelijk
zijn dat Paulus getuigde voor de keizer, de gebeurtenis waar in de laatste hoofdstukken van
Handelingen naartoe wordt gewerkt.
Er is nog laatste optie waarom Lukas het getuigenis van Paulus voor de keizer niet beschrijft: het was
nog niet gebeurd op het moment dat hij het boek Handelingen schreef. Handelingen eindigt gewoon
bij het moment waarop het geschreven is: twee jaar na Paulus’ aankomst in Rome. Dit is mijns
inziens de meest redelijke verklaring voor het onverwachte einde van Handelingen.34
Deze verklaring wordt ondersteund door een andere aanwijzing voor datering in de boeken van
Lukas: de benaming van de verschillende keizers. Steeds noemt Lukas nauwkeurig over welke keizers
hij het heeft: Augustus (Lukas 2:1), Tiberius (3:1) en Claudius (Handelingen 11:27 en 18:2). Alleen de
laatste keizer waar Lukas over schrijft, Nero, wordt niet door hem bij naam genoemd. Daarentegen
gebruikt hij voor Nero wel een opmerkelijke titel: sebastos (σεβαστός, Handelingen 25:21, 25:25 en
27:1). ‘Sebastos’ betekent ‘verhevene’ en is een vertaling van de Latijnse naam Augustus. Deze titel
werd bijna nooit voor een keizer gebruikt, behalve in combinatie met andere titels, zoals ‘keizer’ en
de persoonsnaam.35 Misschien is het meest overeenkomende gebruik te vinden in een geschrift van
Philo, hoewel ook daar de titel gecombineerd wordt met die van ‘keizer’. Over zijn bezoek aan de
keizer Caligula schrijft hij:36
[B]ut we, as soon as we were introduced into his [Caligula’s] presence, the moment that we
saw him, bent to the ground with all imaginable respect and adoration, and saluted him
calling him the emperor Augustus (Σεβαστὸν Αὐτοκράτορα)[.]
Hieruit blijkt dat het gebruik van de titel ‘sebastos’ voor de keizer een teken van groot respect was.
Wat betreft de benaming van keizers door Lukas zijn er dus twee opvallende dingen: hij noemt als
enige de naam van Nero niet, maar hij gebruikt wel een titel voor Nero die getuigt van groot respect.
Beide aspecten ondersteunen de datering van Handelingen in het jaar 62 n. Chr. In 62 n. Chr. was
Nero keizer, zodat het niet nodig was zijn naam te noemen. Als ik schrijf over ‘de koning’, is het
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iedereen duidelijk dat ik Willem-Alexander bedoel. Voor eerdere koningen is het wel handig als ik
schrijf of ik het over Willem I of Willem II heb. Dat Lukas groot respect heeft voor keizer Nero is na ca.
64 n. Chr. niet goed voor te stellen, omdat Nero toen de christenen in Rome vervolgde en Paulus ter
dood heeft gebracht.
Als het boek Handelingen in 62 n. Chr. is geschreven, is het evangelie van Lukas eerder geschreven.
Als Lukas bronnenonderzoek heeft gedaan in Palestina, zoals de semitische achtergronden van
sommige teksten suggereren, is de meest logische periode daarvoor de tijd dat Paulus in de
gevangenis zat in Caesarea, tussen 58 en 60 n. Chr. Het evangelie van Lukas is dan geschreven tussen
58 en 62 n. Chr. Lukas maakt echter gebruik van het evangelie van Markus en vermoedelijk ook van
het evangelie van Mattheüs, dus dat plaatst alle synoptische evangeliën vóór het jaar 62 n. Chr.
De indicaties in de evangeliën voor wanneer deze geschreven zijn, zijn schaars. Toch is er een aantal
interne aanwijzingen voor een vroege datering. Neem bijvoorbeeld de volgende teksten in de
synoptische evangeliën:
Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de
moeder van de zonen van Zebedeüs. (Mattheüs 27:56)
En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken; onder hen waren ook Maria
Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome[.] (Markus
15:40)
En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen
die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. (Lukas 24:10)
Het gaat mij om de vrouw die wordt aangeduid als ‘Maria, de moeder van Jakobus (en Joses)’. Uit
Mattheüs 13:55 en Markus 6:3 blijkt dat het gaat om de moeder van Jezus. Jakobus en Joses waren
namelijk broers van Jezus. Jezus is de centrale Persoon in de evangeliën en onder christenen.
Waarom schrijven de evangelisten niet gewoon ‘Maria, de moeder van Jezus’? Zeker in het geval van
Lukas is de aanduiding vreemd, omdat Lukas niet eerder in zijn evangelie heeft aangegeven dat Jezus
een broer had die Jakobus heette.
Ik kan maar één situatie bedenken waarin het logischer is om Maria aan te duiden met haar minder
bekende zonen. Dat is de situatie waarin Jezus niet meer op aarde aanwezig is, maar Zijn broers nog
wel. Op dit moment is het logisch om Guille Marijnissen aan te duiden als ‘de grootvader van Lilian
Marijnissen’ (de huidige fractievoorzitter van de SP). Over een eeuw is het echter logischer om te
kiezen voor ‘de vader van Jan Marijnissen’, omdat Jan Marijnissen een icoon is voor de SP, meer dan
alleen een van de fractievoorzitters. Dit bevestigt dat de synoptische evangeliën vóór het jaar 62 n.
Chr. geschreven zijn, het jaar waar in Jakobus, de broer van Jezus, ter dood werd gebracht. Een
bevestiging hiervan vinden we in de manier waarop Maria wordt aangeduid in geschriften die na de
dood van Jakobus zijn geschreven:
Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en
Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. (Handelingen 1:14)
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de
vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. (Johannes 19:25)
Deze argumenten voor een vroege datering zijn natuurlijk geen sluitende, harde argumenten. Zij
wijzen echter wel allemaal dezelfde richting op. Daar komt nog bij dat bepaalde passages in de
evangeliën gaan over typische joodse kwesties, zoals over het offeren van een gave op het altaar

(Mattheüs 5:23-24, Markus 7:11-13), de tempelbelasting (17:24-27), zweren bij de tempel (23:21),
het bestaan van een begraafplaats bij Jeruzalem (Mattheüs 27:7-8), werken op de sabbat (Mattheüs
12:1-14 en parallellen) en de vraag of heidenchristenen besneden moeten worden (Handelingen 15).
Deze passages zijn veel logischer in de periode vóór 70 n. Chr. dan erna.
Van Papias weten we dat Johannes de laatste was die zijn evangelie schreef. Inderdaad blijkt uit
Johannes 21:19 dat hij zijn evangelie na de dood van Petrus – halverwege de jaren zestig n. Chr. –
heeft geschreven. Toch zijn er geen redenen om te denken dat het evangelie enkele tientallen jaren
later is geschreven. Een datering kort na de dood van Petrus lijkt mij het redelijkst.
Een vrij concrete aanwijzing voor een vroege datering is Johannes 5:2:
En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda
wordt genoemd, met vijf zuilengangen.
Dit vers staat in de tegenwoordige tijd, waaruit blijkt dat Johannes dacht of wist dat Bethesda en de
Schaapspoort nog bestonden toen hij zijn evangelie schreef.37 Dit is onwaarschijnlijk na de
verwoesting van Jeruzalem in 70 n. Chr.

Conclusie
Het scenario dat ik in de Inleiding omschreef voor het ontstaan van de evangeliën blijkt overeen te
komen met de gegevens die we bij de kerkvaders en in de evangeliën zelf aantreffen. Deze gegevens
ondersteunen elkaar en zijn betrouwbaar genoeg. Bovendien blijken er verschillende aanwijzingen te
zijn die de stelling ondersteunen dat de synoptische evangeliën geschreven zijn vóór het jaar 62 n.
Chr. en het evangelie van Johannes vóór het jaar 70 n. Chr. Natuurlijk kan al dit bewijsmateriaal
betwijfeld worden en niet sterk genoeg gevonden worden, maar dat zal altijd zo blijven in een
historische discussie.
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