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‘ZOON VAN GOD’

4Q246 en het Nieuwe Testament

Rieuwerd Buitenwerf

De oudste tradities in het Nieuwe Testament zijn ontstaan in de Joodse 
context waarin de vroegste christenen zich bewogen. Om de denkbeel-
den en terminologie van de vroegste christenen te begrijpen, moeten we 
ons dus verdiepen in de Joodse context waarin ze hun basis hebben. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de aanduidingen en titels die in het Nieuwe Tes-
tament voor Jezus gebruikt worden, zoals messias, Mensenzoon, redder, 
koning, zoon van David, Heer. In dit artikel zullen we spreken over de 
titel ‘Zoon van God’. Deze titel komt ook voor in een van de geschriften 
die gevonden zijn in Qumran. We zullen laten zien dat een juiste inter-
pretatie van dit Qumranfragment een belangrijke bouwsteen levert in de 
vraag: wat bedoelden de vroegste christenen toen zij Jezus als ‘Zoon van 
God’ aanduidden?

Mogelijke achtergrond van de titel ‘Zoon van God’
In de oudere boeken van het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld de brieven van 
Paulus en het evangelie volgens Marcus, wordt de titel ‘Zoon van God’ ge-
bruikt om Jezus’ status en wezen aan te duiden. Een goede passage om dit mee 
te illustreren is Romeinen 1:1-4:

  Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uit-
gekozen om het evangelie van God te verkondigen, 2 dat al bij monde 
van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3 het evangelie 
over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 
4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met 
macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.

In deze passage staat dat Jezus als ‘Zoon van God’ werd ‘aangewezen’; het lijkt 
een functie die Jezus vervulde. In latere teksten, met name in Matteüs 1 en Lu-
cas 1, zien we een ontwikkeling: deze verhalen werken de voorstelling uit van 
een ‘fysieke’ vader-zoon relatie tussen God en Jezus. Dit laatste is in het chris-
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tendom de gangbare theologische voorstelling geworden. Toch is het zinvol 
om verder terug te kijken en te vragen waar de titel ‘Zoon van God’ vandaan 
komt en wat de oorspronkelijke betekenis ervan was in de vroegste christelijke 
teksten. 
Waarom begonnen volgelingen van Jezus de titel ‘Zoon van God’ te gebrui-
ken voor Jezus? Onderzoekers hebben hier twee verschillende antwoorden op 
gegeven. Het ene antwoord is: zij zagen Jezus als een lijdende rechtvaardige 
(een goed mens die zijn rechtvaardigheid en trouw aan God moest bekopen 
met een gewelddadige dood); en in de traditie werden zulke lijdende rechtvaar-
digen aangeduid als ‘zoon van God’ (zie bijvoorbeeld Wijsheid 2:18 en 5:5). 
Het andere antwoord is: zij zagen Jezus als de messias en daarom was de titel 
‘Zoon van God’ volgens hen op hem van toepassing. Jezus was, volgens hen, de 
nieuwe koning die zou komen als onderdeel van Gods eschatologische ingrij-
pen om zijn volk te bevrijden en de titel die in de traditie voor deze koningsfi-
guur werd gebruikt was, onder andere ‘Zoon van God’. We zullen in dit artikel 
zien dat beide antwoorden van belang zijn om de vroegchristelijke titel ‘Zoon 
van God’ goed te begrijpen.
We zullen nu eerst de vraag behandelen hoe het gebruik en de betekenis van de 
titel in de verschillende nieuwtestamentische boeken zich tot de oorspronke-
lijke achtergrond verhouden. Is er een betekenisverschuiving waar te nemen? 
Het is in deze context dat 4Q246, het Qumranfragment dat hier centraal staat, 
van groot belang kan zijn.1

4Q246, ofwel de ‘Aramese Zoon van God-tekst’, is een van de meest opzienba-
rende Dode Zeerollen. Helaas is de tekst zwaar beschadigd: slechts twee kolom-
men zijn bewaard gebleven, waarvan de eerste bovendien slecht. Wat de tekst 
toch bijzonder maakt, is dat er gesproken wordt over iemand die ‘zoon van 
God genoemd zal worden’ en ‘zoon van de Allerhoogste’, op een manier die 
verwantschap lijkt te vertonen met Lucas 1:30-35. In dit artikel zal ik 4Q246 
bespreken, en proberen aan te duiden welke rol deze tekst kan spelen voor 
ons begrip van de titel ‘Zoon van God’ in het Nieuwe Testament. Deze korte 
studie is bedoeld als illustratie van de manier waarop de vondst van de rollen 
van de Dode Zee onze kennis en interpretatie van het Nieuwe Testament heeft 
beïnvloed.

4Q246: datering, vertaling, interpretatie en parafrase
Genrematig en stilistisch kan 4Q246 gekarakteriseerd worden als een Danië-
limitatie: 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 is dus later geschreven dan de eerste 
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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. Laten we voor het 
gemak zeggen dat de tekst tussen 150 en 25 v.Chr. geschreven is. De bewaarde 
gedeelten van de tekst kunnen als volgt vertaald worden:2 

  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 oorlogvoeren.

Het grootste probleem bij de vertaling van deze tekst zit in de interpretatie 
van regel II 4. In Hebreeuwse en Aramese manuscripten is het soms niet goed 
mogelijk om de letters jod en wav te onderscheiden. Dat geldt ook voor 4Q246. 
Voor de in II 4 gebruikte werkwoorden is het verschil aanzienlijk: in 4a staat 
‘hij zal oprichten’ (haf ‘el-vorm jeqim) of ‘hij staat op’ (pe‘al-vorm jeqoem) en 
in 4b ‘hij zal laten rusten’ (haf ‘el-vorm jeniach) of ‘hij zal rusten’ (pe‘al-vorm 
jenoeach). Je kunt de regel dus vertalen als: ‘Totdat hij het volk van God zal 
oprichten en alles zal laten rusten van het zwaard’ of ‘Totdat het volk van God 
zal opstaan en alles zal rusten van het zwaard’. De consequenties van de keuze 
voor de ene of de andere lezing zijn groot. Ik zal hieronder beide interpretaties 
bespreken en mijn keuze beargumenteren.

Het volk richt zich op tegen de slechte koning (de minder waarschijnlijke uitleg)
Kies je voor de tweede lezing (de pe‘al-vormen), dan is de tekst een beschrij-
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ving van al het kwaad dat op aarde plaatsvindt (I 4-II 3), gevolgd door een 
eeuwigdurende, goede heerschappij van het volk van God. Een dergelijke 
voorstelling kennen we bijvoorbeeld ook uit Daniël 2 en 7. Een voordeel van 
deze interpretatie is bovendien dat de opbouw van de tekst eenvoudig is: de 
beschrijving van de ellende (I 1-II 3) wordt gevolgd door de beschrijving van de 
nieuwe tijd (II 4-8). 
Een nadeel is dat de regels I 7-II 1a moeilijk te verklaren zijn. De zoon van God-
passage moet dan beschouwd worden als een min of meer ironische verwijzing 
naar een tiran.3 In de regel ‘Zoon van God zal hij genoemd worden en men zal 
hem zoon van de Allerhoogste noemen’ moet de nadruk liggen op ‘genoemd 
worden’ – hij is niet de zoon van God, hij wordt slechts zo genoemd.4 
Een dergelijk gebruik van ‘genoemd worden’, waarbij niet verder wordt aan-
geduid dat het omgekeerde van wat gezegd wordt bedoeld is (‘de mensen 
noemden hem “zoon van God”, maar dat was hij natuurlijk niet’), is echter 
erg ongebruikelijk. Bovendien zijn er geen bijbelse of vroeg-Joodse parallellen 
bekend waarin hoogmoedige mensen zichzelf aanduiden als ‘zoon van God’. Er 

p  ‘Zoon van God’-tekst (4Q246): Dit is een fragment van de Aramese tekst die bekend 
staat als de ‘Zoon van God’-tekst. Buitenwerf geeft een vertaling en een bespreking van 
deze tekst. De titels waar het om gaat staan in kolom 2 (linkerkolom) regel 1: brh dy ’l 
yt’mar wbr ‘ljwn yqrwnh, ‘Zoon van God zal hij genoemd worden en men zal hem zoon 
van de Allerhoogste noemen’. 
Foto: Ancient Biblical Manuscript Center / Israel Antiquities Authority
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zijn in het Oude Testament wel passages te vinden waarin koningen beschreven 
worden die menen dat ze zelf God zijn, of aan God gelijk zijn. Ze worden voor 
hun hoogmoed gestraft (zie bijvoorbeeld Ezechiël 28:2; Daniël 11:36; 2 Makka-
beeën 9). Deze koningen denken echter dat ze God zijn, geen zoon van God. Een 
ander probleem bij deze interpretatie is dat het antecedent van ‘hun koninkrijk’ 
in II 2 onduidelijk is – bij de beschrijving van een laatste, allesvernietigende ko-
ning zou een enkelvoud veel beter passen (vergelijk Daniël 7:24-26). Een laatste 
probleem bij deze interpretatie is dat, hoewel het grammaticale onderwerp in 
de regels II 5b-8 niet expliciet genoemd wordt (dat betekent dat zowel het volk 
als de koning het onderwerp kunnen zijn), de regels beter passen bij een koning 
dan bij het volk.

De goede koning richt het volk op (de meer waarschijnlijke uitleg)
Wie in II 4 kiest voor de lezing ‘totdat hij het volk van God zal oprichten en 
alles zal laten rusten van het zwaard’, kan I 7-II 1a goed uitleggen: de ‘zoon van 
God’ is daar een aanduiding voor een goede eindtijdkoning. De structuur van 
de tekst wordt nu wel iets ingewikkelder. 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). Dit geldt eigenlijk als het voornaamste argument tegen deze uitleg. 
Maar in andere teksten waarin visioenen worden uitgelegd, komt een vergelijk-
bare opbouw ook voor, bijvoorbeeld 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)

De uitleg in 4Q246 kan op dezelfde manier worden ingedeeld:  

 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)

De ‘bliksems die u gezien hebt’ uit II 1b-3, verwijzen in deze interpretatie naar 
een detail in het niet overgeleverde visioen. Net als in I 4-6 wordt beschreven 
hoezeer het kwaad de overhand zal krijgen op aarde, vlak voor de definitieve 
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wending in de geschiedenis. Dat is een bekend motief in Joodse en christelijke 
eschatologische teksten (vergelijk bijvoorbeeld Daniël 7:23-27; 4 Ezra 5:1-13; 
Marcus 13:19-20). II 1b-3 pakt zo, 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’. Het voornaamste bezwaar tegen 
deze uitleg van de tekst is dus niet doorslaggevend. Daarnaast is er juist een 
belangrijk argument om de ‘zoon van God’, die in deze tekst genoemd wordt, 
te zien als een goede koning (en niet als een slechte). Dat wordt duidelijk als we 
nader ingaan op de betekenis van deze titel.

‘Zoon van God’ 
Met de term ‘zoon van God’ wordt een nieuwe (Davidische) koning aangeduid. 
Dit gaat terug op teksten in het Oude Testament, waarin de relatie tussen God 
en de koning van Israël wordt uitgedrukt als een vader-zoonrelatie. Ik citeer 
drie plaatsen: 

  Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik 
je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koning-
schap 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. 
(2 Samuel 7:12-16) 

  Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij 
bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ (Psalm 2:7) 

  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. (Psalm 89:27-28) 

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 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 
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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 een nieuwe koning zal 
komen in de toekomst. De term ‘telg van David’ (tsèmach dawied) is in Jeremia 
23:5 en 33:15 een aanduiding voor een komende Davidische koning. Dezelfde 
term wordt in 4Q252 (4Q pesher Genesis) gebruikt voor de in de toekomst 
verwachte Davidische messias: ‘(...) totdat de rechtvaardige gezalfde (mesjiach 
hatsedaqa), de telg van David (tsèmach dawied) 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).5

Psalmen van Salomo 17 (tweede helft eerste eeuw voor Christus) is een gebed 
om een nieuwe Davidische koning. 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 zou willen laten opstaan (17:21, huios Dauid), een ‘gezalfde 
van de Heer’ (17:32, christos kuriou), om het volk te verzamelen, de heidenen te 
verslaan, en de aarde aan een rechtvaardig gericht te onderwerpen.
Er bestonden dus in het vroege Jodendom verwachtingen dat God een nieuwe 
koning uit de familie van David zou sturen om voor eens en voor altijd een 
eind te maken aan de overheersing van het Joodse volk. Zoals we hierboven 
hebben gezien, is de bijbelse achtergrond voor deze verwachtingen onder 
andere te vinden in teksten waarin de Davidische koning als ‘zoon van God’ 
aangeduid wordt. Het zou dus goed verklaarbaar zijn als in een eschatologische 
verwachting van een nieuwe koning gebruikgemaakt zou worden van de term 
‘zoon van God’.6 
De combinatie van het gebruik van de termen ‘zoon van God’ en ‘zoon van de 
Allerhoogste’ met de eindtijdbeschrijving in II 4-8, biedt aanknopingspunten 
om 4Q246 als een voorspelling van een nieuwe, goede koning te interpreteren, 
die door Gods toedoen de heerschappij zal overnemen van kwade machten. 
Deze interpretatie is overtuigender dan de eerder beschreven interpretatie.7 

Conclusie: de inhoud van 4Q246
Op grond van de bovenstaande argumentatie kunnen we nu parafraseren wat 
er in het fragment 4Q246 staat: 

1. Een droomuitlegger komt bij een koning, groet hem, en constateert dat de 
koning woedend is. De uitlegger zegt de koning toe dat hij zijn visioen (dat onge-
twijfeld in de vorige, niet bewaarde kolom was beschreven) zal uitleggen. [I 1-3] 
2. Er zal een tijd van ellende aanbreken op aarde. Er zal verdrukking zijn en 
een grote slachting op allerlei plaatsen. De koning van Egypte en die van Assur 
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zullen oorlogvoeren. [I 4-6] 
3. Dan zal er een andere, goede koning komen. Hij zal heel machtig zijn op 
aarde en ‘zoon van God’ genoemd worden. [I 7-II 1a]
4. De heerschappij van de slechte koningen zal zijn zoals de bliksems uit het 
visioen: ze vertrappen iedereen, en volkeren zullen elkaar vertrappen, maar dit 
duurt een gelimiteerde tijd. [II 1b-3]
5. Dan namelijk zal de zoon van God Gods volk oprichten. Zijn koninkrijk zal 
eeuwig zijn. Hij zal oordelen over de wereld, en allen zullen vrede sluiten. [II 4-9]

In het laatste deel van dit artikel zal ik ingaan op het belang van deze tekst voor 
het Nieuwe Testament.

4Q246 en het Nieuwe Testament
Tot de ontdekking van 4Q246 waren er geen voorchristelijke buitenbijbelse 
parallellen bekend voor het gebruik van ‘zoon van God’ als aanduiding voor 
de eschatologische goede koning, de messias. Het kon alleen worden veron-
dersteld, aangezien de koning in het Oude Testament als ‘zoon van God’ werd 
aangeduid en aangezien de messias werd voorgesteld als een koning. Maar er 
was nog geen tastbaar bewijs. 4Q246 kan dus gezien worden als een ‘missing 
link’. We mogen ervan uitgaan dat Jezus door zijn volgelingen gezien werd als 
de verwachte messias. Dankzij 4Q246 kunnen we begrijpen waarom hij vanaf 
een vroeg moment ook ‘Zoon van God’ werd genoemd. We weten immers 
dankzij deze tekst dat de oudtestamentische aanduiding van de Judese koning 
als ‘zoon van God’ ook door Joden rond het begin van onze jaartelling ge-
bruikt werd als aanduiding voor de te verwachten eschatologische koning.8 De 
oorsprong van de toepassing van de titel op Jezus moet dus waarschijnlijk in 
deze context gezocht worden: Jezus werd als messias gezien, en werd vanuit die 
hoedanigheid ook als ‘Zoon van God’ aangeduid. De termen zijn synoniem. 
De volgelingen van Jezus hebben hem waarschijnlijk als messias en dus ook als 
‘Zoon van God’ gezien omdat hij op een bepaalde manier voldeed aan de mes-
siasverwachtingen die ze vanuit hun Joodse achtergrond kenden. 

Marcus
Na Jezus’ dood en opstanding onderging het beeld van Jezus als messias 
veranderingen. Je zou deze herijking kunnen karakteriseren als een vergeeste-
lijking van het messiasbeeld. Marcus bijvoorbeeld gebruikt het woord christos 
(‘messias’) niet vaak; waar hij dat wel doet, probeert hij duidelijk te maken dat 
de ware betekenis ervan totaal anders is dan de mensen denken. In 8:27-33 
wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat Jezus als messias zal moeten lijden, sterven 
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en opstaan, terwijl de gebruikelijke Joodse messiasverwachtingen in de regel 
duidelijk van politieke aard waren. De verschillende titels waarmee Jezus werd 
aangeduid (naast Zoon van God en messias bijvoorbeeld ook Mensenzoon 
en Heer) kregen allemaal een plaats in het evangelie, maar het is duidelijk dat 
Marcus ze zo in zijn verhaal inzet, dat het traditionele messiasbeeld gecorri-
geerd wordt. We hebben gezien dat de titel Zoon van God van oorsprong voor 
Jezus werd gebruikt als synoniem voor messias. In het Marcusevangelie zien we 
die gelijkschakeling nog terug in de vraag van de hogepriester aan Jezus: ‘Bent 
u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ (Marcus 14:61). 
Hoewel uit Jezus’ antwoord in 14:62 blijkt dat voor Marcus de titels messias, 
Zoon van God en Mensenzoon allemaal op dezelfde functie duiden (Gods de-
finitieve afgezant, die het rijk van God aankondigt en inluidt, die moet lijden, 
sterven en opstaan en die ooit het koninkrijk definitief zal inluiden), is het uit 
de rest van het evangelie duidelijk dat de titels Mensenzoon en Zoon van God 
voor de evangelist nauwkeuriger aangeven waar het om gaat dan ‘messias’. De 
titel Mensenzoon staat in het Marcusevangelie zowel voor de lijdende Jezus (zie 
bijvoorbeeld 9:12, 31; 10:33) als voor de eschatologische redder die ooit het ko-
ninkrijk van God definitief zal laten aanbreken (zie  bijvoorbeeld 8:38; 13:26; 
14:62). Iets dergelijks geldt voor Jezus als Zoon van God – hij is Gods unieke, 
definitieve afgezant (zie  bijvoorbeeld 1:11; 9:7; zie ook de uitspraken van de 
onreine geesten in 3:11 en 5:7), maar hij is ook degene die moet lijden (zie  
bijvoorbeeld de reactie van de centurio als Jezus sterft, in 15:39). Dit beteke-
nisaspect van de titel ‘Zoon van God’ in Marcus sluit aan bij het gebruik in de 
Wijsheidsliteratuur om rechtvaardige mensen die moesten lijden door toedoen 
van onrechtvaardigen aan te duiden als ‘zoon van God’ (zie  bijvoorbeeld Wijs-
heid 2:18).9 
Marcus benadrukt in zijn evangelie dat Jezus niet als een politieke messiasfi-
guur was gekomen om zijn volk van de vijandelijke overheersing te bevrijden, 
een troonpretendent wiens project mislukt was door zijn vroegtijdige dood 
aan het kruis. Marcus maakt duidelijk dat Jezus als Gods komende eschatolo-
gische redder moest lijden, sterven en opstaan. Om dit duidelijk te maken, vult 
Marcus Jezus’ messiasschap nader in met behulp van de titel Mensenzoon en 
de bredere betekenis van ‘Zoon van God’. 

Lucas
Deze vergeestelijkende interpretatie van de politieke messiasverwachting 
vinden we ook terug in de andere evangeliën. Voor Lucas is deze niet-politieke 
interpretatie het uitgangspunt. Hij betoogt dit niet zoals Marcus, maar hij 
veronderstelt dit – het is voor hem een feit: Jezus is als messias degene die 
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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 
daadwerkelijk de voorspelde en verwachte messias was.10 Juist omdat de ‘gees-
telijke 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 (zonder het gevaar te lopen daarmee van Jezus een politieke 
troonpretendent te maken, dat was in Lucas’ dagen een gepasseerd station), om 
op die manier te benadrukken dat Jezus inderdaad de voorspelde en verwachte 
messias was.
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 Aller-
hoogste 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: 

Lucas

1:32	Hij	zal	een	groot	man	worden

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

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

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

4Q246

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

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

I I I		5	Zijn	koninkrijk	zal	een	
eeuwig	koninkrijk	zijn

I I   1	Zoon	van	God	zal	hij	
genoemd	worden	(...)
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Als we de overeenkomsten zien, dringt de vraag zich op of Lucas bekend was 
met 4Q246 of een verwante, niet bewaarde tekst. Om die vraag goed te kunnen 
beantwoorden, moeten we ook andere mogelijkheden overwegen. 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 mes-
siasverwachting werden gebruikt, bijvoorbeeld 2 Samuel 7:12-17. In deze pas-
sage wordt aan David een eeuwige dynastie beloofd, wordt hem gezegd dat God 
voor zijn opvolger als een vader zal zijn, en die voor God als een zoon. In deze 
passage wordt het woord ‘troon’ metonymisch gebruikt voor de heerschappij, 
net als in Lucas 1:32. We vinden dus veel van de motieven uit Lucas 1:30-35 
ook terug in 2 Samuel 7 en andere passages in het Oude Testament. 
Het enige element dat ontbreekt 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 zou niet willen 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 gege-
vens uit 2 Samuel 7 met dat traditionele element in het gesprek van Gabriël 
met Maria. De verhaalcontext en de uitwerking van elementen in het vervolg 
van het evangelie maken dat de politiek geladen termen door de lezer goed 
begrepen kunnen worden; het beoogde effect is immers niet dat de lezer Jezus 
als politieke figuur gaat zien, maar dat hij of zij begrijpt dat Jezus daadwerke-
lijk de voorzegde messias, de Zoon van God is. Lucas weet op deze wijze dus 
traditionele verwachtingen met een politieke ondertoon te combineren met een 
vergeestelijkte opvatting van het messiasbegrip.

Tot slot
De vondst van 4Q246 is van groot belang, omdat deze tekst een buitenbijbelse, 
voorchristelijke getuige is van het gebruik van de titel ‘zoon van God’. Ik heb in 
dit artikel aan de hand van 4Q246 willen laten zien wat het belang van de Dode 
Zeerollen kan zijn voor het onderzoek naar het Nieuwe Testament. We hebben 
echter ook gezien dat de interpretatie van de Dode Zeerollen zelf ook proble-
men met zich meebrengt. Vaak zijn slechts fragmenten van boeken overgele-
verd, die om verschillende redenen moeilijk te interpreteren zijn (in het geval 
van 4Q246 zijn er bijvoorbeeld inhoudelijke moeilijkheden die samenhangen 
met het fragmentarische karakter en de leesbaarheid van de tekst).
Er zijn tal van raakvlakken aan te wijzen tussen Qumran en het Nieuwe Tes-
tament, in de zin van verwante concepten en vergelijkbare voorstellingen. Zo 
zijn er overeenkomsten aan te wijzen in concepten, zoals het optreden van een 
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messias, het komende eschatologische oordeel van God, en een zelfidentificatie 
van een groep met het ware Israël. Er zijn ook terminologische overeenkom-
sten, bijvoorbeeld in zaligsprekingen en bij titels als ‘Zoon van God / Zoon van 
de Allerhoogste’. 
Deze overeenkomsten laten zien dat de vroege christenen hun geloofsvoor-
stellingen tot uitdrukking brachten in de termen van hun eigen tijd. Geen 
wonder dus dat in de Dode Zeerollen een aantal opvallende parallellen naar 
voren komt, zoals dat ook in allerlei andere geschriften uit de Grieks-Romeinse 
periode het geval is. En ook al biedt Qumran lang niet altijd hét ontbrekende 
puzzelstukje, zoals in de hier beschreven casus, de Dode Zeerollen blijven van 
groot belang voor een juist zicht op de voorstellingswereld van het Nieuwe 
Testament.
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