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Samenvatting g 

Inn ons onderzoek naar het ontstaan en de betekenis van Gods 
almacht,, zoals in de traditie is verwoord, zijn we nagegaan, waar de 
eerstee schr i f te l i jke getu igen e rvan voorkomen. Tot onze 
verwonderingg kwamen we erachter, dat het g r iekse begr ip, 
rcav-roKpatcüp,rcav-roKpatcüp, relatief laat is opgekomen en niet vóór de tweede 
helftt van Ie. eeuw n.C. is betuigd. Wèl is al vri j vroeg een verwant 
begripp uit de sportwereld bekend: itayKpatriq: in de worstelsport 
wordtt het gebruikt om het "alles kunnen pakken" ermee aan te 
duidenn en ook de totale inzet waarmee wordt gestreden. Dit heeft 
zekerr bijgedragen aan de later ontstane, door "omnipo tens" 
beïnvloede,, plechtiger woordvorm voor "almachtig". Vaak is 
verondersteld,, dat de oorsprong van dit begrip in de Septuaginta 
moett worden gezocht, maar ju ist in de vóór -chr is te l i j ke 
handschriften,, die we ervan hebben, zoals in Qumran en Nahal 
Hever,, komt dit woord niet voor. Daarom zijn we in papyrologie en 
epigrafiee de oudste getuigenissen ervan nagegaan, die door hun 
relatieff  late voorkomen mogelijk op een andere bron van ontstaan 
wijzen,, mede omdat ook de oude griekse schrijvers dit begrip van 
almachtt niet kenden. 
Hett latijnse begrip "omnipotens" kennen we daarentegen wèl al uit 
vroegeree tijd: Ennius en Plautus uit de 3c-2ee. v.C. gebruiken het 
al.. Ook in de latijnse epigraphie komt dit woord pas vri j laat voor: 
eenn inscriptie in Pompcï daterend uit de l ce. n.C. De l i t teraire 
gegevenss geven aanleiding om hier het ontstaan van het begrip 
"almacht""  te veronderstellen, dat dan ook door het chr istendom is 
overgenomenn naar de griekse vorm, waarbij een plechtiger woord 
werdd uitgevonden; en deze, van oorsprong heidense, vorm heeft 
zichh sterk ontwikkeld. Er zijn drie betekenis-nuances in het 
latijnsee begrip te onderscheiden: 

1:: De oudste gegevens getuigen vooral van de betekenis, die gaat in 
dee richting van "voorzienigheid", en is op meerdere goden tegelijk 
vann toepassing, als omschrijving voor hun inzet. 
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2:: In de tijd van keizer Augustus wordt het accent gelegd op de 
betekeniss van "soevereiniteit", die de eerste betekenis omvat; 
Vergiliuss betrekt dit begrip vooral pp Jupiter en zijn bl iksem en 
getuigtt daarmee tevens van de absoluutheids-aanspraak van het 
romeinsee rij k en haar keizer. 
3:: Vanaf Tertullianus (ong.200) zien we de betekenis van "alles-
kunnen""  zich ontwikkelen binnen het christelijk taalgebruik, ook 
inn het grieks, terwijl eerst in de Apocalyps van Joh. zich van het 
begripp "almacht" in l i turgisch kader wordt gebruikt in haar 
eschatologischee betekenis. De betekenis "alles kunnen" zal later bij 
Augustinuss en in de Middeleeuwen gebruikelijk worden. Ten tijde 
vann de ui tbreiding van het chr istendom werd "almacht" veel 
gebruiktt in de verdediging van het christendom tegenover allerlei 
haarr bedreigende stromingen, zoals het gnosticisme en ar ianisme. 
Doorr almacht ook op Christus toe te passen, en later ook op de 
Heiligee Geest, werd gepoogd de absoluutheid van het chr istendom 
veiligg te stellen door de nadruk op de eenheid van God in de 
pe rsonenn van de Dr ieëenhe id: we z ien dit t e r ug i n de 
oecumenischee geloofsbelijdenissen. Lang is echter ook de oudere 
betekeniss in de richting van voorzienigheid en soevereiniteit in 
Godss worstel ing gangbaar gebleven bij de vroeg-chr istel i jke 
schrijvers,, zoals bij de meeste oosterse kerkvaders zichtbaar bleef. 
Hett veelvuldig gebruik in de gebeden en dus in de l i turgie zijn 
hiervoorr de verklaring: h i e r in werd verwoord de hoop op 
uiteindelijkee vervulling door Gods totale inzet. 
Dee sterke verbreiding van het begrip almacht is waarschijnli jk 
bevorderd,, enerzijds door de vroege verbreiding van de lati jnse 
versiess van de Schrift, bekend onder de verzamelnaam Vetus 
Latina,, en anderzijds door de romeinse soldaten, die overal in het 
rij kk allerlei goden als almachtig vereerden. In de vroege versies 
zienn wc, vooral in hun oudste vormen, een sterke verwantschap 
mett de VL., die daarvan getuigt. Deze versies zijn ontstaan vanuit 
dee liturgische noodzaak van viering in de eigen taal. Dit l iturgisch 
gebruikk verklaart het veelvuldig voorkomen van het begr ip 
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almachtt in de gebeden. In de latere revisies van de vroege versies 
wordtt het begrip weer meer in o v e r e e n s t e m m i ng met de 
hebreeuwsee en griekse tekst gebracht. Het o n t b r e k en van 
TtctvTOKpaTcopp in de joodse griekse handschriften laat zich zó dan 
ookk goed verklaren; pas in de christeli jke handschr i f ten van de 
LX XX en ook van joodse schri jvers, zoals Philo, komen we het 
woordd tegen. Ook het latere jodendom heeft deze be teken is 
overgenomen. . 
Almachtt in de zin van "alles-kunnen" behoort dus niet bij de 
oorspronkelijkee inhoud van het dogma, maar heeft een romeins-
heidensee oorsprong. Daarom bepleiten wij een heri jking van het 
begripp in de richting van de betekenis in het grieks, zoals die in de 
Schriftenn tot u i tdrukk ing is gebracht: de God die in zi jn 
voorzienigheidd worstelt om zijn geschiedenis met de wereld tot 
eenn goed einde te brengen. Almacht als eschatologisch gekleurde 
aanduidingg van Gods inzet kan dan een zinvolle plaats in l i turgie 
enn van daaruit ook in het kerkelijke dogma, behouden, waar de 
betekeniss van "alles-kunnen" door de verschr ikk ingen van de 
geschiedeniss zijn betekenis heeft verloren. All e pogingen die nog 
steedss worden ondernomen om het "alles-kunnen" veilig te stellen, 
lijdenn schipbreuk door: a: of de ernst van het kwaad in de wereld 
tee weinig serieus te nemen, zoals bij Barth en zijn leer van "das 
Nichtige";; b: of door het het aan God toe te schri jven, zoals dat 
vroegerr met Jupiter en zijn willekeurig gebruik van de bliksem 
gebeurdd is, en in de traditie van de Kerk steeds weer zichtbaar 
wordtt in een fatal ist ische visie op het kwaad. A lmacht als 
eschatologischee categorie he lpt ons vanu it de l i tu rg ie, de 
Schriftlezingg en het gebed, het vol te houden het kwaad in al zijn 
gedaantenn te blijven onderscheiden en bestrijden. 

Summary y 

Thee origin of the idea of "omnipotence" is usually traced back to 
thee Greek word TiavcoKpatoop. The Greek Version of the Old 
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Testament,, the so called Septuagint, is supposed to stand at the 
beginningg of the development of the belief in God's unmeasurable 
power.. Our research of the textual transmission however revealed, 
thatt the Greek word appeared relatively late in history: neither the 
ancientt Greek writers, nor ancient Jewish manuscr ipts from the 
Judeann Desert (and some from elsewhere) testify to its use. Only 
inn the first century A.D. the word navTOKpaToop occurs in 
epigraphy.. Beginning with the Apocalypse of John it appears at 
thee beginning of the third century in manuscr ipts of Christ ian 
originn exclusively. Later on rabbinical Judaism took the word over 
fromm Christianity. 
Greekk witness lacking we had to turn to the Latin. Already about 
2000 B.C., in the early classical tradition, the word "omnipotens" was 
usedd by Plaute and Ennius, so that the origin of the word is to be 
foundd in Latin. At the turn of the era it was used abundant ly by 
Vergill  and his contemporaries. Christ ian tradit ion received the 
wordd from there, at the same t ime w iden ing i t s mean ing. 
Tertulliann and above all Augustin gave "omnipotens" the meaning 
off  "being capable of doing anything" result ing in the sense of 
"omnipotence".. In Latin and Greek the word was original ly used 
forr the providence of different gods struggl ing with each other. 
Laterr on the meaning of sovereignity was added, most ly along 
withh the notion of excluding other gods. When at the t ime of 
Augustt the empire and i t s emperor began to be deified, the 
qual i f icat ionn "omnipotent" found its tradit ional set t ing. The 
tr iumphh of Christianity underscored this development. Providence 
off  the One God developed to omnipotence of the Triune God. This 
iss clearly shown in the ancient Creeds. Yet, at the beginning of 
Chr is t iann recep t ion, in the ear ly Vers ions of the Bible, 
"omnipotence""  was not the only way of t ranslat ing the Hebrew 
namess for God, l ik e Shadday or Sabaoth. Together wi th the 
t ransl i t terat ionn oaPacóO, iKavóq, "sufficient", and Kupioc, tcov 
8ovau,ea>v,, "Lord of powers" respectively, were the most common 
renderingss together with that of "omnipotence". It is used in 
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liturgicall  settings and occurs mostly in prayers and hymns. In the 
earl iestt forms of the Versions the Chr i s t i an r e n d e r i ng of 
"omnipotence""  was dominant. During the Middle Ages the Versions 
showw a tendency of revision towards the Hebrew and Greek texts 
andd their renderings of the names for God. The Old Latin Version 
playedd a important role in spreading the word over the empire, as 
wee found in the other early Versions of the Bible. Much earl ier 
wass the Greek word used for the "wrestling game", Jta/yKpd-nov. It 
belongss to the same root as Ttav-toxpatcop expressing the effort 
withh wich the struggle is done. I t appears that the word 
TtayKpaTT|c„„  "wrestling", also had some influence on the formation 
andd meaning of the word oiavTOKpaxcop, "almighty", the latter 
havingg a more solemn outlook, given by the Christ ians: they 
translatedd the latin word "omnipotens" into Greek. 
Inn history of the Church the notion of Gods omnipotence has been 
challengedd again and again by the question how the goodness of 
Godd can be explained in the face of blatant evil. In our time, the 
massacress of the Second World War, as well as other wars, that 
followed,, make it almost impossible to combine Gods supposedly 
unlimitedd power with His benevolence. Karl Barth, taking his 
startingg point in Christology, l inked Gods almight iness f i rml y 
withh His steadiness. "Evil " is "das Nichtige" that God rejected at the 
Creation.. This however hardly explains the hardness of evil in our 
time. . 

Neitherr the modern theologies of evolution, nor the tradit ional 
theologiess offer a satisfying solution. The best thing to do is to go 
backk to the original use of the word in the Christ ian tradit ion, 
wheree it functions in a liturgical setting. God's "omnipotence" is a 
termm used in prayers and hymns expressing the faith in Gods 
finall  victory, wrestl ing with evil. At the eschaton God wil l 
overthroww all powers of evil. That hope, nourished and cherished 
byy the Scriptures and the Li turgy of the Church, keeps us 
believingg and wrestling and eventually coping with all kind of evil. 


