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WoordWoord vooraf 

Ditt proefschrift is geschreven na de beëindiging van mijn dienstwerk als 
predikant.. Als ik hier hen wil bedanken aan wie ik veel verschuldigd ben, 
dann is dat in de eerste plaats een gedenken in dankbaarheid. Met dankbaar-
heidd en weemoed denk ik aan de velen die hebben bijgedragen aan mijn 
vorming,, maar die niet meer in leven zijn. De noem de leraren van de Her-
vormdee Kweekschool te Amsterdam, de school die ik, samen met haar die 
laterr mijn vrouw zou worden, in de oorlogsjaren bezocht; alleen aan de 
toenmaligee directeur, Prof.dr. J.W. van Hulst - nonagenarius - kan ik nog in 
persoonn mijn dank betuigen. In dankbaarheid gedenk ik de leraar die mij 
opleiddee voor het Staatsexamen Gymnasium, Dr. J. Mehler; hij bracht mij 
meerr bij dan kennis van Oude Talen. 

Dankk zij de welwillendheid van de staf van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap,, waar ik destijds werkzaam was, kon ik de verplichte colleges volgen 
aann de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, colleges 
diee werelden voor mij openden. Dankbaar noem ik de namen van de hoog-
lerarenn aan wie ik zoveel verschuldigd ben: M.A. Beek, CJ. Bleeker, W.J. 
Kooiman,, C.W. Mönnich, J.A. Oosterbaan, J.N. Sevenster en de kerkelijke 
hooglerarenn G.C. van Niftrik en E.L. Smelik. Hun gedachtenis is tot zegen. 

Kortt voor het afscheid van mijn laatste gemeente legde ik het doctoraal 
examenn af aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Onder leiding van Prof.dr. 
G.. Luttikhuizen en Dr. A. Hilhorst heb ik mij voorbereid op het hoofdvak, 
hett Nieuwe Testament; aan hen heb ik veel te danken, van hen heb ik veel 
geleerd.. Aan Prof. Luttikhuizen dank ik bovendien het onderwerp van mijn 
proefschrift. . 
Dee dank mijn promotor, Prof.dr. J.W. van Henten, voor de begeleiding van 
mijnn arbeid aan dit proefschrift, voor zijn niet aflatend geduld en zijn inspire-
rendee bemoediging. 

Bijj  de voltooiing van deze studie ontving ik de zeer gewaardeerde hulp van 
dee heer G. Warnink, die de Griekse letters intypte en de opmaak van het 
boekk verzorgde. 
Mijnn kinderen dank ik voor hun enthousiasme waarmee zij mij hebben gesti-
muleerdd en bijgestaan. Jeanne Marie en haar man Walter Hellinger vervaar-
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digdenn de Engelse vertaling van de samenvatting, en Monica en haar man 
Udoo Nabitz verzorgden de Duitse vertaling daarvan. Mijn dochters Mar-
greethh en Henriétte dank ik voor veel typewerk; zij hebben met groot geduld 
gepoogdd mij wegwijs te maken in computerland. 
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