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Uitstel van de Parousia en Inlijving van de Heidenen in de Synoptische Gelijkenissen  

door Zachary King 

De moderne Bijbelwetenschap veronderstelt dat de vroeg Joods-Christelijke beweging een 

spoedige eschatologische crisis (soms Parousia genoemd) verwachtte in de decennia na Pasen.  

Toen het einde van de eerste eeuw naderde, ontwikkelde of bewerkte de vroeg Joods-Christelijke 

gemeenschap verhalen, gelijkenissen en preken om het achterwege blijven van de Parousia te 

verklaren.  Deze dissertatie stelt hier tegenover dat het steeds langer wordende tijdperk na Pasen 

niet onvoorzien was door de vroeg Christelijke beweging. Het was eerder onwelkom, omdat het 

de gemeenschap dwong om oplossingen te vinden voor drie met elkaar samenhangende 

uitdagingen.  Ten eerste zocht een steeds groeiend aantal Heidenen inlijving in wat een exclusief 

Joods vroeg- Christelijke beweging was.  Ten tweede: naarmate de tijd verstreek, verwierpen 

steeds meer leiders van diverse Judaïstische stromingen de vroeg Christelijke boodschap. 

Tenslotte worstelde het Judaïsme zelf met de vraag hoe om te gaan met de relatie met de 

Heidenen gezien de ambivalente presentatie van de Heidenen in de Hebreeuwse Geschriften en 

de heftige conflicten tussen Joden en Heidenen gedurende de eerste eeuw.  De schrijvers en 

bewerkers van de Evangeliën vonden een krachtige oplossing voor deze drie uitdagingen in het 

literaire motief van groei (zoals gevonden werd in de gelijkenissen van het mosterdzaad [Mark. 

4:30-34//Luk. 13:18-19//Matt. 13:31-32//Ev. Thomas 20] en het onkruid [Matt. 13:24-30, 36-

43//Ev. Thomas 57]), de bruiloft (zoals gevonden in de gelijkenis van het bruiloftsmaal [Matt. 

22:1-14//Luk. 14:15-23//Ev. Thomas. 64]) en de afwezige heer (zoals gevonden in de gelijkenis 

van de talenten/drachmen [Matt. 25:14-30//Luk. 19:11-27]). Als antwoord op de uitdagingen van 

de Joodse ambivalentie ten aanzien van Heidenen en de Joodse verwerping van de Christelijke 

boodschap leverden deze literaire motieven een overtuigende verklaring voor het uitstel van de 

Parousia: het betrof een door God bestuurde gelegenheid om de Heidenen in te lijven in de 

vroeg Christelijke beweging voordat de eschatologische crisis en het einde der tijden zouden 

aanbreken.  

 


