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DE DODE ZEEROLLEN EN HET NIEUWE TESTAMENT

Toen begin jaren vijftig bekend werd dat er in de woestijn van Palestina 
documenten gevonden waren ‘uit de tijd van Jezus’, ontstond 
ogenblikkelijk het gerucht dat deze vondst een bom onder het 
christendom zou zijn. Deze boekrollen zouden een nieuwe waarheid 

onthullen over Jezus en Johannes de Doper, en niets heel laten van de voorstellingen 
die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Inmiddels zijn we vijfenzestig jaar 
verder. De meeste teksten zijn gepubliceerd, en het christendom bestaat nog steeds. 
Toch kunnen we niet zeggen dat de vondst van de rollen de studie van het Nieuwe 
Testament onberoerd gelaten heeft. Ze hebben onze kennis aangevuld en verdiept. 

Ik wil dat in dit artikel toelichten aan de hand van drie onderwerpen. Eerst 
zullen we kijken naar de achtergrondinformatie die de rollen ons bieden voor de 
studie van het Nieuwe Testament. Daarna komt het bijbelgebruik in de rollen aan de 
orde, dat veel verwantschap blijkt te vertonen met het citatengebruik in het Nieuwe 
Testament. Ten slotte behandelen we de zogenaamde ‘Zoon van God’-tekst, een 
tekst waarover al druk gespeculeerd werd voor hij gepubliceerd was – ‘Zoon van 
God’ is immers een belangrijke en tamelijk beladen term in de christelijke theologie. 
Deze tekst biedt bovendien inzicht in een moeilijk nieuwtestamentisch probleem: 
wat stelde een eerste-eeuwse Jood zich eigenlijk voor bij ‘zoon van God’?

achtergrondinformatie uit de rollen

Een probleem bij het interpreteren van oude teksten zoals de boeken van het Nieuwe 
Testament, is dat we relatief weinig weten van de sociaal-historische context waarin 
ze ontstonden. De vragen variëren van: wie kon er eigenlijk schrijven, en waar 
kochten mensen hun papier, tot: wat bedoelden mensen nu precies met religieuze 
concepten als geloof, God en messias? Voor de antwoorden op die vragen hebben 
we kennis nodig van de historische omgeving waarin de teksten ontstonden, zowel 
in materieel als in geestelijk opzicht. De vondst van de geschriften in Qumran 
heeft veel informatie opgeleverd over de omgeving waarin het christendom zijn 
wortels heeft. Alleen al het feit dat een groep met specifieke religieuze opvattingen 
zich afscheidde van andere joodse groepen, biedt een interessante parallel met 
de christelijke groepen die zich langzaam tot een eigen beweging ontwikkelden. 
Daarnaast zijn er veel religieuze concepten waarover de rollen ons nieuwe inzicht 
geven. Als illustratie daarvan wil ik er één iets uitgebreider behandelen, de term 
messias. 

de messias

In het Nieuwe Testament wordt dikwijls de suggestie gewekt dat rond het begin 
van onze jaartelling heel veel Joden uitkeken naar de komst van de messias (zie bijv. 

Fragment uit Pesjer Habakuk. © Israel Antiquities Authority.
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Lucas 2:25-26, 36-38). Als we echter Joodse teksten uit deze periode bestuderen, 
komen we maar weinig vermeldingen van een messias tegen. De bekendste zijn te 
vinden in Psalmen van Salomo 17 en 4 Ezra 7 en 13. Ook Flavius Josephus beschrijft 
messias-achtige figuren, maar gelooft zelf niet in een nieuwe afstammeling van David 
als Gods eindtijdkoning. Andere Joodse auteurs, bijvoorbeeld Philo van Alexandrië, 
van wie een aanzienlijk oeuvre is overgeleverd, spreken in het geheel niet over 
eindtijdkoningen. Op grond van de teksten die bekend waren vóór de vondst van 
de Dode Zeerollen zou men de indruk kunnen krijgen dat messiasverwachtingen 
binnen het jodendom in de Romeinse tijd een zeldzaamheid waren.

In de Dode Zeerollen komen we de messias als eindtijdfiguur wél tegen. Dat 
bewijst uiteraard niet dat het grootste deel van het toenmalige jodendom een 
messias verwachtte, maar het heeft wel nieuw inzicht opgeleverd in het soort Joodse 
groepen waaruit de Jezus-beweging is voortgekomen: groeperingen die leven met 
een sterke eindtijdverwachting. Qumran geeft overigens geen eenduidig beeld van 
de messias, zoals het overzicht hieronder laat zien. 

In een paar teksten is sprake van één messias. In 4Q252 V 3-6 wordt gesproken 
over ‘de rechtvaardige messias’ die zal komen. In deze tekst vinden we enige 
informatie over deze messiaanse figuur. Hij is een ‘telg van David’, en hij en zijn 
nakomelingen zullen voor eeuwig de koninklijke macht houden (vergelijk 4Q161 

TEKSTFRAGMENT UIT DE REGEL VAN DE GEMEENTE
Gedeelte uit kolom 2 van 1Q28a, dat correspondeert met de vertaalde passage.  © Israel Antiquities 
Authority.
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III 18-25, waar bijna hetzelfde staat, maar waar het woord ‘messias’ niet voorkomt). 
Ook in 4Q521 komt het woord ‘messias’ voor – daar staat dat ‘hemel en aarde zullen 
luisteren naar zijn (Gods) messias’. Het is duidelijk eschatologische taal, maar de 
precieze functie van deze messias is niet te achterhalen. 

In andere teksten is sprake van twee messiassen, de messias van Aäron en 
de messias van Israël. Zo lezen we in 1QS IX 9-11: ‘tot de profeet komt, en de 
messiassen van Aäron en Israël.’ Hier is duidelijk sprake van drie eindtijdfiguren: de 
profeet, de messias van Aäron en de messias van Israël. Helaas wordt ook hier niet 
duidelijk wat hun functie precies is. Ook in het Damascus-document komen we de 
‘messias van Aäron en Israël’ een aantal keer tegen (CD XII 23-XIII 1; XIV 18-19; 
XIX 10-11; XIX 33-XX 1). Steeds staat er ‘bij de komst van de messias van Aäron 
en Israël’, bijna als tijdsaanduiding voor het eschaton. Inhoudelijk wordt er weinig 
over gezegd; blijkbaar wordt de term als vanzelfsprekend gezien. Onderzoekers 
vermoeden dat met de twee messiassen een priesterlijke eindtijdfiguur en een 
koninklijke eindtijdfiguur bedoeld worden, maar zeker is dat niet.

De meest uitgebreide tekst over een messias is te vinden in 1Q28a, ook wel de 
Regel van de Gemeente genoemd. Hier lezen we hoe de groep achter de documenten 
van Qumran in de eindtijd de maaltijd zal vieren. Verteld wordt welke positie de 
messias bij de maaltijden in de eindtijd zal innemen. Interessant genoeg blijft de 
priester de hoogste in de hiërarchie (1Q28a II 11-22): 
 

[Dit is de plaats]orde van de belangrijke mannen, [die uitgenodigd zijn] voor 
de vergadering van de gemeenschapsraad, op het moment dat [God] de messias 
onder hen ge[bo]ren laat worden. De priester die het [hoofd] is van de gehele 
gemeente van Israël zal binnenkomen, met al zijn broe[ders, de zonen] van 
Aäron, de priesters, [die uitgenodigd zijn] voor de vergadering, de belangrijke 
mannen. Zij zullen v[oor hem] gaan zitten (d.w.z. voor de hoogste priester), elk 
conform zijn positie. En daarna gaat de [mes]sias van Israël [zitten]1. En voor 
hem zullen de hoofden van de dui[zenden van Israël] gaan zitten, elk conform 
zijn positie, conform [zijn plaats] in de legerkampen en bij hun marsen. En alle 
fa[milie]hoofden van de ge[meente], samen met de wijzen en [de …] zullen 
voor hem zitten, elk conform zijn positie.
17 [Als] zij bij elkaar komen om samen te [eten of om wij]n te [drinken], en 
de tafel van de gemeenschap is gereed, en de wijn is [gemengd] en klaar om 
te drinken, [dan mag n]iemand het eerste stuk brood nemen of de eerste 
[wijn] die voor de priester klaarstaan. Want hij [moet] een zegen uitspreken 
over het eerste brood en de eerste wijn, en hij zal als eerste brood nemen. En 
daarna zal de messias van Israël brood nemen. [Vervolgens zal] de rest van de 
gemeenschap [de zegen uitspr]eken, ieder co[nform] zijn positie. Deze regel 
zullen zij hante[ren] bij elke maal[tijd als er] tien man[nen bij elkaar] komen.2
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Deze messiasteksten uit Qumran vullen een belangrijke leemte in onze kennis aan: dát 
er gesproken wordt over een messias in het vroege jodendom. We hebben er dankzij 
Qumran ineens een aantal teksten bij over een eschatologische messiasfiguur. Wat 
we ook leren is dat er in het vroege jodendom geen sprake was van een eenduidige 
messiasverwachting. De verwachte rol van een messias verschilde: in de ene tekst is 
de messias een nieuwe koning, in de andere een eschatologische rechter, en in weer 
een andere een priester. 

andere voorbeelden

Er zijn meer voorbeelden te noemen van nieuwtestamentische concepten die 
dankzij Qumran beter historisch geplaatst kunnen worden. Wat te denken van de 
volgende uitspraak: ‘Alleen door uw goedheid wordt een mens gerechtvaardigd’? 
Het is alsof we Paulus horen spreken, maar in werkelijkheid is deze zin afkomstig uit 
de Lofliederen uit Qumran (1QH V 22-23). Het sola gratia blijkt dus Joodse wortels 
te hebben.

Een ander mooi voorbeeld is de beruchte zin uit 1 Korintiërs 11:10: ‘Daarom 
moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.’ Het gaat ons nu 
om het laatste deel van de zin, ‘vanwege de engelen’. Tot de vondst van de hierboven 
reeds aangehaalde 1Q28a was het onduidelijk wat precies met deze frase bedoeld 
werd. Maar in 1Q28a wordt beschreven dat onreine mensen (en dat is in Qumran 
een ruim begrip: naast gewone onreinheid tellen ook alle lichaamsgebreken mee, 
en ook ouderdom) niet in de gemeentevergadering mogen komen. En als reden 
wordt gegeven: ‘want heilige engelen zijn [in] hun [gemeen]te’ (1Q28a II 8-9). De 
voorstelling was dus dat er engelen aanwezig waren bij de heilige bijeenkomsten, 
en deze engelen mochten niet verstoord worden door een verkeerde aanwezigheid 
van mensen – in het geval van Qumran onreine mensen, in het geval van Paulus 
vrouwen met onbedekt hoofd.
 

de bijbel in qumran en het nieuwe testament

Een belangrijke pijler voor de nieuwtestamentische geschriften is het gebruik 
van oudtestamentische citaten en toespelingen. Gebeurtenissen rond de persoon 
van Jezus worden verklaard vanuit een citaat, of geconstrueerd vanuit een 
oudtestamentisch vers of verhaal. Redeneringen worden opgezet vanuit een 
tekstplaats, waarbij deze geldt als het goddelijke bewijs voor de gedane bewering. 

Bij de interpretatie van het bijbelgebruik in het Nieuwe Testament komen we 
diverse problemen tegen. Allereerst een brontekstprobleem: welke tekst wordt nu 
eigenlijk geciteerd? Een Griekse versie van het Oude Testament? Een Hebreeuwse 
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versie, die door de auteur zelf vertaald wordt? Is de oudtestamentische tekst 
aangepast aan de nieuwe context? Kon dat zomaar, in die tijd? Dankzij de rollen van 
Qumran kunnen we deze vragen beter beantwoorden.

Elders in dit boek legt Arie van der Kooij uit hoe belangrijk de vondst van de 
Dode Zeerollen is voor de vaststelling van de tekst van de Hebreeuwse bijbel. De 
grote lijn is dat de middeleeuwse joodse handschriften die we al kenden tamelijk 
betrouwbaar zijn. Op detailniveau krijgen we dankzij de bijbelhandschriften uit 
Qumran echter een goed inzicht in de wijze waarop de bijbelteksten bewerkt en 
doorgegeven werden. De oude teksten werden zorgvuldig overgeschreven en 
doorgegeven, maar soms ook geactualiseerd: met kleine veranderingen werd de 
tekst toegepast op de situatie van de overschrijvers. Dit proces vond ook plaats rond 
vertalingen van de oude boeken (dat is bijvoorbeeld het geval voor de vertaling van 
diverse bijbelboeken in de Septuaginta), maar dankzij Qumran weten we nu dat 
ook in de Hebreeuwse teksttraditie een dergelijke omgang met de teksten bestond.

Wat leren we hiervan? Allereerst dat dé brontekst niet bestond in de tijd van het 
Nieuwe Testament. Zowel in de Hebreeuwse als in de Griekse tekstoverlevering 
waren er diverse bronteksten in omloop. Het is dus niet vreemd dat het lastig is 
om precies vast te stellen uit welke bron de nieuwtestamentische auteurs geciteerd 
hebben. Verder was het ook niet ongebruikelijk om de brontekst enigszins aan te 
passen om te zorgen dat deze beter aansloot bij de toepassing.

Een nieuwtestamentisch voorbeeld van zo’n aanpassing vinden we in Marcus 
1:3, waar een tekst uit Jesaja wordt geciteerd om Johannes de Doper te typeren als 
de voorbode van de messias. We lezen daar: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’3 Marcus heeft hier de 
Septuaginta als bron gebruikt (‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van 
de Heer gereed, maak recht de paden van onze God.”’). De brontekst eindigt met 
‘paden van onze God’ (en ook de Hebreeuwse tekst heeft iets dergelijks). Het citaat 
in Marcus eindigt met ‘zijn paden’. Marcus interpreteert ‘de weg van de Heer’ in 
Jesaja 40:3 als de weg van Jezus, en daar past ‘de paden van God’ niet goed bij. Hij 
neemt de vrijheid om een kleine wijziging door te voeren: ‘van God’ wordt ‘zijn’. In 
de geschriften van Qumran vinden we de bevestiging dat dergelijke wijzingen in die 
tijd normaal waren. 

bijbelinterpretatie

De manier waarop de oude boeken geïnterpreteerd worden in het Nieuwe 
Testament is voor de moderne lezer soms verwarrend. In de evangeliën wordt 
het Oude Testament vaak gebruikt als een orakelboek waarin de gebeurtenissen 
rond Jezus voorspeld zijn. De oorspronkelijke context en betekenis lijkt nauwelijks 
mee te spelen. Een bekend voorbeeld is Matteüs 1:22-23, waar Jesaja 7:14 wordt 
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geciteerd om te bewijzen dat Maria zonder mannelijke tussenkomst zwanger zou 
worden. Oorspronkelijk was Jesaja 7:14 een orakel waarin God een kind belooft aan 
koning Achaz: zijn ‘jonge vrouw’ (want dat betekent het woord in het Hebreeuws) 
zal zwanger worden. 

De beste parallellen voor zulke bijbeluitleg vinden we nu in de rollen van 
Qumran. Niet alleen zijn daar teksten gevonden waarin bijbelcitaten minstens 
zo’n grote rol spelen als in het Nieuwe Testament, er zijn zelfs bijbelcommentaren 
gevonden waarin hele bijbelboeken citaat voor citaat toegepast worden op de tijd 
waarin het boek geschreven is. De belangrijkste daarvan (want het meest compleet 
overgeleverd) is het boek pesjer Habakuk (1QpHab). Je zou het woord pēsjer kunnen 
vertalen met ‘uitleg’, maar in feite betekent het iets als ‘de ware betekenis’. In het 
boek horen we steeds de frase ‘er staat XXX, de ware betekenis daarvan is YYY’. Dit 
boek is waarschijnlijk aan het eind van de tweede eeuw of begin eerste eeuw v.Chr. 
geschreven. Het is duidelijk dat er een religieus conflict speelt tussen verschillende 
priesters, de ‘Goddeloze Priester’ (de hogepriester in Jeruzalem) en de ‘Leraar der 
Gerechtigheid’ (de religieuze leider van de groep achter pesjer Habakuk). De auteur 
gebruikt het boek Habakuk als een voorspelling van het conflict, en van de afloop 
ervan: de Romeinen zullen binnenvallen, en dat is een voorbode van de eindtijd. 

Ik wil de werkwijze van de schrijver illustreren aan de hand van twee 
voorbeelden. Het eerste gaat over de komst van de Romeinen (in dit boek aangeduid 
als ‘Kittieten’). In 1QpHab II 10-13 lezen we: 

Zie, ik laat de Chaldeeën komen, dat gr[immige, onstui]mige volk (Habakuk 1:6) 
– de ware betekenis hiervan betreft de Kittieten, d[ie] snel zijn en sterk in de 
strijd, en die v[el]en om zullen brengen (…). 

Wat bij de profeet Habakuk de Chaldeeën waren, het volk dat het nieuw-Babylonische 
rijk stichtte, worden hier de Romeinen. Zo wordt het boek geactualiseerd, op 
een manier die zeer vergelijkbaar is met de toepassing van citaten in het Nieuwe 
Testament.

Het tweede voorbeeld vinden we in 1QpHab VI 2-4, waar een vissersmetafoor 
uit het boek Hababuk waarmee het succes van de Chaldeeën beschreven wordt, 
letterlijk opgevat wordt en vervolgens omgeduid wordt zodat het betrekking heeft 
op de Romeinen die offeren aan hun veldtekens: 

En hij (=God) zegt: Daarom brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor 
zijn fuik (Habakuk 1:16). De ware betekenis daarvan is, dat zij offers brengen 
aan hun veldtekens, en dat hun wapentuig door hen vereerd wordt.

De nieuwe betekenis die de oude teksten krijgen, lijkt soms tamelijk vergezocht 
(hoewel er allerlei mechanismen achter schuilgaan die we hier nu niet kunnen 
beschrijven). De status van de uitleg was echter heel hoog. Volgens pesjer Habakuk 
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was de profeet Habakuk weliswaar degene die van God de orakels over de toekomst 
vernomen had, maar de uitlegger die de teksten toepaste op de huidige tijd (de 
tijd waarover de profetieën van Habakuk ten diepste gaan, volgens de auteur), 
had eigenlijk nog een hogere status. Aan hem zijn immers de ‘geheimen’ van de 
profetenwoorden bekendgemaakt, oftewel, de ware betekenis ervan. In 1QpHab 
VII 1-5 lezen we daarover: 

En God zei tegen Habakuk dat hij moest opschrijven wat zou gaan komen 
over de laatste generatie. Maar hij heeft hem de voleinding van de tijd niet 
bekendgemaakt. En er staat: ‘opdat degene die het leest snel kan lopen’ (Habakuk 
2:2). De ware betekenis hiervan betreft de Leraar der Gerechtigheid, aan 
wie God alle geheimen van de woorden van zijn knechten, de profeten, 
bekendgemaakt heeft.

Ten slotte keren we nog even terug naar Jesaja 40:3, dat door Marcus toegepast 
werd op Johannes de Doper; Johannes was degene die de komst van de nieuwe tijd 
(d.w.z. de tijd waarin Jezus komt) inluidde. Dezelfde tekst komt voor in een van de 

TEKSTFRAGMENT UIT 
PESJER HABAKUK
Gedeelte uit kolom 6 van 1QpHab. 
Het gemarkeerde gedeelte komt 
overeen met de vertaalde passage.  
© Israel Antiquities Authority.
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Dode Zeerollen. Het betreffende geschrift heet De regel van de gemeenschap en bevat 
het reglement van de vereniging die hoort bij de rollen die in Qumran gevonden 
zijn. In 1QS (‘De regel van de gemeenschap’) VIII 12-14 lezen we: 

Als zij tot een gemeenschap geworden zijn in Israël, zullen zij zich volgens deze 
maatstaven afscheiden van de plaats waar de [mannen] van het onrecht wonen, 
om daar de weg van HEM te bereiden, zoals geschreven staat: ‘Baan voor .... 
(lees: de HEER) een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor 
onze God.’

De gemeenschap gaf in haar geschriften dikwijls blijk van het besef te leven in de 
periode vlak voor Gods definitieve ingrijpen in de geschiedenis. Het feit dat de 
gemeenschap ‘naar de woestijn gaat’, zoals in 1QS beschreven wordt, wordt uitgelegd 
als het ‘wegbereiden voor God’ en heeft daarmee een eschatologische bijklank: dit 
is een stap voorafgaand aan de doorbraak van Gods nieuwe wereld. Het citaat uit 
Jesaja wordt gebruikt als bewijs dat deze stap van de gemeenschap van belang is bij 
de nadering van het einde der tijden. We zien dus overeenkomsten met Marcus: het 
citaat duidt op Gods nieuwe wereld die op aanbreken staat, maar ook verschillen: 
in het ene geval gaat het citaat over gebeurtenissen rond Johannes de Doper, in het 
andere over de rol van de gemeenschap van Qumran.

een zoon van god in qumran

Vanuit het Nieuwe Testament bezien is 4Q246 (oftewel de Aramese Zoon van 
God-tekst) een van de meest bijzondere vondsten in Qumran, omdat in deze tekst 
gesproken wordt over een zoon van God. Ook in andere (voor-christelijke) Joodse 
teksten komt de betiteling ‘zoon van God’ voor, bijvoorbeeld in het boek Wijsheid, 
maar dan steeds in de betekenis ‘vroom mens’. Hier in 4Q246 heeft de zoon van God 
echter een messiaans karakter, wat de tekst van groot belang maakt voor het Nieuwe 
Testament. We zullen zien dat dit Qumranfragment een belangrijke bouwsteen 
levert in de vraag: wat bedoelden de vroegste christenen toen zij Jezus als ‘Zoon van 
God’ aanduiden?

Wat betreft stijl en genre kan men 4Q246 karakteriseren als een Daniël-imitatie: 
de Aramese tekst beschrijft hoe een droomuitlegger bij een koning komt en hem zijn 
droom uitlegt. De tekst is hoogstwaarschijnlijk afhankelijk van de Aramese gedeeltes 
van Daniël, en dus later geschreven dan de eerste helft van de tweede eeuw v.Chr. 
Het manuscript van 4Q246 zelf moet in de tweede helft van de eerste eeuw v.Chr. 
gedateerd worden. We weten niet of het een kopie betreft of een autograaf (een 
tekst uit de eerste hand). We kunnen stellen dat de tekst tussen 150 en 25 v.Chr. 
geschreven is. De bewaarde gedeelten van de tekst kunnen als volgt vertaald worden: 
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I 1 [... op] hem neerkwam, viel hij voor de troon. 2 [... De kon]ing [leve] voor 
altijd! U bent woedend en u 3 [knarst] met uw tanden. [... Ik zal] uw visioen 
uit[leggen] en u [...] alles voor altijd.
4 [... m]achtigen; er zal verdrukking komen op de aarde. 5 [...] en een enorme 
slachting in de gewesten. 6 [...] de koning van Assur [en die van Eg]ypte.
7 [...(iemand anders)] zal een groot man zijn op aarde. 8 [...]knechten en allen 
zullen hem dienen. 9 [...] zal hij genoemd worden en met zijn naam zal hij 
genoemd worden. II 1 Zoon van God zal hij genoemd worden en men zal hem 
zoon van de Allerhoogste noemen.
Als de bliksems 2 die u gezien hebt, zo zal hun koninkrijk zijn. Jaren zullen zij 
regeren op 3 aarde en zij zullen allen vertrappen. Het ene volk zal het andere 
vertrappen en het ene gewest het andere. 
4 Totdat hij het volk van God zal oprichten en alles zal laten rusten van het 
zwaard. 5 Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en al zijn wegen zullen 
in waarheid zijn. Hij zal 6 de aarde in waarheid richte[n] en allen zullen vrede 
sluiten. Hij zal het zwaard van de aarde laten verdwijnen 7 en alle gewesten 
zullen hem hulde brengen. De grote God zal hem tot kracht zijn; 8 hij zal voor 
hem oorlog voeren.

Over de interpretatie en vertaling van deze tekst werd en wordt veel gediscussieerd. 
Mijn vertaling weerspiegelt de opvatting van de tekst die m.i. het best te verdedigen 
is.4 Aan het begin van de tekst komen we een koning tegen die in de war is over 
een droom die hij gehad heeft (de beschrijving van de droom is helaas verloren 

TEKSTFRAGMENT UIT DE ‘ZOON VAN GOD’-TEKST  
Gedeelte uit de Aramese tekst 4Q246. De tekst van de bovenste regel luidt: brh dj ’l jt’mr wbr ‘ljwn jqrwnh, 
‘Zoon van God zal hij genoemd worden en men zal hem zoon van de Allerhoogste noemen.’ © Israel Antiquities 
Authority.
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gegaan). Het genre ‘koning met voorspellende droom heeft droomuitlegger nodig’ 
kennen we uiteraard uit het Oude Testament. In andere gevallen krijgt een ziener 
een droom, en heeft hij een engel nodig voor de uitleg.

De eerste tekstkolom van 4Q246 is niet goed bewaard gebleven, maar vanaf 
I 7 is het meeste te volgen. De uitleg van de droom door de droomuitlegger moet 
begonnen zijn in I 4. De structuur van die uitleg is als volgt: Eerst is er oorlog (I 4-6), 
dan begint de nieuwe tijd met de goede koning (I 7-II 1a), dan volgt weer een aantal 
regels over de oorlog (II 1b-II 3), dan weer een stuk over de nieuwe tijd en de goede 
koning (II 4-8). Schematisch ziet dat er zo uit:
 

A  Voorspelling van ellende (I 4-6)
B  Voorspelling van een nieuwe, goede koning (I 7-II 1a) 
A’  Voorspelling van ellende, verwijzing naar visioen (II 1b-II 3)
B’  Voorspelling van een nieuwe, goede koning (II 4-8)

Hetzelfde patroon komen we bijvoorbeeld tegen in de droomuitleg in  
Daniël 7:17-29:

A  Algemene aanduiding van de slechte koninkrijken (7:17)
B De nieuwe, goede heerschappij (7:18)
A’    Specifiekere beschrijving van de slechte koninkrijken, verwijzing naar 

visioen (7:19-26)
B’  De nieuwe, goede heerschappij (7:27)

In 4Q246 zien we hier en daar verwijzingen naar het (niet overgeleverde) visioen, 
bijvoorbeeld de ‘bliksems die u gezien hebt’ uit II 1b-3. Net als in I 4-6 wordt in 
II 1b-3 beschreven dat het kwaad de overhand zal krijgen op aarde, vlak voor de 
definitieve wending in de geschiedenis. Dat is een bekend motief in Joodse en 
christelijke eschatologische teksten (zie Daniël 7:23-27; 4 Ezra 5:1-13; Marcus 
13:19-20). II 1b-3 pakt na de introductie van de ‘zoon van God’ de draad van 
I 4-6 weer op. Daarna wordt in II 4-8 beschreven wat er zal gebeuren tijdens de 
heerschappij van de ‘zoon van God’. 

de aanduiding ‘zoon van god’

In het Oude Testament kan met de term ‘zoon van God’ een nieuwe koning (uit 
de familie van David) aangeduid worden. Verschillende teksten in het Oude 
Testament drukken de relatie tussen God en de koning van Israël uit met een vader-
zoon-relatie. Ik noem drie plaatsen: 2 Samuel 7:12-16: ‘Wanneer je leven voorbij is 
en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en 
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hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, 
en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn 
en hij voor mij een zoon (...) Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig 
zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen’; Psalm 2:7: ‘Het besluit van de 
HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag 
verwekt.”’ Psalm 89:27-28: ‘Hij (David) zal tot mij (God) roepen: “U bent mijn 
vader, mijn God, de rots die mij redt!” Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de 
hoogste van de koningen der aarde.’ In deze teksten is het steeds David of een nazaat 
van David die (indirect) ‘zoon van God’ genoemd wordt. 

Ook in andere passages binnen en buiten de Bijbel komen we het motief tegen 
dat er opnieuw een familielid van David koning zal worden. Zo lezen we in Jeremia 
33:17: ‘dit zegt de HEER: Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van 
Israël zitten.’ Deze verwoording van de profetie staat in een context waarin er geen 
Davidische koning over het volk meer heerst. In 33:15 belooft God: ‘Op die dag, 
in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht 
en gerechtigheid in het land zal handhaven.’ In het boek Jeremia wordt de belofte 
van eeuwig koningschap aan David, die niet leek te zijn uitgekomen, uitgelegd als 
de belofte dat er in de toekomst een nieuwe koning zal komen. De term ‘telg van 
David’ is in Jeremia 23:5 en 33:15 een aanduiding voor een komende Davidische 
koning. Dezelfde term wordt in 4Q252 gebruikt voor de in de toekomst verwachte 
Davidische messias: ‘(...) totdat de rechtvaardige messias, de telg van David komt, 
want aan hem en aan zijn nakomelingen is het verbond van het koningschap over 
zijn volk gegeven, tot in eeuwige geslachten’ (4Q252 V 3-4).

Psalmen van Salomo 17 (uit de tweede helft van de eerste eeuw v.Chr.) is een 
gebed om een nieuwe koning uit de familie van David. Israël is veroverd door de 
Romeinen en er heerst grote ellende. De dichter vraagt, net als in Psalm 89, of God 
een nieuwe Davidische koning wil laten opstaan (17:21, ‘een zoon van David’), een 
‘gezalfde/messias van de Heer’ (17:32, christos kuriou), om het volk te verzamelen, 
de heidenen te verslaan, en de aarde aan een rechtvaardig oordeel te onderwerpen.

Er bestond dus in het vroege jodendom de verwachting dat God een nieuwe 
koning uit de familie van David zou sturen om voor eens en altijd een eind te maken 
aan de overheersing van het Joodse volk. Zoals we hierboven hebben gezien, is de 
bijbelse achtergrond voor deze verwachting onder meer te vinden in teksten waarin 
de Davidische koning als ‘zoon van God’ aangeduid wordt. Het is daarom goed 
verklaarbaar dat we in een beschrijving van de nieuwe, eschatologische koning, de 
term ‘zoon van God’ tegenkomen.5 In 4Q246 zien we dat gebeuren: er wordt in 
een beschrijving van de eindtijd melding gemaakt van een koning die ‘zoon van 
God’ genoemd wordt, de ‘zoon van de Allerhoogste’. In feite is met 4Q246 dus een 
missing link gevonden.

DE DODE ZEEROLLEN EN HET NIEUWE TESTAMENT
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betekenis voor het nieuwe testament

In het Nieuwe Testament wordt ‘Zoon van God’ op allerlei manieren gebruikt voor 
Jezus. In Romeinen 1:4 wordt gesteld dat Jezus is “aangewezen als Zoon van God”; 
in Marcus 15:29 is het een Romeinse centurio die van Jezus zegt dat hij Gods Zoon 
was; in Marcus 1:11 is het God zelf die Jezus zijn Zoon noemt, en in Lucas 1:34-35 
legt de engel aan Maria uit dat ze zonder tussenkomst van een man zwanger zal 
worden, en dat haar zoon daarom ‘Zoon van God’ genoemd zal worden. 

In Romeinen 1 lijkt het een functie van Jezus te zijn, terwijl het in Lucas 1 lijkt 
te gaan om een fysieke vader-zoon relatie tussen God en Jezus. Dit laatste is in het 
christendom de gangbare theologische voorstelling geworden. 
 Ik heb al verwezen naar wijsheidstradities waarin ‘zonen van God’ voorkomen. In 
bijv. Wijsheid 2:18 en 5:5 worden vrome mensen die vanwege hun rechtvaardigheid 
moeten lijden, aangeduid als ‘zoon van God’. Dit gebruik van ‘Zoon van God’ past 
uiteraard goed bij het lijden dat Jezus doormaakt, en de uitspraak van de centurio in 
Marcus 15:29 kan misschien hierop teruggevoerd worden.

Toch is daarmee niet afdoende verklaard waarom Jezus ‘Zoon van God’ 
genoemd wordt. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat Jezus al tijdens 
zijn leven messias is genoemd, misschien door zichzelf, maar in elk geval door zijn 
volgelingen. En het is niet waarschijnlijk dat deze volgelingen daarbij onmiddellijk 
aan Jezus’ lijden en dood gedacht hebben. Er zijn in het Nieuwe Testament diverse 
plaatsen te vinden waarin Zoon van God eerder als messiastitel functioneert dan als 
aanduiding van een (lijdende) rechtvaardige. Als Jezus in Marcus 1:11 door God 
als zijn Zoon betiteld wordt, is dat niet in de eerste plaats omdat hij zal lijden, maar 
omdat hij Gods uitverkoren eschatologische gezant is, de messias. Dat bij Marcus 
‘Zoon van God’ en ‘messias’ synoniemen zijn, blijkt uit wat hij de hogepriester 
tijdens de rechtzaak tegen Jezus laat vragen: ‘Bent u de messias, de Zoon van de 
Gezegende?’ (Marcus 14:61). Marcus gebruikt overigens liever de titel ‘Zoon 
van God’ dan christos (messias), om de politieke connotaties die aan die term 
kleefden zoveel mogelijk te vermijden. De vraag van de hogepriester is in zekere 
zin ironisch op te vatten: het juiste antwoord is uiteraard ja, maar in het verhaal 
heeft de hogepriester geen idee van wat volgens Marcus de juiste invulling van die 
begrippen is. Voor de juiste invulling van deze begrippen is het beeld van de ‘Zoon 
van God’ als lijdende rechtvaardige van groot belang. Marcus herinterpreteert 
het messiasbegrip – Jezus is, volgens hem, inderdaad de messias. Echter niet in de 
gebruikelijke politieke betekenis, maar als lijdende rechtvaardige bij uitstek, die 
na zijn dood door God met de hoogste positie bekroond is en die zal terugkomen 
met hemelse macht. Voor deze herdefiniëring van het messiasschap maakt Marcus 
gebruik van de dubbele betekenis van ‘Zoon van God’. Dat kon echter alleen omdat 
‘Zoon van God’ al daarvoor op Jezus werd toegepast als een soort synoniem voor 
messias, christos.
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Zo’n vergeestelijkende interpretatie van de politieke messiasverwachting vinden 
we ook terug in de andere evangeliën. Terwijl Marcus veel moeite doet om dit te 
bewijzen, is het voor Lucas, zo’n twintig jaar later, iets vanzelfsprekends geworden: 
Jezus is als messias degene die geleden heeft, gestorven is en opgestaan, en nu in 
de hemel als Heer regeert, tot hij zal terugkeren aan het eind van de tijd. Lucas 
heeft er echter in zijn eerste twee hoofdstukken voor gekozen de politiek klinkende 
terminologie uit Joodse messiasverwachtingen onverbloemd te laten horen, om te 
laten zien dat Jezus inderdaad de voorspelde en verwachte messias was.6 Juist omdat 
de geestelijke visie op Jezus’ messiasschap voor Lucas zonder meer een gegeven was, 
kon hij in zijn nieuwe stof (hoofdstuk 1-2) de traditionele messiasterminologie een 
plaats geven. Het gevaar waar Marcus bang voor was – dat men Jezus aanzag voor 
een politieke troonpretendent – was in Lucas’ dagen een gepasseerd station.

Het gesprek van Gabriël met Maria (Lucas 1:26-38) is daarvan het eerste en 
misschien wel duidelijkste voorbeeld. In vertaling luidt Lucas 1:30-35 (het voor ons 
nu meest relevante deel): 

30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 
gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en 
je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn 
vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest 
zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en 
Zoon van God.

Er is een aantal opvallende parallellen aan te wijzen tussen 4Q246 en Lucas 1:30-35:
 

4Q246 LUCAS
I 7 [...(iemand anders)] zal een groot man 
zijn op aarde

1:32 Hij zal een groot man worden

II 1 (...) men zal hem zoon van de 
Allerhoogste noemen.

1:32 Hij zal (...) Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd 

II 5 Zijn koninkrijk zal een eeuwig 
koninkrijk zijn

1:33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap 
zal geen einde komen

II 1 Zoon van God zal hij genoemd worden 
(...)

1:35 Daarom zal het kind (...) heilig worden 
genoemd en Zoon van God.

DE DODE ZEEROLLEN EN HET NIEUWE TESTAMENT
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Gezien de overeenkomsten zou men kunnen denken dat Lucas bekend was met 
4Q246 of een verwante, niet bewaarde tekst. Lucas 1-2 en andere delen van Lucas-
Handelingen illustreren dat de auteur goed op de hoogte was van oudtestamentische 
passages die als bewijsplaats voor een messiasverwachting werden gebruikt, 
bijvoorbeeld 2 Samuel 7:12-17. In die passage wordt aan David een eeuwige dynastie 
beloofd, wordt hem gezegd dat God voor zijn opvolger als een vader zal zijn, en deze 
voor God als een zoon. Het woord ‘troon’ wordt daarbij gebruikt als pars pro toto 
voor de heerschappij, net als in Lucas 1:32. Veel motieven uit Lucas 1:30-35 vinden 
we terug in 2 Samuel 7 en andere oudtestamentische teksten. 

Het enige element dat we níet terugvinden is het gebruik van ‘zoon van God’ 
en ‘zoon van de Allerhoogste’ als titels voor de nieuwe koning. Dat is nu precies 
het element dat we terugvinden in 4Q246. Ik wil niet bepleiten dat Lucas 4Q246 
gekend heeft. Maar dankzij 4Q246 weten we wel dat ‘zoon van God/zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden’ een traditioneel Joods element is om de verwachte 
eindtijdkoning mee aan te duiden. Lucas combineert gegevens uit 2 Samuel 7 met 
dat traditionele element in het gesprek van Gabriël met Maria. Het geheel van zijn 
evangelie zorgt er natuurlijk voor dat de politiek geladen termen in Lucas 1 op de 
juiste wijze begrepen worden; de lezer zal Jezus niet als een politieke figuur gaan 
zien, maar begrijpen dat Jezus daadwerkelijk de voorzegde messias, de Zoon van 
God is. 

tot slot

In dit artikel heb ik willen illustreren wat het belang is van de Dode Zeerollen 
voor de studie van het Nieuwe Testament. Allereerst vullen de rollen onze kennis 
aan van de wereld waarin het christendom ontstaan is, in grote lijnen, maar 
soms ook op detailniveau. Een belangrijke bijdrage die de rollen leveren aan de 
nieuwtestamentische wetenschap is ook de kennis over bijbelse tekstoverlevering 
en tekstgebruik in deze periode. We hebben gezien dat zowel het vrij citeren als 
het contextueel herinterpreteren van teksten een gebruik is dat niet alleen in het 
Nieuwe Testament, maar ook in het contemporaine jodendom voorkwam. Ten 
slotte hebben we één casus uitgebreider besproken, de zogenaamde ‘Zoon van God’-
tekst. Dit fragment behoort tot de meer spectaculaire onder de gevonden rollen, 
juist omdat het de missing link biedt tussen de bestaande messiasverwachting en 
het gebruik van ‘Zoon van God’ als titel in het Nieuwe Testament. Qumran heeft 
het christendom niet omvergegooid, de complottheorieën zijn onwaar gebleken. 
Niettemin is en blijft het belang van de rollen voor de uitleg van het Nieuwe 
Testament enorm.



EEN INLEIDING
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NOTEN

1   Ook mogelijk is de reconstructie: ‘daarna komt de messias van Israël binnen.’
2   In dit artikel citeer ik de Qumranteksten in een eigen vertaling. 
3   Bijbelcitaten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling.
4   Het grootste discussiepunt betreft de vertaling van II 4. ‘Totdat hij het volk van God zal 

oprichten en alles zal laten rusten van het zwaard’ moet volgens sommigen vertaald worden 
als ‘totdat het volk van God zal opstaan en alles zal rusten van het zwaard’. De vertaalkwestie 
heeft consequenties voor de uitleg van ‘zoon van God’ in I 9-II 1. Voor een bespreking 
van de argumenten pro en contra en voor vermelding van de literatuur, verwijs ik naar R. 
Buitenwerf, ‘Zoon van God. 4Q246 en het Nieuwe Testament’ in: Met Andere Woorden 
29/1 (2010), 83-95.

5   Een van de weinige Joodse geschriften waarin de aanduiding ‘zoon van God’ als messiaanse 
term lijkt voor te komen is 4 Ezra (zie 7:28, 29; 13:32, 37, 52 en 14:9). Deze tekst is echter 
van veel later datum dan 4Q246 (eind eerste eeuw n.Chr.).

6   We zien die traditionele messiasmotieven bijvoorbeeld in de lofzang van Zacharias (Lucas 
1:67-79), in het bijzonder in de verzen 1:68-71. Zie ook 2:10-11, waar Jezus aangeduid 
wordt als sôtèr (‘redder’), messias en Heer, ‘geboren in de stad van David’. Vergelijk ook 
2:25-38 (het verhaal over Simeon en Hanna).
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