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378 Bor;�ll ESt'RL:t,.. INCEN 

(classemes, conootation1 dcnotation, paralcxemes, serncs. lcxcmcs� scmantic förmul�-1. etc.} 
(296-29$). Onnodig om k zeggen dat dit boek bij..:ondcr rclevam îs voor bijbclvcrtalcrs, 
doce-rHcn Grieks en 'hoo((lv:1kkers' en pro1novcndi Nieuwe Testament. Wie er meer over 
wil weten, kan tercchl op de ,vcbsite van het proje-ct (hnps://diccionariogl'iegoespanolnt. 
blogspor.com). Aanbevoleo! 

Markus Tiwald. Kommentar zur Logienquelht, Kohlhammer. SLUttgarl 2019. 235 pp. 
Ç 39.00, ISBN 9781170333437 

In het historisch onderzoek naar bel onlslaan van de synop1ischc cvangelieo hccfl de l,vce• 
broooenhypolhcsc nog altijd de sterkste papieren: Marcus is het oudste ev:ingclic en Mat
teüs en Lucas hebben er bcjdcn, onafhankelijk van elkaar, uil gcpuL. Bovendien hadden ,.ij 
1ocgang tot nog een bron. de zgo. bron Q. zo genoemd naar het Duitse wootd Que/Ie. dat 
'bron• betl!kcnt. Deze bron, irl he( Duits ook ,vel aangeduid als l,ogienquelh:, bestond vol
gens de huidige consensus hoofdzakelijk uil woorden van Jezus (gelijkenissen, apocalypti
sche woorden. profe1ische uitspraken, wjjshcidswoorden), b�vattc, gee.n geboonevcrbalcn 
en ook geen lijdcnsgcschie.denis en had maar één wo.udcrvcrhaal, namelijk dç genezing van 
de slaaf van een centurio in Kafarnalhn (Q ï;l-9) (verwijzingen naar Q volgen doorgaans 
de vcrsnummeting van Lucas). Vragen die het huidige Q-onderzoek domineren, l.>eLrcffcn 
de precie.ze aard 1m omvang van hel materfaal, of het een mondelinge of een schrifo:.�lijke 
bron was. wat de oorspronkdijkc taal was, of er een samenhang in is IC Ontdekken, in 
welke kring dc7.c bron tot stand is gekomen en of deze misschien in versdlillende fasen is 
ontstaan. Hoewel er de afgelopen 150 jaar veel over Q gc-schr�vcn is, zijn integrale (vers
voo,·-vers) commentaren op Q op de vingers van één hand te tellen (D. Zcllcr. H.T. Fkd
dcrmann, R. Valantasls). Dit commentaar voorzicL dus in een leemlt en sluit aan op T.'s 
c.erdere studie over Q, waarin hij de tekst. de context er) de lhcologie van O beschreef (Die
Logienqudle: Tcxt. Kon1c.w und Theologie, Smttgan 2016). T., \'erbond�o aan de unjver•
sîtci1 van Duisburg-Essen. betoog-r dat Q in zijn ui1cinddijkc vonn L◊t st::md kwam aan de
vooravond van de joodse opstand, dns ergens in de vroege jaren '60 van de eerste eeuw,
voor de verwoesting van stad en Lcr.upd. De ln dit commen1a�1r kort ge.houden in leidiogsvra
gen en de beschrijving van de Slànd van zaken van hel Q-ondcr1.oek worden gevolgd door
eto analyse van de opbouw en samenhang van Q. De aan djl commeolaar ten grondslag
liggende teks1edilie is de Critit:al Edi1ion of Q van J.M. Robinson. Paul Hoffrna,,o ..:11 John
Kloppcnborg (Leuven 2000). die op een paar uiLZ0nderingcn na (12-16) consequent wordt
nevolgd. T. betoogt (wat mij betreft over1ulgcnd) dat Q niet zomaar een Josse vcr1.ame
ling van uitsprakén van Jezus ,vas, Jm1ur een samenhangend document me-Leen duidelijk
retorisch plot. Volgens T. is Q opgebouwd uil zeveri oarralicvc cycli (h'rzä!tlkrlinicn). die
eJk besta.an uit een aa,ltal verteleenheden (Erziîhleinheiten): in de ee,·ste C)'élus worden de 
twee locmaangcvende hoofdpersoneo geïntroduceerd, namelijk Johannes de Doper en Jê"z.us
van Nazaret (44-78), gevolgd door een (".yclus over de. verkondigers van de. Mensenzoon c.::n
de tegenstanders fnl. demonen co 'dit (geperverteerdç) geslacht") (78-126 ). Oau volgen een
cyclus over de consequen11Cs van het aanoell)C.U van het evangelie voor de gcmc�nte (nl. de
oproep tot srnodvustig vertrouwe.,, temidden van verdrukking en tegenstand, J26-142) en
een cyc.tus over de consequenLics voor de tegenstanders die het evangelie vcrwerpi:n (nJ.
het naderende oordeel� 142-154). Ten slotte volgen er aanwijzingen voor Jez-us• volgelingen
om tegen de verdrukking in de eindstreep te. kunnen halen (Amn:i.sungenfiirden Endspurr,
154•164) en word1 de finale, her nadei:cud� einde, ln hec voorui1zicht gesteld als dag des 
oordee.ls die.furioso voor de tegtnSL:.mdcrs enfautas1ico voor de volgelingen van Jezus zal 
zijn (164-175). In hel con'.lwcntaargcdeclte van dil boek worden deze cycli en de onderlig•
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gende verteleenheden bes-prokc.n. van commenrnar voorzien en in de joods-apocalyptische 
en vroegchris1elijkc eontcxl gcplaat�t. 1 let comtnenlMtr is voorzien van een vijftal cxcurscn. 
over het koninkrijk van God, d.: onttroning van de satan en de k-Orl'ISl van de Me.nsenzoon 
(176-184), hc.t sehriftgebrnik v::in Q (185-196). Gods voorkeur voor de armen en hel ge
welddadige lot van do proleten (196-200), het apocalyptische fr;imework van Q (200-206) 
en de gelijkeniS8en (Gleiclmiss(' wui Bildwhrte) iu Q (206·210). !-Ict commenlaar gaat niet 
i11 op de alternatieven die er 1.ijn om de overeenkomsten van Matteüs en Lucas die niet in 
Marcus voorkomen te verk.Jarcn (Mark Goodaere en anderen) en het za) Q-sceptici dan ook 
niet overmigen. M::iMT. verdienste is dnl hij een (m.i. overtuigend) pleidooi voert voor de 
coherentie van Q �1ls :c::clfstandig document eo duidelijk maakt dal de kritiek, dat het om niet 
meer dan een wilJekeurig samcur::a::ipscl van losse teksten zou g�:)n. geen hout snijdt. llicr 
geldt dus wel in het bijzonder dut "the proof of the pudding is in the eating'. T. g:eeït ons 
weer wm mtcr zicht op een nog rcdc1ijk ondoorzich1ige periode in de ont$taausgcschiedcnis 
van hel vroege christe.udom, een intel'essant inkijkje in een vroegchrisrelijke groepering die 
gekenmerkt werd door e.en behoorlijk hooggespannen verwachting van het naderende einde 
(Naherwar1u11g) e,l de spoedig<: komst van de apoc.alyplisch� J\.fonsenzoon. En dit alles in 
een periode ""'3�lri n de breuk tusserl jodendom en christendom ;:ich oog niet definitief had 
vohrokkcn. () is volgens T. scerk Israël-georiënteerd: diaspora-joden en niet-joodse sym
pathisa1nen koo1cu u�:•r htl joodse land toe (Q 11 :31 � 13:28�29); van een beweging vanuil 
Jernzalem naar de rest van de ,1.:ereld is (nog'!) geen sprake. T. duidt de soms felle polemiek 
met de tcgcnslandcrs (Q 10:13-15) s1.eevasl ::1ls een inte.rn-joodse a<1ngclcgenhcid en bena
drukt bovendien dat lsrai:1 en de jod..:n nicl definitief zijn afge8<.:hreven. Q vervulde dun 
ook niet al leen ee,l brugfunclic naar het vroege christendom (de evangeliën van Matleüs en 
Lucas), 1m1�r ook naar hel vroege (apoca lyplischc) jodendom van de Tweede Tempel. Al mec 
(11 biedt dit commentaar een goede en leesbare in leiding op Q die ::1an het denken 1.el eu de 
discussie over de hisLOrisehc Jezus stimuleert Van harte áànbevolcn dus. J leL goc.:de nicuv.'s 
voor wie hel Duils nicl voldoende beheerst: er is een Engelse vertaling in de maak die nog 
dit jaar op de markt moel ko1nco (The Sayings Source: A Commem(lry 011 Q, Stougart 2019). 

Arie Zwiep 

Armin Baum en Rob vao llouwclingcn (red.). TheologÎe van hc..•t Nieuwe 
n•:uamenr in twintig 1/um1a·:\._ KokBoekencemrum, U1rccht 2019, 416 pp., e 39,50. 
JSBN 9789023955931 

Een Bijbelse Theologie schrijven is geen eenvoudige opgave, Het genre staat om verschil
lende redenen oodc.:r druk en het is dan ook zeer ie w�:.,rderen dat de re<lactèurs en schrijvel's 
van deze Theologit! van hel Niéun·c Testament het aangcdmfd hebben om het avontuur nan 
te gaan. En dan ook nog eens in het Nederlands! Het boek is het rcsuhaal van een i merna
tiouaa1 samenwerkingsprojecl van Nederlandse en l)uilsc evangelie.ale nituwles1..amcntiei 
ondcl' leiding van Armin Baum en Rob van Houwelingcn. F.en Ouics-calige paralleluitgave 
verschijnt onder de titel themenhuch 11cutcsrame1t1/idu.:r Theoloiie, Er hebben 18 auleur8 
�rnn meegewerkt, onder wie - dat mag in ons dool' mannen gedomineerde vakgebied ook 
wel eeos gezegd worden - drie vrouwelijke uleuwteslamcntiei (Mih;l.mm Kim-Rauchholz� 
l lanna St<:lll..:r-Richter. Myriam Klinker-De Klerck). Vanzelfsprekend moeten el' bij een
project a)s dit keuzes gt:rnaak1 worden. Onder het hele project Jigt de ovenuiging dàl de 
Bijbel het ·woord van God is. die zichzelf op<:.obaart in de gesehiedeni::-'. Methodisch is 
daarbij de keuze gevallen op een heilshistorische benadering in de lijn van onder anderen
Herman Ridderbos en (icorgc Eldou Ladd. Bovendien ligt onder alle bijdragen de overlui
ging dac alle bl'ieven die Op naam van Paulus Slaan authentiek zijn; îdein dito voor alle
andere brieven uil hel Nieuwe Testament (23113). JahoudeJijk is ,Sékozcu voor een thcmati-
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