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De deuterocanonieke boeken
inds november 2004 is de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) overal te leoop. Het Nederlands

S Bijbelgenootschap heeft ervoor geleozen om twee versclzillende standaard-uitgaven het licht

te doen zien: een editie mét en een editie zénder deuterocanonielee boeleen. Beide zien er op het

eerste gezicht hetzeifde uit en het prijsverschil is minder dan mjf euro. Het is dus goed voorstelbaar

dat iemand liever ervoor kiest om de ‘NBV met deuteroccmonielee boeleen’ te kopen. Tijdens het

lezen in deze meeromuattende uitgave lean daarbij wel de vraag opleomen hoe wij als evangelische

christenen dienen om te gaan met deze deuterocanonielee boeken.
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Drie boekcategorieén
Gedurende de kerkgeschiedenis was
er veel discussie welke boeken deel
moesten uitmaken van de Bijbel.
Welke boeken vormden de rnaatstaf
voor de gelovigen. oftewel: welke
boeken waren canoniek? Zodoende
maakte de kerk een onderscheid tus-
sen ‘canonieke boeken’_ ‘boeken die
niet geschikt waren om gelezen te
Worden door christenen’ en 'b0eken
geschikt om gelezen te worden door
christenen'.'
De 'canonieke boeken' waren alle
boeken die de gerneente zonder
problemen had erkend als ge'1'nspi-
reercl door God. Het zijn de boeken
die we tegenwoordig terugvinden
in onze protestantse bijbels zoals de
NBG en de NBV-zonder-deuteroca-
nonieke-boeken.
De ‘boeken die niet geschikt waren
om gelezen te worden door chris-
tenen'. werden ook aangeduid met
de term ‘apocrief' (Gr. apokragflis, bet.
“verborgen'). Dit waren gcschriften
die een duidelijke dwaling tegen het
christendom bevatten en niet stich-
telijk waren om gelezen te Worden
door de gelovigen. Ook mogen we
daarbij denken aan de zogcnaamde
'gnostische geschrifterf. De gnostiek
was narnelijk een mystieke strorning
die opkwam tijdens het vroege chris-
tendom, en tot doel had om de mens
terug te brengen tot de innerlijke
kennis (Gr.gnosis) van zijn ware 001'-
sprong._Iezus worclt in deze geschrirl
ten vaak een boodschapper genoemd
die de rnensheid opriep zichzelfte
herinneren. In deze geschriften gaat
bet duidelijk om een andere jezus
dan de jezus die we kennen vanuit
het Nieuwe Testament. Enkele van
deze apocriefen zijn: Er/angelic mm
Thomas, Evan_qr'Ir'e van tie H/Zmrheirl,
Evaugclie mm A/Iagdalena, Cvhe1'me [male
van johanncs en Gebed van Paulus.
Vooral door de ontdekking van 52
gnostische geschriften in Nag Ham-
madi (Egypte. 1945n.Chr.) en het
populaire boek van Dan Brown, De
Da I~"'iim' Corie, heeft her gnosticisme

de 1aatste_jaren weer opnieuw de
aandacht getrokken.
Ten slotte waren er ‘boeken die wel
geschikt waren om gelezen te wor-
den door christenen’. De gemeente
erkende deze boeken echter niet
als canoniel<_ maar vond ze nuttig
voor de studie van Gods Woord. De
bekendste van deze boeken waren
de geschriften die ontstonden in de
intertestamentaire periode (2" eeuw
v.Chr. — 1° eeuw n.Chr.). Het zijn de
boeken: Yi1liiI._Iudir, E.\‘fl’f-I01‘I10QQiH_Q1‘II.
1 en 2 :\Iakleabece'n, Wrjslrcid._]e:us
Sirarlz. Barurlz._]m':|iin-brief: Dtmit'*'l-r0¢'-
v0cgir1gr'i1 en Gelrerl van ,\Im1as.<e. Deze
laatste elf boeken zijn tegenwoordig
bekend als ‘deuterocanonieke boe-
ken’ en op deze groep willen we nu
ingaan in dit artikel.

De Septuaginta en de eerste
christenen
De ‘deuterocanonieke boekcn’ wer-
den door de sarnenstellers van de
Septuaginta (de Griekse vertaling
van het O.T.) vertaald en/oftoege-
voegd aan her Oude Testament: Het
vvaren boeken van diverse genres
zoals wijsheidsliteratuur. historische
boeken waarin de strijd van joodse
groepen tegen de Griekse over-
heersers vanjudea werd beschreven,
en boeken die dienden als religieus
voorbeeld.
De eerste christenen deelden de
mening dat deze ‘deuterocanonieke
boeken' niet bij de bijbelse canon
hoorclen. Ze hoorclen bij de ‘boeken
die geschikt waren o1n gelezen te
Worden door christenen'. Ook som-
mige kerkvaders zoals Melito‘ (110-
177 n.Chr.),Tertullianus (160-225
n.Chr.), Origenes (185-Z54 n.Chr.),
Eusebius (260-340 n.Chr.) en Atha-
nasius (296-373 n.Chr.) deelden
deze mening.
De discussie ontstond pas doordat
Augustinus (354-430 n.Chr.) van
mening was dat deze boeken gedeel—
telijk als canoniek erkend dienden
te worden.* Hierin werd hij krachtig
tegengesproken door Hieronymus.

die de boeken zelfs ‘apocrief’ ging
noemen_ Hieronymus (340-420
n.Chr.) was de ‘vader' van de Latijnse
Vulgata (390-404 n.Chr.). In de eer-
ste versie van deze vertaling werden
de ‘deuterocanonieke boeken' niet
opgenornen. Hij weigerde ze zelfs
in het Latijn te vertalen. Dit zorgde
voor groot protest van Augustinus.
waardoor de ‘deuterocanonieke
boeken' later wel in de Vulgata te-
rechtkwamen.\7Vel plaatste Hierony-
mus daarbij de opmerking dat deze
boeken geen deel uitmaakten van de
canonieke boeken. Ze konden nuttig
zijn voor de gelovigen. wegens het
inzicht dat ze gaven in Israels religi-
euze. politieke en sociale omst;1ndig-
lieden gedurende de intertestarnen-
taire periode.

Twee concilies
Tijdens het concilie van Trente (1546
n.Chr.) en l1Ct eersteVatica;1nse
concilie (1870 n.Chr.) aanvaardde
de katliolieke Kerk de ‘deuterocano-
nieke boeken' als deel van de bijbelse
canon (met uitzondering van 3 en -'1»
Ezra en Het Gebed van Manasse‘).
Zodoende kwamen deze boeken in
het Oude Testament terecht en kre-
gen ze de naam ‘deuterocanonieke
boeken'. Dit betekent ‘tweede—cano-
nieke-boeken', omdat pas later beslo-
ten is dat ze bij de oudtestamentische
canon hoorden. Ze horen sindsdien
dus niet rneer alleen bij de ‘boe-
ken die geschikt zijn om gelezen te
Worden door christenen’. maar ook
tot de ‘canonieke boeken’. Aan dit
besluit werd voor allc duidelijkheid
toegevoegd: ‘Wanneer iemand deze
boeken, vollcdig met al hun delen.
zoals de katholieke Kerk gewoon is
deze te lezen en zoals ze voorkomen
in de oude Larijnse Vulga-at-vertaling,
niet als hcilig en canoniek aanvaardt
en de voornoemde overleveringen
willens en wetens veracht_ dan is hij
veroordeeldf“
Dit soort uitspraken zijn moge-
li_jl< omdat de katholieke leer eraan
vasthoudt dat de kerk de autoriteit » /
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heet-t ontvangen om een geschritt als
caliolliek te verklaren. Protestanten
verwerpen dit dogma en geloven
dat dc gescl1ri'Ften reeds ‘ca11oniek'
zijn en alleen nog maar door de ge-
meente erkend dienen te worden.
Zodoende werden de ‘deuterocano-
nieke boeken' niet opgenomen in do
protestantse bijbels (vgl. NB(]'51) ot-
werden Ze tussen het Uude en l\llt‘U-
we Testament geplaarst (SV. NBV)".

Protestantse moeilijkheden
Welke rnoeilijkheden hadden chris-
tenen om de ‘deuterocanonieke
boeken' als canoniek te erkennen?
In principe waren hiervoor diverse
redenen te noernen. De twee belang-
rijkste ijkpunten waren:
1. Ze hadden doginatische verschil-

len met de andere boeken van de
Bijbel en bevarren leersrellighe-
den die dwars tegen de hijhelse
leer ingaan. Enkele voorbeelden:
liegen is geoorloofd (]dt‘i):1H-14:
Toh5:4_ l 3). lichamelijke ver-
leiding is toegesta-an (]dt]():4;
12: 1 U-2(1). gebed en offers voor
doden is nurtig (ZMakl2:43-45),
God hoort de gebeden van de
doden (Bar3:-1), de heiligen in de
hemel hidden voor de mensen
(2MakI 5:12-14). zelfpijniging kan
dienen om God tot handelen re
bewegen (TEs.(I:27). goede wer-
ken bewerken verzoening voor
jezelfi (Sir3:30: 10:2), vrijgevigheid
behoedtje voor een vroegtijdige
dood en neeint alje zonden weg
(Toh12:‘),vgl.4:9-10:14:11-12),
mededogen neemtje zonden
weg (Sir3:3())_ heiclense manieren
van uitdrijving worden getole-
reerd (T0b6:-l-8.17-181812-3).
God schiep de wereld uit vorm-
loze materie en niet uit het niets
(Wijsl I :17).

2. Ze bevarten onjuistheden over
geografie en geschiedenis: Nebu-
kadnezar wordt beschreven als
koning van de Assyriers regerende
in Nineve (]dt]:l). Het hoek
Baruch is een pseudepigrafie dat
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he\veert geschreven te zijn door
Baruch de secretaris \-‘;-1l1_Jt‘!'C‘l]1lLl
(Bari :1). Zie verder_|dt4:l-IU;
Toh:Tl)n.

I‘)aarn;1;1st waren er ook andere
minder maatgevende eisen waarnaar
gekeken werd. en die een vraagteken
hij de ‘deuterocanonieke boekenl
konden plaatsen. De vijl'helangri_jk-
ste waren:
1. Ze beschouwen zichzelfniet als

geinspireerd of gelijkvorinig aan
de boeken van her Oude Testa-
i11e11t.Warit we vinden nergens
in ‘deuterocanonieke hoe-ken'
uitdrukkingen zoals: 'zo sprcekr
de Heer'_ oi“het woord van God
geschiedde'. Integendeel: vgl.
2Makl5:38--HI.

2. Ze werden al in hetjodendom als
niet-canoniek erkend (MtZ3:35;
Lkl 1:51; Z4:-H). Ook dejoodse
Midrasj over her hoek Prediker
waarschuwt de lezer voor her ge-
vaar van vcrwarring bij her lezen
van de niet-canonieke geschriften
(Mid. Q0/1. 12:12). Een uitzon-
dering vormde her ‘deuteroc:r-
nonieke hock’ Ii/'{isI1r>iri. dat vaak
werd gelezen in hetjodendom.
Ook dc vroege christelijke kerk
accepteerde dc oudrestainentische
canon zoals deze door de joden
was samengesteld (vgl. Rm3:2).

3. Her Nieuwe Testament gebruikt
bijna alle oudtestamentische hoe-
ken als autoriteit door bi_jv. de
vvoorden ‘de Schrift zegt'. Nie-
mand van haar schrijvers citeert
een ‘deuterocanoniek boek' op
deze wijze.“ Ondanks her feit dat
de meeste nieuwtestainentische
auteurs nit de Septuaginra citeer—
den. waarinjuist de ‘deuterocano-
nieke boeken’ waren toegevoegd!

4. We hebben van veel ‘deuteroca-
nonieke boeken’ alleen maar de
Griekse versies teruggevonden.
Slechts van weinige hebben we
een Hebreeuwse ot"Aramese tekst
Er bestaan tevens twee versies van
Tob.TDn en TES.

5. Er is geen eenheid in de codices
van de Scptuaginta. Nier alle ‘clen-
teroeanonieke boeken‘ hevinden
zich in de gezaghebhende hand-
schriften (Cod<*.\‘ Ilrlimr/us, C0dL'.\'
Si!1¢ririr"1rs en (]rm'r'.\‘ rll('.\‘¢1Ilti)'ilHlS).

Bovenstaande argumenten zijn voor
protestanten reden genoeg om de
'deuterocrmonieke boeken' niet to
erkennen als canoniek. Maar hoe
dienen wij ;1ls evangelische christe-
nen om te gaan met deze hoeken?
Uiteraard zou her averechts werken
als we her lezen van deze boeken
zouden verbieden. Her probleem ligt
vooral in her feit dat deze geschriften
opgenomen Worden in evangelische
bijbeluitgaven en daardoor hot gevaar
bestaat dat de lezer deze bocken als
canonick zou kunnen aanzien.
Vooral hij jonge christenen in het
geloofis het daarom goed om een
gedegen uitleg te geven over de ‘deu-
terocanonieke boeken’. Het verschil
tussen een deuterocanoniek en een
canoniek hock moet voor hen duide-
lijk worden.Alhoewcl ik zelfweinig
lees in de ‘deuterocanonieke boeken'.
deel ik \-vel met vele anderen dc me-
ning dat sommige ‘deuteroeanonieke
boeken’ (vooral IMak) goed zijn om
te lezen en inzicht geven in de inter-
testamentaire tijd. Mijn grore voor-
keur gaat daarbij nog steeds uit naar
de bijbelse boeken waar een christen
maar niet genoeg van kan krijgen.
Warrt één enkele druppel van Gods
\X/oord is heter dan een zee vol niet-
canonieke literatuur. I

Deuterocanoniek Afkorting
Tobit Toh
judir jdt
Ester (toevoegingen) TEs
I Makkabeeién 1Mak
2 Makkabeeén 2Mak
Wiisheid W
jezus Sirach Sir

Baruch Bar

Brief-van jeremia Bjer
Daniel (toevoegingen) TDn
Gebed van Manasse Man



Deze onderverdeling is ontleend
aan Athanasius ‘Eerste Paasbrief'
(365 n.Chr.).
De meeste vvaren geschreven in het
Grieks, terwijl de boeken Wijsheid
en 2 Makkabeén in het Hebreeuws
of Aramees waren geschreven.
Melito maakte de eerste christe-
lijke lijst van canonieke oudtesta-
rnentische boeken (zie: Eusebius,
Kerkgeschiedenis).
Augustinus, De Stad van God
XVI||.36.
Het Gebed van Manasse werd van-
uit de Septuaginta opgenomen in de
Vulgata, zodat het niet verloren zou
gaan. Aileen de Dusters-Orthodoxe
Kerk erkent het als deuter0cano-
niek.
Decreet over tie Heilige Geschriften
en de overleveringen van de apos-
telen, 4e Sessie - DS784/DS1504,
Stg. |nterKerk en Katholiek Archief
We jrg, http://Wvvwrkdocumenten.
nl/index.php?d0cumentid=391.
Sinds de St. Vert. van 1637 werden
de deuterocanunieke boeken he|e-
maal achteraan geplaatst.
De citaten in 2Tm3:8 en Jd1:9,14
komen waarschijnlijk uit niet-ca-
nonieke bronnen, maar Worden
ter illustratie gebruikt en niet als
dogmatisch fundamenr.

Dineren met een
volmaakte Vreemdeling

I '13 /._[e krijgt tussen de post een uitnodigi our een diner. je ziet: een gerenom—
meerd restaurant._[e kijkt nog eens scherp naar de ;\tzei1rie1‘:]ezt1s.]EZUS??
Wat is dat voor gekkigheid? Een stunt van een kerk in de huurt? Oi‘. \v:1ar-
schijnli_jl<e1'. een p1".lC[lC.ll joke van _je vrienden? Non. laten ze dan die grap
maar hehhen.]e gaat. Maar \\'at_je re \\‘achten strut...

Een praehrig geschenkhoek waarin her evangelie vanuit een o1rve1'\\'acl1te
invalshoek wordt uitgelegd. Dit hoek hevat een indringcnde boodschap voor
iedereen voor \vie her evangelie (nog) geen dagelijkse kost is.

‘.t\7ir/v lcrvqg ml metic-
imrtrrriige lliflltltlllgl/IILQ.
Hi/' lmri miruurlrfle
nooir nmeren r<nrqt'rr'ii.
Zr:/'11 a_Qt'1/tit: srniui al
I-'0! ‘Qr'!l0(jsj :0/trier dnr
/n_'j ii1_gi|1g up diminu-
me 1l1'rrrt1riigiIrqt'r1 um
re r1liII(’!‘t'II mt-r religi-
cuzc L’op_~'rukL’t’rr.
‘Bedankr drrt_jr' wilde
/eomrr1.' bqgoil tit‘
man. Hi’ smarrien
Pl/ermr mm. Tiler: spmle
lrij: ‘IL’ weer l1er_qot'd
genzaalet. Alt jii llier
hlijfr vim, l)e(tit_1f'iL’jt’
dat ileje na tr/loop zal
1/crrt'llen wit‘ /1ierarh-
rer :i!.'

Het intrigerende gesprek met deze bijzondere vreemdeling en de gedachten
van Nick tijdens het diner, staan beschreven in dit ongevvone boek. Lees in
één adem door tot aan de verrassende ontknoping, en geef her cadeau aan
diegene die deze boodschap beslit niet mogen missenlVanaf 1 december in
de boekwinkels.
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