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O, DAT PRACHTIGE GRIEKS!
HET VERS¢Hll. "russen AGAPA6 EN |=||.:6

Zools in de spreeksroel vermeldr, goon we eens noder in
op de woorden ogopoo en fileé, die beiden ‘liefde' bere-
kenen. ln sommige kringen wordr er wel eens een verschil
gemoolsr russen ogopoé en fileé. Agopoé verwi]sr don
volgens hen noor de goddelijke liefde en fileé noor de
‘broederli]l<e' liefde. De conclusie is don: ogopoé is berer
don fileé. Moor die redenering vindr geen direcre bosis in
her Nieuwe Tesromenr of in her Grieks. lnregendeell Beide
woorden worden ols synoniemen voor ellroor gebruilsr; ‘De
Voder heefr de Zoon lief (ogopoé)' (Jh3:35) // ‘Wonr de
\/oder heefr de Zoon lief (fileé)' (Jh5:20); ‘Jezus nu hod [...]
Lozorus lief (ogopoo)' (Jh11:5) // ‘Heer, zie, hi] die U lief-
hebr (fileé), is ziel<' (Jh11:3); ‘Jezus don zeide ror hen; “Als
God uw \/oder wos, zo zou u Mi] liefhebben (ogopoo)”'
(Jh8;42) // ‘Wont de \/oder zelf heefr u lief (fileé), omdor
u Mi] hebr liefgehod (fileé)' (Jh16:27).
Dor we bi] ogopoo nier mogen denlsen oon ‘goddelijke
liefde' wordr ools duidelijls doordor bi] de yerkrochring von
Dino (Gn38;2-3) en Tomor (2Sm13;11-15) sprolse is von
ogopoél Her zou wreed zi]n om bi] deze siruories, woor
een yrouw verlsrochr wordr door een mon re sprelsen over
‘goddelijlse liefde'. Niers zou meer yon Gods liefde verwi]-
derd zi]n don zulls een gedochre.

Johonnes 21
Voornomeli]l< Jh21 wordr vools gebruilsr om een lsunsrmorig
yerschil oon re geven russen ogopoé en fileo. In deze relssr
vroogr de Heer Jezus Perrus drie lseer of hi] Hem liefheefr;
‘Toen ze don hodden onrberen, zei Jezus ror Simon Perrus:
“Simon, zoon von lohonnes, heb ]e Mi] meer lief (ogopoé)
don deze?” Hi] zei ror Hem; “Jo Heer, U weer dor ils von U
houd (fileo)/’ Hi] zei ror hem; “Weld mi]n lommeren.” Hi]
zei opnieuw ror hem, voor de rweede lseer; “Simon, zoon
von Johonnes, hebje Mi] lief (ogopoo)?” Hi] zei ror Hem;
“Jo Heer, U weer dor ik von U houd (flleo').” Hi] zei ror hem;
“Hoed mi]n schopen.” Hi] zei ror hem voor de derde lseer;
"Simon, zoon von Johonnes, houd (fiIeo')]e von lylij?" Perrus
werd bedroefd omdor Hi] voor de derde lseer ror hem zei;
“Houd ]e yon lvli] (fileé)?” En hi] zei ror Hem; “Heer, U weer
olles, U weer dor ik von U houd (fileé)/' Jezus zei ror hem;
“Weld mi]n schopen”' (Jh21:15-17).
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We hoeven hier echrer nier perse oon verschillende be-
rekenissen voor ogopoé en filed re denken. Dor volr ol-
leen ol op doordor de schrijyer zelf duidelijk mookr dor
de Heer voor de derde lseer ror Perrus zei ‘Houd ]e von
Mi] (fiIeo)?'. Als er een groor verschil in berelsenis russen
beide woorden zou zi]n geweesr, zou deze informorie
on]uisr zi]n geweesr.
Johonnes gebruikr in Jh21 een lireroire sri]l, woorin hi]
synoniemen ofwisselend gebruilsr. Zo zien we dor hi]
eyeneens twee benomingen voor ‘schopen' gebruilrrz
‘lommeren' (Gr. ornion) en ‘schopen' (Gr. proboron).
Of rwee woorden voor ‘weiden': (boslré en poimoiné).
Nu lson men zeggen dor er een verschil is russen ‘lom-
meren' en ‘schopen', en dor boslroo wi]sr op her voe-
den poimoino op her leiden, beschermen en voeden
von de schopen. Toch moolsr de relssr doorrussen geen
duidelijls verschil. De Heer spreelsr over dezelfde rhemo-
riels en gebruilsr diverse begrippen voor een olgemene
beschrijving yon de herderlijlse zorg die Perrus moer
uiroefenen over de gelovigen. Trouwens, herzelfde fe-
nomeen zien we ools bi] de ‘vissen' in lh21;11,13. ln
ys11 worden ze oongeduid ols ichrhus en in ys12 ols
ophorion. loch zijn her dezelfde yissen zi]n geweesr.
Een yerschll re molsen russen ogopoo en fileé op bosis
yon deze relssr is on]uisr. Her is noruurlijls olri]d mooi
ols we prochrige zolsen onrdelrlren in de Bi]bel, moor
een evenwichrige nuchrerheid een gezond versrond
mog doorbi] nier oon de lronr worden gezer. Jommer
genoeg is de chrisrelijke lrerk moor ol vools in zullse
speculorieve gedochren gedurende de l<erlsgeschie-
denis rerechrgelsomen. Moge God ons er in roelsomsr
voor beworenl
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