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Voorwoord d 

Hett proefschrift is een paradox. Het wordt geschreven in de eenzaamheid van de 
werkkamer.. Het is het werk en de verantwoordelijkheid van één man of vrouw. Maar het 
kann niet tot stand komen zonder de inbreng van anderen. Dat zijn de schrijvers van de 
geraadpleegdee boeken en artikelen - men vindt hen in de bibliografie -, maar ook degenen 
diee persoonlijk hebben bijgedragen, in verschillende hoedanigheden. Hun plaats is het 
voorwoord. . 

Mijnn leermeesters noem ik het eerst. Ik herinner mij met in de loop der jaren nog gegroeide 
waarderingg de lessen van de professoren Kamerbeek, Leeman en Ruijgh. Van hen heb ik 
geleerdd hoe belangrijk het is geduldig te lezen, de tekst zonder voorbarige interpretaties met 
zijnn betekenissen en verbanden op je te laten inwerken. Ik heb ervaren dat dat niet alleen 
geldtt voor de Klassieken, waarin ik ben opgeleid, maar ook voor de Byzantijnse teksten die 
ikk voor mijn onderzoek van de laatste jaren heb bestudeerd, waaronder het werk van de 
auteurr die het onderwerp is van dit proefschrift, Pseudo-Anastasius. 

Prof.. Veder, met wie ik een lange geschiedenis deel, die teruggaat tot de cursus Russisch 
vann de Militaire Inlichtingendienst in 1961-1962, is degene die eenjaar of acht geleden 
opmerktee dat hij "iets aardigs voor mij had". We hebben niet voorzien dat het onderzoek 
naarr het Griekse (lees: Byzantijnse) origineel van de beroemde Slavische hbornik van 1073 
zo'nn vlucht zou nemen, laat staan dat ik daarin zou stuiten op de Vragen-en-antwoorden van 
Pseudo-Anastasius.. Wat wij in het bijzonder delen, is de erkenning van het belang van de 
verbeeldingg voor de wetenschap van de tekstoverlevering, dat wil zeggen van de 
voorstellingenn die je je maakt van het proces van het copiëren en de handschriftentraditie. 

Hett staat vast dat de vriendelijke medewerking van Dr. Munitiz uit Birmingham beslissend 
iss geweest voor de totstandkoming van mijn proefschrift. Hij gaf mij al vóór de publicatie 
inzagee in de door hem bezorgde tekst van Abbas Anastasius, de voorganger en het model 
vann "mijn" auteur. Daardoor ben ik in staat geweest de door mij bestudeerde tekst en zijn 
auteurr veel preciezer te karakteriseren dan anders mogelijk zou zijn geweest. Ik hoop dat ik 
doorr de navolger Pseudo-Anastasius te typeren ook heb bijgedragen tot het scherper stellen 
vann het beeld van Abbas Anastasius. 

Mijnn waardering en dank gaan ook uit naar de collega's van het Instituut voor 
Vroegchristelijkee en Byzantijnse Studies aan de Katholieke Universiteit te Leuven, onder 
welkss aegis het onderzoek naar het hierboven genoemde origineel van de hbornik 
ressorteert.. Het merendeel van de benodigde handschriften - in de vorm van microfilms en 
-fichess - is mij door hen ter beschikking gesteld. Ik hoop en vertrouw dat zij met mij van 
meningg zijn dat de aandacht die aan Pseudo-Anastasius is besteed, ook ten goede komt aan 
hett grotere onderzoek. 

Dee faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam komt dank toe 
voorr het onderdak dat ik daar geniet als gastonderzoeker. 

Mijnn promotor prof. Van Gemert zeg ik dank voor zijn zeer actieve begeleiding. Veel 
belangrijkee inzichten zijn ontstaan en gegroeid in onze gesprekken. Zijn adviezen voor een 
juistee verantwoording van beweringen en conclusies, en voor een heldere indeling van de 
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stoff  heb ik graag ter harte genomen. Promotor prof. Lauxtermann heb ik bewonderd 
vanwegee de snelheid en intensiteit waarmee hij, later "ingestapt", zich in het omvangrijke 
materiaall  heeft ingewerkt, en de stiptheid waarmee hij mij heeft voorzien van een groot 
aantall  zeer ter zake doende op- en aanmerkingen. 

Mij nn meest dierbaren bewaar ik voor het laatst: Tootje, Gertjan en Coby, Annebeth en 
Casper,, de laatsten vergezeld van Hanne en Merel. Van deze twee kan gezegd worden dat 
zee niet beter wisten - nooit anders gezien hadden - dan dat opa nu eenmaal altijd aan zijn 
boekk zat te werken, of er met zijn gedachten nooit ver vandaan was. Voor de anderen was 
hett niet zo gewoon. Ze hebben mij - dat weet ik heel goed - gadegeslagen met enige en 
somss aanzienlijke bezorgdheid om wat niet zelden bedenkelijk obsessief werd. Maar ze 
delenn ook van harte mijn opluchting en tevredenheid, nu het boek er ligt. Het optreden van 
zoonn Gertjan als paranymf, naast mijn oude vriend Boudewijn, en de mooie omslag van de 
handd van Tootje mogen daarvan bewijzen zijn. 

Ikk draag het boek op aan Tootje. 

Amsterdamm / Overveen, november 2003 D.Tj.S. . 
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11 Van Anastasius1 tot Pseudo-Anastasius 

Inn de zevende eeuw leefde er in Palestina een monnik, Anastasius de Sinaïet. Blijkens zijn 
bijnaamm was hij woonachtig in het Sinaï-klooster, dat later de naam van de Heilige 
Catharinaa zou krijgen2. Zijn titel, Abbas, zou kunnen betekenen dat hij daar abt was. We 
moetenn ons echter realiseren dat 'Abbas', 'Vader', ook al is het woord 'Abt' ervan afgeleid, 
eenn zeer algemene benaming is van een geachte, wijze kloosterling, zodat Abbas Anastasius 
wellichtt niet meer was dan dat. Maar ook niet minder, zoals blijkt uit de geschriften die hij 
heeftt nagelaten, waaronder een collectie van 103 'EpcDtanoicpioeig, Vragen-en-
Antwoorden.Antwoorden. Deze getuigen van zijn status van veelgezocht raadsman in zaken van geloof 
enn leven. 

Inn de tweede helft van de negende eeuw selecteerde een ons niet bij naam bekende 
compilatorr - zeer waarschijnlijk in Constantinopel (zie 2.2, 'Constantinopel?') - uit Abbas 
Anastasius'' collectie 27 épcoTcmoKpiaeic,, waaruit hij, door enige samenvoegingen, een 
collectiee van 23 vragen samenstelde3. Hij bewerkte ze grondig, en dat niet alleen: hij voegde 
aann elk antwoord een florilegium toe van citaten uit de Bijbel en van kerkvaders (hier en 
daarr uit andere bron, zoals de Constitutiones Apostolicaefi. Daarbij veranderde hij de 
strekkingg van de vragen niet onaanzienlijk. 

Dee collectie van '23', in het bijzonder de aard van de bewerking door de anonieme 
compilator,, Pseudo-Anastasius, is het onderwerp van deze dissertatie. Nauwkeurige 
vergelijkingg van Pseudo-Anastasius' tekst met die van Abbas Anastasius staat daarbij 
centraal. . 

Dee compilator gaf zijn collectie de naam mee van Anastasius, een vervalsing (of: wat naar 
maatstavenn van nu een vervalsing zou zijn) die zo succesvol was dat een contemporaine 
auteur,, Georgius Monachus, in het XpoviKÓv een passage citeert als van Anastasius, 
terwijll  die aantoonbaar afkomstig is uit de Pseudo-Anastasiaanse bewerking (zie 2.1, 'Tijd 

11 Ik houd mij aan de gewoonte Griekse namen en bijnamen te "verlatijnsen" (Anastasius, niet Anastasios; 
Maximuss Confessor, niet Maximos Homologetes). Titels, echter, van Byzantijnse werken geef ik in het 
Griekss (Pseudo-Caesarius, Aialoyoi, niet Dialogi), behalve waar de Latijnse versie kennelijk ingeburgerd 
iss {Constitutiones Apostolicae, niet 'AnoatokiKai Siara^eiq). Anastasius is een heilige in de orthodoxe 
kerkk (naamdag 21 april [Delehaye, Synaxarium, s.v April . 21, p. 618]). Zie voor Anastasius in het 
algemeenn Beek, Kirche, p. 442 sqq., Kazhdan, ODB, s.v. Anastasius; voor de 'EptmaJiOKpiaeiq in het 
bijzonderr Richard, 'Les véritables "Questions'" en Munitiz, Quaestiones; voor nieuwe gegevens over 
Anastasius'' leven en werken Binggeli, Anastase (zeer recent, nog niet voor mij beschikbaar). 
22 In de 10de of 11de eeuw, nadat de relieken van de martelares daar waren ondergebracht (ODB, s.v. 
Catherine,, Monastery of Saint -)  In Anastasius' tijd heette het To-B Baxou' (Het Braambos, uit Exodus 3). 
33 Kortheidshalve spreek ik van hier af van 'vragen' als ik dee vragen-en-antwoorden bedoel; de vraag in engere 
zin,, de probleemstelling in vraagvorm, noem ik 'vraagstelling'. Het antwoord blijf t 'antwoord'. 
44 De termen 'Patres', '(Kerk-)vaders', 'patristisch', zijn door mij in ruime zin gebruikt, in overeenstemming 
mett de omschrijving van het begrip 'patrologie' in, bijvoorbeeld, Kraft, Einführung, i.h.b. p. 3-4, waar de 
doorr de patrologie bestudeerde periode wordt voorgesteld als eindigend met de zevende Oecumenische Synode 
vann Nicaea in 787, die algemeen gezien wordt als de voltooister van de ontwikkeling van de orthodoxe 
dogmatiek,, in het bijzonder de christologie en de leer van de Drieëenheid. Enige decennia eerder (ca. 754) was 
dee laatste grote theoloog / vormgever van dat tijdperk, Johannes Damascenus, gestorven. Slechts één door 
PsAA geciteerde auteur valt buiten deze periode: Patriarch Nicephorus I van Constantinopel (patriarch 806-
815,, gestorven in 828), van wie in vr. 2 een fragment uit een werk Kara tav eiKOvofiaxoiv wordt 
aangehaald. . 
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vanvan ontstaan'). Niet veel later, ruim vóór het eind van de negende eeuw, werd de lamipioq 
samengesteld,, een grote - nog onuitgegeven - verzameling van religieuze en profane 
teksten,, waaronder een sectie 'EpöyvanoKpiaeig'. De Pseudo-Anastasiaanse collectie van 
'23'' werd daarin opgenomen - onder de naam van de Heilige Anastasius -, gevolgd door 
driee andere verzamelingen van épcotanoKpiaeiq, die afkomstig blijken van onbekende én 
bekendee ëpcmaTtoKpiaeiq-auteurs, zoals Maximus Confessor en Theodoretus van 
Cyrrhus,, sommige zelfs van Abbas Anastasius. De vier epcorajtOKpiaen;-collecties in de 
LconjpioqLconjpioq gingen niettemin sindsdien door voor één collectie, onder één auteursnaam: 
opnieuww Anastasius. Naar het totale aantal van de vragen noemen we die de collectie van 
'88'. . 

Hett feit dat van de collectie van '88' alleen de eerste 23 en nog enige verspreide vragen 
bewerkingenn van authentieke vragen van Abbas Anastasius zijn en alleen deze dus met recht 
Pseudo-Anastasiaanss genoemd mogen worden, werd opgemerkt door Marcel Richard en 
doorr hem gepubliceerd in zijn artikel 'Les véritables "Questions'" in het Bulletin 15 (1967-
1969)) van het Institut de Recherche et d' Histoire des Textes. Dat de vragen 24 t/m 88 
bestaann uit drie epu>ra7toKptaEi<;-verzamelingen is door mijzelf aangetoond in mijn recente 
onderzoekk van de Zconjpiog bij de voorbereiding van de editio princeps van dit werk5. Ik 
concludeerr dat de samensteller van de collectie van '23', "onze" Pseudo-Anastasius, een 
anderee is dan degene of degenen die de drie andere verzamelingen heeft of hebben 
aangelegdd — ik moet, althans voorlopig, in het midden laten of dat er één of meer zijn 
geweest.. De juistgenoemde verspreide vragen in déze collecties die teruggaan op 
authentiekee Anastasianae, zijn heel anders geredigeerd dan de eerste 23, en niet het werk 
vann onze Pseudo-Anastasius. 

Inn de elfde eeuw besloot een compilator, die de beschikking had over een exemplaar van de 
'88'' en één van de oorspronkelijke collectie van 103 épcmarcoKpiaeiq van Abbas 
Anastasius,, deze te combineren. Grosso modo deed hij dat door achtereenvolgens de '88' 
enn de '103' te copiëren, waarbij hij de authentieke vragen waarvan hij de Pseudo-
Anastasiaansee versie al had opgenomen, wegliet. Zodoende, en door enige andere 
manipulaties,, kwam de elfde-eeuwse compilator uit op een 'nieuwe' collectie van 154 
èpcoTaïïOKpiaeic,,, ook nu onder de éne naam van Anastasius. Deze collectie, die van '154', 
werdd in 1617 gepubliceerd door Jacob Gretser, samen met enige nieuw-gevonden vragen, 
ookk toegeschreven aan Anastasius. De editie werd in 1860 door J.-P.Migne gedeeltelijk 
opnieuww bezorgd en opgenomen in de Patrologia Graeca (PG 89), en is totnutoe de enige 
gedruktee versie van de epcoxcmoKpi.o'eic, van Abbas Anastasius en van Pseudo-Anastasius. 

Dee transmissie van de oorspronkelijke collectie èp(otaïtOKpioeî van Abbas Anastasius is 

55 De eerste 23 vragen gaan, zoals gezegd, alle terug op Abbas Anastasius, van de overige vragen slechts 
enigee verspreide, die geheel anders geredigeerd zijn. De handschriften bevatten een viervoudige nummering, 
diee op de archetypus terug te voeren is: a'-vy' voor 1-23, a'-KTj' voor 24-53, a'-T|' voor 54-61 en a'-K '̂ voor 
62-888 (in de tweede groep zijn enige vragen samengevoegd, vandaar KT|' [=28] in plaats van X' [=30]). Van vr. 
1-233 is elke vraagstelling gemarkeerd met 'ip<iyz(r\oi<;y,  en elk antwoord met 'cmÓK(p^ol(;),, een markering 
diee ontbreekt bij vr. 24 sqq. De citatenflorilegia ontbreken bij een derde van de vragen 24-88, bij ca. tien 
daarvann ontbreekt het antwoord stricto sensu. Constateren we bovendien, inhoudelijk gesproken, dat vr. 1-23 
pastoraall  van aard zijn, en vr. 24-88 exegetisch (aangaande het Oude Testament [24-53], de 
Nieuwtestamentischee Brieven [54-61] en de Evangeliën [62-88]), dan moeten we bewezen achten dat de '88' 
uitt vier vragencollecties bestaat, de Pseudo-Anastasiaanse (1-23) en drie andere (die mogelijk bij elkaar 
horen). . 
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viaa een kleine stroom handschriften gegaan, veelal sterk geëxcerpeerd. De compilatie die we 
weergegevenn vinden in de Gretser/Migne-editie heeft weliswaar bijgedragen tot het bewaren 
vann de tekst, maar heeft tegelijkertijd door haar verwarde samenstelling het zicht op 
Anastasius'' oorspronkelijke werk verduisterd. Daarentegen is de Pseudo-Anastasiaanse 
collectiee van '23' in zeer veel handschriften overgeleverd: ten minste twintig Iconjpiog-
handschriften,, met daarin, zoals gezegd, de collectie van '23' als onderdeel van de '88', en 
velee tientallen handschriften waarin de '88', de '23' of een andere selectie zonder overig 
Iconjpiog-matthaalIconjpiog-matthaal voorkomen. Hun opneming in de compilatie waarop de editie in 
Migne'ss PG 89 is gebaseerd heeft dan ook niet zozeer tot hun voortbestaan bijgedragen als 
well  tot het bestendigen van de idee, als zouden zij echte Anastasianae zijn6. 

Sindss de ontdekkingen van Marcel Richard is serieus onderzoek gedaan naar de authentieke 
Anastasianae.. Richard en, na zijn dood, Joseph A. Munitiz traceerden de handschriften die 
dezee bewaarden. Twee manuscripten, in Moskou en Wolfenbüttel, bleken substantiële 
gedeeltenn van de '103' te bevatten. Fragmenten in andere manuscripten vullen die aan tot 
eenn complete tekst. Munitiz legt thans de laatste hand aan de eerste zelfstandige critische 
uitgave7. . 

Inn de jaren 70 ontstond ook belangstelling voor de Pseudo-Anastasiaanse collectie. 
Slavistenn vierden het 900-jarig bestaan van de befaamde Izbornik van 1073, het op één na 
oudstee gedateerde oudslavische handschrift. Nieuw onderzoek bevestigde het vermoeden 
datt de Izbornik teruggaat op een begin-tiende-eeuwse Slavische vertaling van de lotttjpwg, 
vervaardigdd voor de Bulgaarse Tsaar Symeon8. Het plan kwam op om de Ecotr)piog voor 
hett eerst uit te geven. De uitnodiging de earliest retrievable text9 uit de handschriften te 
reconstrueren,, werd aan mij gericht10, en zo kwam ik in aanraking met de Pseudo-
Anastasianaee in de Iam\pwq. Het plan daaraan separaat onderzoek te wijden kreeg een zeer 
profijtelijkee wending door de kennismaking met Munitiz' reconstructie van de Genuinae. De 
inzagee in zijn gereconstrueerde tekst stelde mij in staat Pseudo-Anastasius' bewerking 
nauwkeurigg te vergelijken met de tekst van Abbas Anastasius11. Zodoende heb ik én woord 
voorr woord én met overzicht over het geheel Pseudo-Anastasius' ingrepen in Abbas 
Anastasius'' tekst kunnen blootleggen, daaruit zijn methoden van bewerken kunnen 
destillerenn en een theorie ontwikkelen omtrent zijn bedoelingen. 

66 Al vóór en onafhankelijk van de llde-eeuwse compilatie kenden Pseudo-Anastasiaanse èp<ittaitoKpicei<; 
verspreiding,, als 'Anastasiaanse' . Aldus Munitiz in 'Traces'. Eén van de daar genoemde auteurs die naar 
'Anastasius'' verwijzen, maar in werkelijkheid de bewerking van Pseudo-Anastasius onder ogen hadden, 
Georgiuss Monachus, is van belang gebleken voor mijn onderzoek (zie 2.1, 'Tijd van ontstaan). 
77 Zie Bibliografie, Anastasius Sinaita, 'Eporartoicpiaeig- Ik verwijs met 'Munitiz' naar het typescript dat 
mijj  door Munitiz ter beschikking is gesteld. 
88 Zie Thomson, 'Symeonic Florilegium', passim, en voor eerdere verkenningen op het terrein van het 
Byzantijnsee oorsprong SevCenko, Slavs, o.m. p. 153-156; p. 243, n. 2; p. 598, n. 27. Zie ook hier n. 89. 
99 De Engelse term 'earliest retrievable text' is zo ingeburgerd dat ik haar overneem. Voorzover ik kan nagaan 
iss hij een variant op en een verkorting van de term 'the earliest recoverable form of the text', geïntroduceerd 
doorr Reynolds en Wilson in Scribes and Scolars (19681). 
100 Een poging om in Sofia een daartoe strekkend onderzoek op te zetten werd opgegeven vanwege o.a. 
organisatorischee problemen. Verkennend onderzoek werd verricht door Janeva (Tekstologia). De draad werd 
opgenomenn door de slavist F.J.Thomson (Antwerpen; cf. n. 8) en het Instituut voor Vroegchristelijke en 
Byzantijnsee Studies van de Katholieke Universiteit te Leuven (zie Sieswerda, 'Zorrrjpiog', p. 294-5). 
1 '' Munitiz' uitgebreide apparatus criticus maakt het zelfs mogelijk de tekst van het - verloren gegane -
handschriftt dat door Pseudo-Anastasius geraadpleegd is, te benaderen (zie 10, 1, 'De Lo)tjjpicx;-versie ' [onder 
'Positief'],'Positief'], 11, 'Legenda' (...), n. 126, en n. 132). 
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22 PsA's collectie van '23': tij d en plaats van ontstaan 

2.11 Tijd van ontstaan 

TerminusTerminus post quern. Het achtste en laatste citaat in het florilegium bij PsA's vr. 2 is 
ontleendd aan 'Ta Kara tcöv eiKovofidxcoV van Patriarch Nicephorus (patriarch 806-815, 
gestorvenn in 828). Het geschrift is omstreeks 815 ontstaan, in de reeks van 
bezwaarschriftenn van Nicephorus tegen het her-invoeren van het iconoclasme door de 
synodee van dat jaar, op instigatie van de nieuwe, iconoclastische keizer, Leo V. Openlijk, 
mett naam en toenaam daaruit citeren, zoals PsA deed, was uiteraard pas mogelijk na het 
herstelherstel van de ikonenverering door de synode van 843, op initiatief van Keizerin 
Theodora12. . 

Hett citaat refereert trouwens niet aan ikonen (het beschrijft de alomtegenwoordigheid van 
Godd en de wereldwijdheid van de verering). Dat gebeurt ook elders niet, noch in de 
florilegia,, noch in de cmoKpiaeK; stricto sensu. Het kan erop wijzen dat PsA werkzaam 
wass toen de ikonenverering weer geheel in het leven van alledag was opgenomen en geen 
onderwerpp van discussie meer was, dus geruime tijd na 843. 

TerminusTerminus ante quem. Georgius Monachus citeert in het XpoviKÓv 'Anastasius van 
Theoupoliss (= Antiochië)'13. De Boor identificeert de geciteerde passage als van Anastasius 
Sinaiticus,, Abbas Anastasius, vr. 20 (Gretser/Migne, PG 89, 525B). Zoals ik beschreven 
hebb in 1,'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', zijn de eerste 23 vragen van de compilatie 
vann '154', waarop de Gretser/Migne-editie gebaseerd is, Pseudo-Anastasiaans. Ook, 
derhalve,, vraag 20. Sterker nog: de passage die Georgius citeert is onderdeel van een door 
Pseudo-Anastasiuss zelf toegevoegd stuk (zie het Commentaar bij vr. 20, r. 156-168). 
Georgiuss heeft dus de Pseudo-Anastasiaanse collectie onder ogen gehad. 

Doorr de meeste onderzoekers wordt aangenomen dat Georgius Monachus het XpoviKÓv 
omstreekss 872/3 heeft voltooid14. Is dat juist, dan hebben we in dat jaartal de terminus ante 

122 De kop in het florilegium luidt: 'NiKT|<t>ópoi) KovcrtavTivouTtóXecô éx T(öv Korrö eiKovouaxtov'. 
Alexanderr vermeldt het in Nicephorus (p. 178-179) als Adversus Iconomachos, als TlpoXoyog KCti 
avarpoxr)avarpoxr) TCJV SI'évavriagxpijoecov (op gezag van twee handschriften, Parisinus gr. 911 en Coislinianus 
93),, en als Kaxa xöv aaep\5g xexoXp.r)KÓxcov eïScoXov övopaoai xö Oelov ópoicopa, KCÜ ön Seï ëneaQai 
mï<;mï<; narpiKaïg itapadóaeaiv, en öè xai ti éaxi ypanxov K<XI nepiypanxov, rat Jtcög vorjtéov xó Ov 
TzoirjoeiqTzoirjoeiq nav ópoitopa, avaoKevi) re xwv Svaaepcüq eiaXrj<p6eiomv narpiKwv pr/cecav napa TWV nfc 
'EKKXTIOICK;'EKKXTIOICK; éxdpóiv. Alexander dateert het tussen 818 en 820 (p. 188). Editie: J.B.Pitra, Spicilegium 
SolesmenseSolesmense complectens sanctorum Patrum Scriptorumque Ecclesiasticorum Anecdota hactenus Opera (...), 
ivv (1858), p. 233-291. 
133 Aldus Kazhdan, Literature, p. 300, een verwijzing waarop J.Munitiz mij attent maakte. Het citaat komt 
voorr in het Xpoviicóv, bk V, cap. 12, 'Llepi óofiExiavov' (De Boor II , p. 445, r. 13- p. 446, r. 2). Enige 
regelss daaronder (r. 8-11) geeft Georgius de inhoud weer van één van de citaten in het florilegium bij dezelfde 
vraag,, PsA 20 (uit de Constitutions Apostoticae), een bewijs dat de florilegia inderdaad van PsA's hand 
zijn,, en niet toegevoegd door de compilator van de collectie van '88' of door die van de Earnipioq. Zie n. 86 
voorr mogelijke implicaties van de kwalificatie 'GeowtóXeax;'. 
' 44 Zie Markopoulos, 'Bio<;' en Tuu,|ioXri'. De argumenten in Dmitri Afinogenev, 'Date', voor een datum 
tussenn 843 en 847, mogelijk 845, zijn m.i. niet sterk. Sommige zijn ex silentio ('Photius noemt 
Nicephorus'' Refutatio et Eversio niet, auteurs van omstreeks 845 wel), andere naar twijfelachtige analogie 
('Dee opgave van de regeringstijd van Michael II I moet een interpolatie zijn, want ze is niet accuraat, terwijl 
diee van de andere genoemde keizers dat wel zijn'). 
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quernquern voor de '23' van Pseudo-Anastasius. In 2.3.1, 'De agressie der êOvn' sqq. poog ik 
dee tijd van ontstaan nader te bepalen. Omdat ik bij die poging locale gebeurtenissen betrek, 
stell  ik eerst de mogelijke plaats van ontstaan aan de orde. 

2.22 Plaats van ontstaan: Constantinopel? 

Pseudo-Anastasiuss is en blijf t een anonymus: ook mijn onderzoek levert geen indicatie op 
vann zijn identiteit (zie 8, 'Pseudo-Anastasius: de persoon'). Ook zijn verblijfplaats is niet 
bekend;; in zijn werk ontbreekt enige expliciete vermelding. Maar door externe en interne, 
impliciete,, gegevens en verwijzingen te combineren komen we tot een "educated guess ". 

Pseudo-Anastasiuss (voortaan PsA) laat plaatsgebonden elementen van Abbas Anastasius 
(voortaann AA) weg of vervangt ze. Dat wijst erop dat hij niet, zoals AA, in Palestina 
werkzaamm was15. Zo veralgemeent hij de "'Apapec/, die de 'landen en volkeren der 
christenen'' kwaad doen (zie vr. 17, r. 1-2), tot 'TCC ëevn.', de niet-christenen, de 
heidenen16.. De afstandelijke omschrijving 'de landen en volkeren der christenen', 'tctic, 
Xcópaiqq Kai Xaolq tcöv xpiOTiavtöv', wordt bij PsA 'ons', 'rjuiv' (ibid.). De 
vanzelfsprekendheidd 'riuelc, = christenen, christenen = f|ueT<;' past bij iemand die binnen de 
grenzenn van het Byzantijnse Rijk woont (zie mijn bespreking in het Commentaar)17. De 
passagee waarin AA aan de doodstraf refereert als actueel (in vr. 18, r. 26-27), is door PsA 
geschrapt:: de doodstraf is uit het Byzantijnse strafrecht verdwenen (behalve ingeval van 
sodomie,, i.e. homosexueeel handelen [zie eveneens het Commentaar]). Zelfs de 
plaatsbepalingg 'in Jeruzalem', 'èv 'IepoaoXiiuoic,', door AA uit Johannes (4:21) geciteerd, 
iss door PsA vervangen door de algemenere term 'in geest en waarheid', 'èv jweüucen. Kai 
dXr|6eia'' (ook uit Johannes, 4:23); zie vr. 2, r. 1-2 en het Commentaar18. 

155 Tenzij we aannemen dat hij, hoewel werkzaam in die regio, zijn werk toesneed op een zo breed mogelijk, 
Byzantijns,, publiek; maar het eerste is intrinsiek waarschijnlijker. 
166 Aldus het nieuwtestamentische gebruik (bijvoorbeeld in Eph 4:17: ' ... ta éÖvn. 7tepwtaxei èv 
uataiÓTrruu TO-U VOÖC, aiko&v.'), analoog aan het oudtestamentische ëÖvn. = niet-joden (vele malen van Ex 
15:144 af: '"Htco-uaav eOvn, Kai copyiaGTioav.')- De verbreding van 'de Arabieren' tot 'm È6VTÏ stelt PsA in 
staatt ook die 'heidenen' in zijn antwoord te betrekken waarmee de Byzantijnen, in het bijzonder de bewoners 
vann Constantinopel, in de negende eeuw te maken hebben: Bulgaren en Russen (zie 2.3.1, 'De agressie der 
É6vrf). É6vrf). 
177 Kunnen onder de 'ë6vT|' ook de niet-orthodoxe christenen, in het bijzonder de westerse, verstaan worden? 
Dee spanning tussen de beide kerken loopt hoog op in de jaren '60, de tijd waarin PsA mijns inziens schrijft 
(ziee 2.4, 'Omstreeks 865? ' aan het eind van dit hoofdstuk). Paus Nicolaas' pogingen om Bulgarije onder 
Romee te brengen, zijn weigering om Photius als patriarch te erkennen, het groeiende theologische conüct 
omm het "Filioque" (zie bijvoorbeeld Ostrogorsky, Geschichte, p. 160-162), kortom de omstandigheden 
rondomm het "Photiaanse schisma" zullen de vijandigheid hebben aangewakkerd. Meer dan een theoretische 
mogelijkheidd is het niet; PsA geeft geen enkele aanwijzing. 
188 In vr. 2, r. 9 sqq. vertelt AA het verhaal van één van de 'iepcöv dv8pcöv, eiaétt Kal vvv èv oapKi 
Ttapóvicov'.. PsA schrapt de toevoeging als tijdgebonden. Interessant, omdat PsA, ons informatie geeft over 
zijnn leefwereld, zijn zijn volgende aanpassingen: 
-- In vr. 14 critiseert hij kerken die niet goed op hun bezittingen passen, zodat ze worden gestolen 'door 
dievenn of barbaren', 'vnö Ktemcöv f| (iappöpcDv' (r. 10). De 'dieven' zijn PsA's toevoeging. Kennelijk is 
zulkee diefstal in zijn leefomgeving evenzeer het werk van "autochtone" dieven als van 'barbaren'. Voor AA 
enn zijn gelovigen, levend vlak na de inval van de Arabieren, zijn dézen vooral de schuldigen. 
-- Dat PsA in vr. 16, r. 10-11, 'ti<; eyKXeiaioi;' verandert in 'uovaxóq tic,', is, neem ik aan, omdat in het 
urbanee Constantinopel solitairen zeldzaam waren, en communaal levende monniken de reguliere monastici 
(ziee Morris, Monks and laymen, p. 52: '... in towns and cities, the coenobitic way would have remained the 
stylee of monasticism most familiar to Byzantines.'). 
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Enigee vragen waaraan PsA opvallend veel aandacht besteedt, kunnen verwijzen naar 
ontwikkelingenn en gebeurtenissen die de Byzantijnse bevolking, met name de inwoners van 
Constantinopel,, bijzonder aangaan (zie 2.3, 'Actuele vragen'). 

Eenn zeer sterk argument voor Constantinopel als domicilie van PsA leveren de hoeveelheid 
enn diversiteit van de kerkvadercitaten in de florilegia: het zijn er ruim 150, uit meer dan 100 
werkenn van meer dan 20 auteurs19. Dat wijst op toegang tot een zeer grote bibliotheek. Het 
ligtt voor de hand te denken aan de patriarchale bibliotheek te Constantinopel, waarin de 
grootstee verzameling patristische literatuur geconcentreerd moet zijn geweest, in het 
bijzonderr vanwege het gebruik dat de patriarchen en hun staf daarvan maakten ten behoeve 
vann de synoden. Het is bekend dat voorde synode van Hieria in 754 een grote hoeveelheid 
patristischee teksten ter ondersteuning van de iconoclastische voorstellen werd aangevoerd, 
voorall  uit Constantinopel. In reactie daarop deed Patriarch Tarasius van Constantinopel in 
7877 hetzelfde in overtreffende mate voor de iconophiele synode van Nicaea, met de nadruk 
opp gehele werken (de synode van Hieria werd zwaar gecritiseerd vanwege het opvoeren van 
uitt hun verband gerukte fragmenten). Leo V stelde voor de - wederom iconoclastische -
synodee van 815 een boekenverzamelcommissie in, waarin de latere patriarchen Antonius 
Cassimatess en Johannes Grammaticus zitting hadden, die van overal kerkvaderwerken naar 
Constantinopell  haalden20. Voor de patristische tekstenverzamelingen die de synoden van 
8433 (herstel van de iconenverering) en de "Photiaanse" synoden van de zestiger jaren van 
dee negende eeuw werden voorgelegd, was het materiaal derhalve in ruime mate in de 
patriarchalee boekerij voorhanden. Ook, dus, voor zulke florilegia als PsA aan zijn 
ép(DTajr.0Kpiaet.<;; toevoegde. 

Err valt tegen dit argument voor Constantinopel als verblijfplaats van PsA wel iets in te 
brengen.. Mango21 geeft het voorbeeld van Theophanes, die verscheidene van zijn bronnen 
citeertt uit één werk van een compilator, Theodorus Lector, ook al waren exemplaren van die e 
bronnenn in Constantinopel beschikbaar. Theophanes had dus in zijn verblijfplaats, een 
kloosterr in Bithynië, voor de betreffende citaten niet meer dan één werk, de compilatie van 
Theodoruss Lector, nodig. Wat voor Theophanes geldt, kan ook voor PsA gelden. 
Ongetwijfeldd circuleerden patristische tekstenverzamelingen, en PsA kan daaruit geput 
hebben.. In dat geval is toegang tot en beschikking over een grote bibliotheek geen absolute 
voorwaardee meer, en kan PsA, zoals Theophanes, buiten Constantinopel gewerkt hebben. 

' ""  Zie voor de geciteerde Patres en hun werken de paragraaf 'De bronnen ' van Appendix 5, 'De florilegia ' 
(p.. 245). Wat het aantal citaten betreft moet men bedenken dat wat één citaat lijkt : de naam van een auteur 
enn het werk, gevolgd door een tekst, dikwijl s uit een aantal citaten bestaat. Soms zijn deze verbonden met 
'icai.',, Vaï n&kiv' e.d., dan weer niet. Pas als de vergelijking met de edities (als die er zijn) in het kader van 
hett 2iwT77pio£-onderzoek zal zijn afgerond, zal blijken hoe er precies is geciteerd. 
200 Zie Jouassard, 'De quelques consequences', p. 17, Beck, Kirche, p. 499, Sopko, 'Methodology', p. 159 en 
Treadgold,, Revival, p. 85-86 voor het verzamelen van patristische teksten door de patriarchen voor synoden 
alss de hier genoemde, en ook eerdere, zoals reeds die van Ephesus in 431 en Chalkedon in 451. Mango 
benadruktt ('Books', p. 30-33) mede op gezag van Van den Ven {'La patristique'; zie daar i.h.b. p. 336) het 
lezen,, op de synode van Nicaea (787), uit complete patristische werken, die uit Constantinopel waren 
overgebracht.. Ook Wilson ('The libraries') komt, als het gaat om ruim voorziene bibliotheken, uit op de 
patriarchalee bibliotheek. Kloosterbibliotheken bleven volgens hem daarbij achter. De bloei van de kloosters 
vann Athos, en van hun boekenbezit, dateert van later; dat geldt ook voor de bibliotheek van het 
Johanneskloosterr op Patmos, die omstreeks 1200 nog bescheiden was (zie ook Astruc, 'Inventaire'). Mango 
('Books',, p. 35, n. 6) en Lemerle, Premier humanisme, p. 269 en n. 9) noemen een keizerlijke bibliotheek, 
diee zij van geringe omvang achten. 
211 Mango, 'Books', p. 36-37, 



PROLEGOMENA,PROLEGOMENA, (...) tijd en plaats van ontstaan, 2.2-2.3.1 17 7 

Hett argument is echter niet doorslaggevend. De verscheidenheid van de door PsA 
geciteerdee auteurs en werken is zo groot dat het slecht voorstelbaar is dat hij aan één of een 
kleinn aantal teksten verzamelingen voldoende had. Bovendien zal zijn thematische werkwijze 
hett vinden van passende citaten in tekstenverzamelingen eerder belemmerd dan bevorderd 
hebben:: de opzet van catenen en andere 'é^nynTriKai cloyed' en ook van een werk als de 
SacraSacra Parallela staat ver af van die van PsA's collectie22 (zie Appendix 6, 'Pseudo-
AnastasiusAnastasius en het genre [...]') Hij zal zeker ook, of vooral, in de originele werken hebben 
gezocht,, en wel daar waar die het best te vinden waren, te weten in de patriarchale 
bibliotheekk in Constantinopel23. 

2.33 Actuele vragen 

Dee vragen 16 t/m 2024 vallen op door de grote compositorische ingrepen die PsA in AA's 
tekstt heeft gedaan, alleen al door uitzonderlijk lange in- en toevoegingen. Inhoudelijk vallen 
zee op als vragen die meer dan andere refereren of lijken te refereren aan de actualiteit: 
politiekk / maatschappelijk en anderszins. Vr. 16, over 'slecht bestuur', refereert aan een 
toestandtoestand,, vr. 17 en volgende aan gebeurtenissen . 

2.3.11 De agressie der eOvn 

Vr.. 17 behandelt de heidenen, de 'ë9vn.', die 'ons', 'f|ulv', christenen25, zoveel 'KCCKÖ 
rtoioüciv'.rtoioüciv'. Thematisch gesproken, gebruikt PsA de vraag, net als alle andere, om te 
moraliseren,, de eigen schuld en verantwoordelijkheid voor alle rampen, ook deze, te 
benadrukkenn en ze als beproeving en lering aan te merken. Maar we kunnen hier ook een 
reflectiee zien van mogelijk door recente agressie van 'ë9vr|' veroorzaakte commotie. 

Inn AA 101, die PsA gebruikt voor zijn vr. 17, zijn de Arabieren de bedrijvers van de 
wandaden,, begrijpelijk in de situatie van AA: hij en zijn mede-christenen leven in Palestina, 
onderr de Arabieren, die enige decennia eerder het gebied hebben veroverd. PsA, anderhalve 
eeuww later, en naar ik aanneem in Constantinopel (zie 2.2, '[...] Constantinopel?'), 
verbreedtt de agressors tot 'xcc £0vr|', zoals hij vaker tijd- en plaatsgebonden elementen in 
AA'ss tekst veralgemeent en actualiseert (zie hiervoor de Algemene Index s.v. tijd- en 
plaatsgebonden).. Onder 'èQvt\' kan hij ook andere agressors laten vallen. De Arabieren zijn 
inn de negende eeuw nog steeds actief, maar hun dreiging is sterk afgenomen, althans op het 

222 Voor de goede orde: als PsA inderdaad bestaande vadercitatenverzamelingen heeft gebruikt, wil dat 
natuurlijkk niet zeggen dat hij dat elders heeft gedaan: het kunnen patristische florilegia geweest zijn die in de 
synodalee archieven van het patriarchaat lagen. 
233 Uit Beek, Kirche, IV, 4, 'Von Photios bis Kerullarios' (p. 520-609) maakt men op dat de - religieuze -
literatuurr van de tweede helft van de negende eeuw, en zeker die waarmee PsA's werk verwant is, de 
dogmatische,, polemische, homiletische en exegetische literatuur, bijna geheel Constantinopolitaans is. 
Georgiuss Monachus, werkend in Constantinopel aan het XpoviKÓv, citeert uit PsA (zie 2.1, 'Tijd van 
ontstaan).ontstaan). Als PsA inderdaad refereert aan gebeurtenissen in Constantinopel in de jaren 860-865 (zie de 
volgendee paragrafen), is de tijd tussen het ontstaan van PsA's collectie en het opnemen van het PsA-citaat in 
hett XpoviKÓv (vóór 872/3) zo kort dat een eveneens Constantinopolitaanse oorsprong van PsA's 
'EpwxanoKpioeic,'EpwxanoKpioeic, aan te nemen is. 
244 Behalve vr. 19, die te beschouwen is als een "terzijde" (zie het Commentaar en 4.5, 'Stabiliteit'). 
255 'TIUIV' is PsA's vervanging en verkorting van AA's 'lolc, XföpaiS *ai toï? Xaóiq icöv xpicmavcöv'. De 
betekeniss 'ons, christenen' ligt dus voor de hand. Maar het is aannemelijk dat de bijbetekenis 'ons, 
Byzantijnen',, of zelfs 'ons, inwoners van Constantinopel' meespeelt. 
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landd (grote delen van de zee blijven zij beheersen). Zij vertonen zich niet meer in de buurt 
vann Constantinopel. De Byzantijnen gaan in het offensief, en behalen in de vijftiger en 
begin-zestigerr jaren een reeks klinkende overwinningen. Misschien staan de Arabieren wel 
eerderr voor de heidenen die 'voor hun eigen misdadigheid', 'oiiceiq rcovripia 
SouXeüovTes'' (vr. 17, r. 16-17), hun verdiende loon van Godswege ontvangen, een sub-
themaa van vr. 17 (zie het Commentaar). Voor de Byzantijnen van de negende eeuw, zeker 
diee van het Europese deel van het Rijk, zijn de Bulgaren de meest zichtbare dreiging. De 
verpletterendee nederlagen in de eerste decennia van de eeuw zullen, ondanks de 
betrekkelijkee rust van het 30-jarige verdrag van 816, een levendige herinnering zijn 
gebleven.. Van tijd tot tijd steken vijandelijkheden de kop op, waarin op den duur de 
Byzantijnenn het initiatief nemen, ook nog in 864, als Michael III een expeditie organiseert 
tegenn Khan Boris, die naar het Westen neigt: politiek, door een verdrag met de Frankische 
koningg Louis, religieus, door toenadering tot Rome. Weliswaar capituleert Boris al na de 
eerstee schermutselingen en volgt zijn bekering tot de Orthodoxie binnen enige maanden26, 
enn zijn de Bulgaren feitelijk niet de agressor, maar het anti-Bulgaarse sentiment zal in die 
tijdd zijn opgevlamd, en in de berichtgeving, de geruchten en de propaganda zullen de 
Bulgarenn wel degelijk als - heidense - vijanden zijn voorgesteld27. 

Inn 860 werden de bewoners van Constantinopel geconfronteerd met heidenen uit verder 
verwijderdee streken: de Russen. Dezen waren niet geheel onbekend, er waren 
handelscontacten,, en kleine groepen Russen hadden sinds ca. 820 invallen gedaan aan de 
noordkustt van Anatolië. Maar in 860 ondernamen ze een grote plundertocht langs de 
Bosporus,, tot in de Gouden Hoorn en de Zee van Marmara. Aan de landzijde verwoestten 
zijj  huizen en landerijen buiten de muren van de stad. Doordat de keizer met troepen op weg 
wass naar het oosten, om de Arabieren te bestrijden, konden de Russen dagenlang hun gang 
gaan.. Hun plotseling aftocht is nooit ten volle verklaard: de storm die hun schepen 
vernielde,, schijnt pas na hun vertrek te zijn opgestoken. De toeschrijving aan Gods 
ingrijpenn na de gebeden en de processies onder leiding van Patriarch Photius, zal niet 
hebbenn kunnen verhelen dat de ontsnapping aan het gevaar geenszins te danken was aan 
enigee actie en kundigheid van de Byzantijnen zelf, de keizer inbegrepen, die pas arriveerde 
toenn de Russen al weg waren. De gang van zaken zal voor de Constantinopolitanen een 
enormee schok geweest zijn28. 

266 Zie Treadgold, State and society, hfdst. 13 ('Internal reforms, 780-842'), paragraaf 'Nicephorus' expansion' 
sqq.sqq. en 14 ('External gains, 842-912') toten met de paragraaf'Basil's victories', p. 417-455. 
277 Voor "nieuwsvoorziening" door middel van - propagandistische - campagnebulletins zie het Chronicon 
Paschale,Paschale, cap. 398, PG 42, 1018-1020 (ik dank dit gegeven aan Catherine Holmes, Oxford), en "Ooa Seï 
KapaQvXÓTteodmKapaQvXÓTteodm BaaiXéax; p.éXkovtoq ra^iSeveiv (= op expeditie gaan), r. 74-79, van Constantijn VII 
(Haldon,, Three treatises, p. 82-93), waar de keizerlijke woordvoerder de stadsbevolking informeert over de 
expeditie,, en de expliciete opdracht heeft zo nodig gunstig nieuws te verzinnen ('jttórreiv dya6a<; ((nijiat;')! 
Boriss hernam enige tijd na zijn bekering zijn pogingen om van Paus Nicolaas I gunsten voor zijn kerk te 
verkrijgen.. De ontstemming daarover in kerkelijke, in het bijzonder patriarchale kring, zal gedeeld zijn door 
PsA,, die waarschijnlijk daartoe behoorde (zie 8.4, 'Clericus' sqq.). Maar hij kon de nu christelijke Bulgaren 
niett meer - tenzij metaforisch - tot de 'ë6vn.' rekenen. Van Bulgaarse agressie was ook nu geen sprake, al zijn 
err berichten dat orthodoxe missionarissen die moesten wijken voor Roomse, mishandeld werden (Runciman, 
Empire,Empire, p. 111). En tenslotte werd de schuld van de crisis, zoals uit Patriarch Photius' opstelling op de 
synodee van 867 kan worden opgemaakt, vooral bij Rome gelegd (zie bijvoorbeeld Beek, Kirche, p. 521). 
2^^ Zie Treadgold, Revival, 1988, o.a. p. 309 en State and society, p. 433 voor de vroege contacten, en 
Mango,, Homilies, p. 74-82. voor de plunderingen van 860. 
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2.3.22 Gewelddadige dood 

Anderee vragen met een bijzondere actualiteitswaarde zijn die over gewelddadige dood, vr. 
18,, en die over 'magie', wonderdoenerij en waarzeggerij, vr. 20. Het is verleidelijk de 
laatstee in verband te brengen met de liederlijke kant van leven en persoon van Michael III in 
dee eerste helft van de jaren '60, nadat hij zich had losgemaakt van de temperende invloed 
vann de regentes, zijn moeder Theodora29, of met de 'profetieën' die de ronde deden bij de 
moordd op de Caesar Bardas in 86630. Het kan zijn dat deze periode een "piek" in magie 
vertoonde,, maar PsA's kritiek is te algemeen, en magie te wijdverbreid en tezeer van alle 
tijden31,, om aan vr. 20 chronologische conclusies te verbinden. 

Vr.. 18 is een beter aanknopingspunt. De combinatie van doodvallen, bedolven worden en 
verdrinkenn waarmee de vraag begint32, doet denken aan aardbevingen. Aardbevingen 
wordenn in het antwoord expliciet genoemd. Het florilegium bij deze vraag bevat een citaat 
vann Chrysostomos over aardbevingen. Constantinopel werd in augustus en september 862, 
enn tot in 865 nog enige malen, door zware aardschokken33 getroffen, met grote schade aan 
gebouwen,, en ongetwijfeld veel doden onder het puin. Photius verklaarde omstreeks die 
tijdd in een preek aardbevingen als het gevolg van het losbarsten van watermassa's34: er 
zullenn dus ook overstromingen geweest zijn, en doden door verdrinking. 

2.44 Omstreeks 8651 

Hett PsA-citaat in het XpoviKÓv van Georgius Monachus, de 'KÜKCI' die de 'éGv '̂ 
toebrengen,, en de 'piccioi Odvcrtoi' laten een approximatieve berekening toe. Hoeveel 
eerderr dan 872/3, de terminus ante quem die Georgius Monachus ons levert, we PsA's 
'Ep(DT<xKOKpioEiq'Ep(DT<xKOKpioEiq plaatsen, hangt af van de impact die we toekennen aan de genoemde 
historischee feiten. Die van de Russische plundertocht van 860 moet zeer groot geweest zijn, 
diee van de reeks aardbevingen, die begint in 862, evenzo. De beïnvloeding van de publieke 
opiniee door keizerlijke bulletins is nog nauwelijks onderzocht, zodat over het effect van de 
campagness tegen de Arabieren en Bulgaren in 863 en 864 weinig valt te zeggen. Of de 
opschuddingg naar aanleiding van Boris' lonken naar Rome in 866-867 groot geweest is 
onderr de bevolking, moet worden betwijfeld35. Alles bijeengenomen, ook de overweging 
datt PsA's collectie al enige verspreiding moet hebben gehad voordat, uiterlijk 872/3, 
Georgiuss eruit citeerde, maakt een ontstaan tussen 862 en 870, zeg: omstreeks 865 
verdedigbaar. . 

299 Treadgold, State and society, p. 450, sluit zich aan bij het negatieve oordeel over Michael, dat volgens 
Kazhdann {Literature, p. 257) zijn oorsprong heeft in de 10de-eeuwse geschiedschrijving, die pro-Basilius was 
endusanti-Michael. . 
300 Zie bijvoorbeeld Genesius, BacnXéïm, IV, cap. 20-26. 
311 Zie bijvoorbeeld P. Magdalino, 'Astrology', passim, over de activiteit door alle eeuwen heen van 
astrologenn en andere bedrijvers van 'pseudo-wetenschap', en over de niet aflatende kritiek op hen. 
322 Pas later komen moord, executie en andere niet door natuurgeweld veroorzaakte sterfgevallen ter sprake. 
333 'zwaarder dan die welke ooit waren gemeld' (Genesius, BaaiXeïai. IV, cap. 22); zie voor gebeurtenissen 
enn datering Mango, Homilies, p. 5, n. 4. 
344 Mango, Homilies, p. 5. 
355 Gebrek aan systematisch onderzoek op het gebied van de bulletins: aldus Haldon (zie n. 27) in een brief 
aann mij d.d. 10/9-2003. Voor twijfel aan de impact in Constantinopel van Boris' contacten met Rome zie 
eveneenss n. 27. 
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33 PsA's intentie, het verschil met AA 

3.11 De wereld 

PsAA bedoelt met zijn bewerking niet AA's tekst toegankelijker te maken voor zijn publiek, 
bijvoorbeeldd omdat Anastasius anderhalve eeuw eerder en in een andere streek leefde. Hij 
streeftt een eigen doel na: meer vermaan en instructie, meer en gedetailleerder aansporing tot 
maatschappelijkk passend gedrag, terwijl de door hem uitgekozen vragen van Anastasius in 
hunn oorspronkelijke vorm naast soms ongezouten kritiek vooral bemoediging van de 
gelovigenn bieden, en wijzen op troost in het hiernamaals. Het verschil laat onverlet dat beide 
auteurss de bedoeling hebben steun en leiding te geven aan de in zorgen verkerende 
gelovigen,, zodat op beide versies van de vragen, de originele en de bewerking, de 
kwalificatiee "pastoraal" van toepassing is (zie vooreen nadere typering van AA's vragen de 
inleidingg van 5, 'Het selectieproces', i.h.b. 5.1, 'Eigen thematiek'; zie ook Appendix 6, 
'Hett genre der épioxarcoKpiaeic;', vooral 'Eigen aard van PsA' [p. 249, 4de alinea]). 

Anastasiuss was monnik, maar zijn vragenstellers waren dat niet, en hun problemen en zijn 
antwoordenn betreffen de 'wereld' in de pregnante zin van de wereldse (= profane, niet-
spirituële)) leef-omgeving (tegengesteld aan de spirituele wereld van de anachoreet en de 
monnik).. Pseudo-Anastasius, die bijna zeker geen monnik was (zie 8.4, 'Clericus') richt 
zichh eveneens tot de 'wereld'. De wereld is aanwezig, en zelfs bedoeld, door de gehele 
PsA-collectiee heen. Te beginnen in vr. 5, over de recidivist-zondaar, worden de 
toespelingenn op de 'KÓCTU,O<;' duidelijker. Weliswaar schrapt PsA AA's 'ó év KÓOHCD 
ywatKÏÏ  cuve^euyuévoq' (vr. 5, r. 21), maar hij handhaaft diens 'ia év KÓOUXO' (ibid. r. 
14),, de wereldse zaken, in de context zelfs op te vatten als 'genoegens', waaronder het 
huwelijk,, die ons door God gegund worden. Vr. 8 in het bijzonder, over de vleselijke 
zonden,, is ondenkbaar zonder de voorstelling van "het volle leven", dat van de sexueel 
actievee (zij het zondigende) mens, waaronder wederom de 'ywcu î awe^eDYjiévoi' (r. 
116).. In de vragen 10 sqq., over de rijkdom, komt achter de 'TIXOÜTOC/ nu en dan, in 
omschrijvendee termen, de Ji^oüoioq te voorschijn. In vr. 15 is de 'rijke man van gezag' die 
AAA had geschetst, door PsA zelfs toegespitst tot een drukbezette huisvader met een gezin. 

Inn bedoeld publiek is er niet zozeer verschil tussen beiden als wel een extra specificering aan 
dee kant van PsA. Beiden richten zich tot de gemeenschap der gelovigen, maar PsA 
daarbinnenn nog eens tot de intellectuele elite (zie hiervoor o.a. 7.2, 'Twee soorten van 
discours',discours', in het bijzonder n. 53). 

3.22 Enscenering 

PsAA gaat een eindweegs in het depersonaliseren van AA's tekst. Hij tendeert naar het 
veranderenn van persoonlijke vragen van AA (zie 'De titel': ... yivóuevcu ÈK 6ia<{)óp(ov 
7ipoccÓ7tö)vv ...') en antwoorden in een reeks vraagstukken en vertogen. 

AA'ss enscenering is die van een persoonlijke en aanwezige vragensteller (of, zoals in vr. 
PsAA 18, vragen stellers), en antwoorder, AA zelf. Dat blijkt uit de eerste persoon enkelvoud 
waarmeee hij enige malen zichzelf als aanwezig voorstelt, zoals in vr. 22, aan het begin van 
hett antwoord: 'nepl TOtnoi) ép<a ooi Xóyov ...' (r. 6). De vragensteller of vragenstellers 
is,, c.q. zijn, ook "aanwezig", wat we zien aan de tweede personen 'TIKOWJCK; ÖTI ...' 
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waarmeee AA zich tot de vragensteller richt in vr. 2 en 17, resp. r. 51-52 en r. 37, en aan de 
aansporingg 'jtiaTeüaaTe' in vr. 16, r. 33. Hetzelfde doet hij met enige vocativi: '... 
dyaTtTiTee ...', en '... d5e>.<j>oi, ..." (vr. 16, r, 28; vr, 18, r. 103). Vergelijking met andere 
épa>Ta7coKpioeiq-collectiess toont aan dat zulke voorstelling van zaken geen innovatie van 
AAA is: het is aannemelijk dat ze tot de conventies van het genre behoort36. 

Veell  van deze persoonlijke trekjes schrapt PsA. Waar hij ze vervangt, doet hij dat met een 
neutrale,, "afstandelijke" formulering: zo wordt AA's 'ép<ö aoi X.óyov (...) TOÜ (...) 
Aiovucio-u'' (vr. 22, r. 6-7) bij PsA 'ó uéyac, Aiovvcioc, Xeyei  Éénmaal, in vr. 17, r. 
47,, vervangt hij 'TÏKOVCOII; ÖTI ...' door, weliswaar, een eerste persoon meervoud: 
'èvtcöÖevv uxtvÖccvou,£v ÖTI ...', maar het is duidelijk dat 'wij ' hier niet 'jij , vragensteller, 
enn ik' betekent, maar 'wij mensen' (of, 'wij , die ons met dit probleem bezighouden'). Hij 
heeftt het zinnetje bij AA gevonden, al dadelijk in vr. 1 (r. 16), met dezelfde betekenis. Hij 
steltt zich meer dan AA op als leraar die vraagstukken aan de orde stelt en die behandelt. 

Geheell  consistent is PsA niet. Hij neemt van AA in vr. 16 de woorden 'ud0e Kal Tciateue 
ÖTII  ...' over (r. 30), in vr. 18 'ui) léye ..." (r. 53). Tweemaal stelt hij in eigen tekst de 
vragenstellerr "present": met "Opac; có<; ..." in vr. 5 (r. 42), en 'aicouaov' in vr. 6 (r. 44), 
éénmaall  zichzelf met '..., éq e<jmv, ...' (vr. 18, r. 81)37. 

Ikk concludeer dat PsA zich niet geheel losmaakt van de "persoonlijke" opzet van AA's 
'EpananoKpioEiq.'EpananoKpioEiq. Het is mogelijk dat de eisen van het genre te krachtig zijn om zich geheel 
opzijj  te laten zetten. Een mogelijke bijkomende verklaring is dat Pseudo-Anastasius 
persoonlijkee ervaring heeft met "pastorale zorg" en ook zelf met vragen van gelovigen te 
makenn heeft gehad. Dat zou ondanks zijn neiging tot afstandelijk formuleren in zijn werk 
kunnenn doorklinken (zie 8.6, 'Pastorale ervaring?'). 

3.33 Vermaan, het "hier en nu" 

Voorr AA en PsA beiden is het besef van zondigheid, het berouw en het erkennen en 
belijdenn van de zonden het uitgangspunt van hun boodschap. Maar in het beoogde doel van 
hunn boodschap verschillen zij. Voor AA is dat het heil, de 'redding', de 'oayrripia' van de 
gelovigen,, het eeuwige leven na het aardse, de 'beloning', 'uiaöóc,' voor hun moeiten (zie 
bijvoorbeeldd vr. 6, r. 51). PsA is het te erom te doen dat de gelovige zijn leven betert, zijn 
negatievee gedrag omzet in positief, sociaal gedrag: het gaat hem om het "hier en nu" (zie zijn 
waarschuwingenn al dadelijk in vr. 1, r. 23-28). Zo bezien is AA's bedoeling de gelovigen te 
bemoedigen,bemoedigen, die van PsA hen te vermanen. Misschien wel het meest illustratief daarvoor is 
datt AA aanmoedigt te blijven vertrouwen op God, die 'ndvTct npbc, TÓ auji^épov 
épyd^ÊTai'' (vr. 18, r. 56; zie ook vr. 17, r. 44: 'un, KOTO 0eoü dyavaKTfiTe' [AA , door 
PsAA overgeslagen]), waar PsA erop aandringt de 'ÖYIOI' te blijven volgen, ook als zij de 
schijnn op zich hebben geladen zondaars te zijn (onder meer vr. 18, r. 146 sqq.). Onder de 
ayioii  verstaat PsA mensen die zon de loos zijn, of zich van zonden hebben vrijgemaakt, en 
diee bij uitstek de gelovigen tot voorbeeld zijn. AA is bezorgd voor het geestelijk welzijn en 

366 Verscheidene van de AA voorgegane auteurs van èpoo<tc»toKpiG£t<; passen haar toe, zoals Theodoretus van 
Cyrrhuss (5de eeuw), en, als hij eerder is, Pseudo-Athanasius (Richard ['Les véritables "Questions'", p. 55, n. 
1]]  ziet in de laatste een navolger van AA, anderen een voorloper; Munitiz laat de kwestie open). 
3 '' Voor een bijzonder geval van tweede persoon meervoud in een antwoord van PsA zie vr. 12, r. 17-19, en 
hett Commentaar. 
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dee gemoedsrust van zijn gelovigen, PsA is bezorgd voor de stabiliteit van het 
religieus/maatschappelijkk stelsel waarin de burgers leven38. Illustratief is het slot van PsA 
6,, gebaseerd op AA 52, waar PsA van leer trekt tegen de opvatting dat men bij God zou 
kunnenn biechten: het is uitdrukkelijk een taak van mensen, in het bijzonder van de 'ayioi'. 
Wij ,, die de originele collectie van AA kunnen raadplegen, zien dat PsA zich keert tegen AA, 
diee in zijn vr. 53 (door PsA niet geselecteerd, maar kennelijk goed gelezen), met zoveel 
woordenn toestaat bij God te biechten: "I%ou.oA.ÓYr|CTca ra> ©etö ...'. 

Alss vermaner benadrukt PsA gedrag. Zo is het PsA, die vr. 2, over de ware aanbidders, 
afsluitt met een uiteenzetting van de beste wijze van bidden (r. 53-60), terwijl AA eindigt 
mett een algemene opmerking over de mysteriën van Christus' verblijf onder de mensen. En 
inn vr. 15, r. 36 sqq., raadt AA de man van gezag en welstand een dankbaar-nederige 
houdingg aan, terwijl PsA hem aanspoort tot daadwerkelijke liefdadigheid. 

3.44 Streng 

Hett past bij vermaan streng te zijn. Dat is PsA dan ook. Weliswaar kan AA zich kritisch 
uitlaten,, fel zelfs, zoals in zijn veroordeling van sodomie; dat practiserende homosexuelen 
'\)7tepp Tiaaav auaptiav' gestraft zullen worden zijn zijn woorden. Maar zijn oordeel is in 
hett algemeen mild, in overeenstemming met zijn rol van bemoediger. PsA zet al in vr. 1 de 
toonn door te spreken van 'pimctp<öv ëpycov' als de 'epyct X^pi-S TCIGTEQX;' aan de orde zijn 
gekomenn (r. 8-11). Daar voert hij ook de duivel op, die in het geval van onchristelijk gedrag 
zijnn kans grijpt om de 'woning van de ziel', 'xöv OIKOV xr\q vjAjjcnq', binnen te dringen en 
diee te vernietigen (r. 22-31). De 'onervaren en onbevoegde' biechthoorder' van vr. 6 heeft 
eenn teveel aan 'redeloos medeleven', 'aloyoc, cuuTtctGeia', en teveel geduld, 'TtapaTacicJ' 
(r.. 7-9). Wie meent bij God of Christus te kunnen biechten in plaats van bij mensen, denkt 
'avofjxox;,, \iaXkov 5è daepök;' (zelfde vraag, r. 66). De 'natuurlijke vurigheid', '((WÖIKT) 
Tï\}pcoö^,, van mensen, vr. 8, r. 4, mag van AA slechts niet te groot worden (zie 
'rcXeovd^ei'' [ibid.]);  van PsA mag ze niet eens 'ontvlammen' (zie 'é^antonévn.*;' [ibid.]). 
AAA wil degenen die na sexuele activiteit weliswaar 'het vlees', maar nog niet hun ziel 
gereinigdd hebben, toch toelaten tot de communie, om hun 'complete minachting', '7T.avT.eXii 
Kaxa<]>póvrio-iv',, te besparen; PsA is dit te mild: hij schrapt AA's woorden en vervangt ze 
doorr de waarschuwing berouw te hebben en het leven te beteren: '... uf| naXiv \io\vveiv 
...""  (zelfde vraag, r. 24-29). 

Waarr het gaat om straf voor de zonde laat PsA geen compromissen toe. Hij wijst de 
relativering,, waartoe AA geneigd is, af. Een passage waarin AA vergeving voorspelt voor 
eenn zonde die 'niet zwaar is', 'u.fj éott pap\)', en waar een positieve houding tegenover 
staat,, wordt door PsA geschrapt, en vervangen door onverbiddelijke bijbelcitaten (vergelijk 
vr.. 3, r. 6-10 en 24 sqq.). Geografische en klimatologische omstandigheden, die AA 
aanvoertt als factor in het ontstaan van zondigheid (PsA 8, r. 67-74), schrapt PsA, kennelijk 
omdatt ze als een nuancering of relativering kunnen worden gelezen. De twee keren dat hij 
zichh uitlaat over een strafmaat, doelt hij op verzwaring van de straf. Voor de 'slechte 
biechthoorders'' van vr. 6 resulteert 'het verderf, 'fj drctóteta' (r. 32), waarin zij de 

388 Mullets formulering 'the settled community practising moderation and stability' ('Food for the spirit', p. 
106),, voor de groep op wie het overredings-discours zich richt, sluit wonderwel aan bij de mijne, met dien 
verstandee dat PsA, als vermaner en pessimist, vraagtekens zou plaatsen bij 'practising'; 'who should be 
practising'' zou eerder zijn formulering zijn. 

file:///iaXkov
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biechtelingenn hebben gestort, in extra straf, een '7tpocr6f|Kr| xincopiaq' (r. 33). Ze zullen na 
hunn dood 'vergezeld worden door', 'ènctKoXovQovaav èxovai', de zonde die ze hun 
biechtelingenn hebben geleerd, 'samen met (= bovenop) hun eigen zonden', 'ue-rct xd>v 
oitceicovv duapTnudttov' (r. 40-43). En als in vr. 8 (r. 83-84) in een reeks van 
verschillendee Oordelen over verschillende soorten zondaars de leraar en de priester aan de 
ordee komen, voegt PsA toe dat 'machtigen machtig zullen worden onderzocht', 'êuvaxoi 
Suvcntöc,, étaa6r|oovtai' (Sap 6: 6). 

3.55 Eigen verantwoordelijkheid en schuld 

Dee weinig nadrukkelijk onder woorden gebrachte aansporing van AA tot zelfonderzoek in 
hett geval van verlating, 'épeuvav eiq éamöv xf|v a m av xfjt; EyKataXeiYewq Kai 
SiopGoüaSaii  Ta-UTnv' (vr. 9, r. 15-16), wordt door PsA verhard tot de vaststelling dat 'de 
zondaar'' (niet meer 'de verlatene') door 'beproevingen' (niet meer 'verlating') tot inzicht 
komt:: '5ia taiv neipaojKöv ëp%erai eiq éntyvüKnv' (r. 29-30), en, even verderop, dat wij 
dikwijl ss 'door eigen gebrek aan onderscheidingsvermogen en koppigheid', 'é̂  iöiac, 
dSiaicpiaiac,, Kai at>6a5ta<;', aan beproevingen onderworpen worden (r. 42-43). Op dit 
themaa van de eigen verantwoordelijkheid en schuld komt PsA nog enige malen terug, het 
meestt expliciet in vr. 18, r. 57 sqq., met dezelfde woorden, gevolgd door een zo mogelijk 
nogg meer expliciete toevoeging: inzake tegenspoed handelen mensen 'uit eigen vrije wil' , 
'otx;; ctike^otiaioi', tegenspoed is niet Gods wil ( ' uw Oeo-ö GÉA-OVTOC/), en ligt evenmin 
inn de macht van de duivel ('uf|T£ TOT) öiafïóA,ou [...] KCCT' è^ovoiav Kai aüOevxetav 
TÏOIOÜVTOC/) . . 
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44 Thematiek 

4.11 Vaste inhoudelijke lijn 

PsAA heeft bij de samenstelling van zijn collectie een krachtige thematische opzet voor ogen 
gehad,, en daarop zijn selectie uit AA's epancmoKpioen; gebaseerd. Hoe hij bij de selectie 
tee werk ging, wordt behandeld in 5, 'Het selectieproces'. 

Dee vaste inhoudelijke lij n in de collectie betekent niet dat er geen verrassende wendingen 
zijn.. Zo kan de lezer zich ietwat overvallen voelen als hij na de eerste zeven vragen, die het 
theologisch-morelee fundament leggen voor de collectie, in vr. 8 geconfronteerd wordt met 
well  zeer specifieke zonden: hoererij en nachtelijke ejaculaties. Vr. 16 en 17, over problemen 
opp "macro-niveau": slechte overheden, en bedreigingen van over de grenzen door de 
'volkeren',, 'ë9vr|' (lees: heidenen), lijken abrupt te volgen op de voorgaande vraag: hoe 
komtt een rijk en drukbezet man zijn christelijke plichten na. En na de grote problemen van 
vr.. 16 en 17 lijk t het onderwerp van vr. 18, dodelijke ongevallen door een val, door 
omvallendee muren of door verdrinking, welhaast banaal. 

Tochh weet PsA deze en andere overgangen thematisch te motiveren, soms door gebruik te 
makenn van al bij AA aanwezige elementen, aankondigingen of terugverwijzingen, dan weer 
mett eigen tekst waarmee hij vragen aaneenrijgt. 

4.22 De volmaakte christen 

Watt ook de thematische lij n in AA's collectie is, het is aannemelijk dat hij zijn eerste 
èpcüTCOTÓKpiaic;; als de meest fundamentele probleemstelling bedoelt, vrij weergegeven: wat 
maaktt iemand tot christen. Niet zomaar christen, maar 'waar en volmaakt christen'. PsA 
neemtt dit tot zijn fundament, en spreekt van de 'volmaakte christen' (voor de weglating van 
'ware'' zie het Commentaar bij vr. 1, r. 1). Beiden vinden het antwoord in de grootst 
mogelijkee intimiteit met God en Christus, in de 'inwoning'. Die moet verdiend worden met 
hett 'rechte geloof en vrome daden', 'ïticmq ópGn, KCU ëpya eiiaept]' (zie voor de 
programmatischee lading van dit doublet het Commentaar bij vr. 1, r. 2). AA laat het daarbij, 
maarr PsA voegt een reeks negatieve gedragingen toe die maken dat de 'inwoning' niet 
verdiendd wordt, en integendeel de duivel toegang krijgt. De gelovige verdient de inwoning 
evenminn door eenvoudig deel te nemen aan de openbare activiteiten van de kerkgemeente. 
Alduss de strekking van vr. 2, die - alweer - de nadruk legt op het innerlijk, waarbij PsA 
uitkomtt bij de 'f|avxia', het bidden in afzondering, dat wil zeggen in eigen huis. 

4.33 Berouw 

Hett pessimisme dat PsA in de eerste vragen aan de dag legt, brengt hem tot uitvoerige 
behandelingg van wat negatief gedrag, zonden, kan opheffen: berouw. Daaraan besteedt hij 
dee volgende vier vragen. Hoezeer dit een door hemzelf bepaald onderwerp is, blijkt al uit 
vr.. 3, waarvoor hij wel een AA-vraag ter bewerking uitkiest, maar alleen de vraagstelling 
overneemt:: het antwoord maakt hij geheel zelf. In deze vragen laat hij blijken waar voor 
hemm het zwaartepunt ligt: in het hier en nu. De berouwvolle christen moet zijn leven beteren. 
Mett deze stellingname wijkt hij af van AA, die vooral de 'aamipia' van de gelovige, zijn 
heill  in het hiernamaals benadrukt. 
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Berouww moet geuit worden: vandaar de biecht als volgend onderwerp. Het moet echter niet 
alleenn geuit worden, het resultaat moet ook positief zijn, en dat kan alleen als de 
biechthoorderr bekwaam is: voor PsA betekent dat vooral 'streng'. De gedachte dat de 
zondaarr kan volstaan met alleen bidden, wordt krachtig afgewezen, en dus ook de idee dat 
dee communie, die net als het gebed het contact met God inhoudt, voldoende zou zijn: PsA 
neemtt hiervoor alweer van een AA-vraag alleen de vraagstelling, en voegt een geheel eigen 
antwoordd toe, waarin hij met de grootst mogelijke stelligheid de eigen verantwoordelijkheid 
vann de mens voor de bestrijding van de zondige zwakheid poneert (vr. 7). 

4.44 Beproeving en zelfonderzoek 

Dee grootste zwakheid ziet PsA in de ontvankelijkheid voor sexuele lust. Daarmee maakt hij 
dee overgang naar de volgende vraag, vr. 8, waarin hij sexueel zondigen behandelt. Waarna 
hijj  de probleemstelling weer verbreedt tot allerlei zondigheid, om uit te komen bij de stelling 
datt de gelovige juist in de eigen zondigheid de oorzaak van alle tegenspoed moet zoeken, en 
dee tegenspoed moet leren zien als een beproeving die God oplegt om achter die oorzaak te 
komenn (vr. 9). 

Dee 'beproeving' wordt met vr. 10 het overheersende thema. 'Tegenspoed' wordt nu 
'onrecht',, of liever, het schijnbare onrecht dat bestaat in ogenschijnlijke voorspoed van wie 
datt eigenlijk niet verdienen. PsA besteedt een reeks vragen, 11 t/m 17, aan 
achtereenvolgenss onrechtmatig handelende rijken, slechte leiders van staat en kerk, en 
vijandigee heidenen, die allen succes lijken te hebben: is dat Gods wil? Ja, maar alleen om 
hen,, als hun uur komt, te straffen, en, belangrijker, om ons te beproeven en ons onze eigen 
schuldd en verantwoordelijkheid te laten beseffen. 

Inn enige vragen ertussendoor, die een voetnoot-status hebben, vr. 13 en 14 (zie het 
Commentaar),, behandelt PsA de plicht, niet alleen van rijken, maar van iedereen, tot 
liefdadigheid. . 

Ookk individueel ongeluk, aldus vr. 18, drukt ons met de neus op de eigen schuld en 
verantwoordelijkheid:: het is beproeving van Godswege, soms zelfs van de zijde van de 
duivel.. In vr. 19, te beschouwen als een terzijde (zie echter hieronder) wordt het 'Lot' als 
bewerkerr van alle verschijnselen, waaronder ongeluk, ontkend. 

4.55 Stabiliteit 

PsA'ss bijzondere belangstelling in het 'hier en nu' (zie 4.3, 'Berouw') blijkt ook in vr. 18. 
Datt de gewelddadige dood ook zondelozen overkomt, betekent voor PsA dat wij zulke 
getroffenenn niet alsnog als zondaren moeten beschouwen, maar hen, als 'dyioi', moeten 
blijvenn volgen. Hij is bezorgd voor de stabiliteit van het religieus / maatschappelijk bestel. 
AAA vraagt allereerst vertrouwen op God, die alles 'Tipöq TÓ avu^épov èpya^eTai' (vr. 18, 
r.. 56). 

Hoezeerr ook "terzijde", is vr. 19 niettemin de aangeefster van het volgende onderwerp. Het 
Lot,, ook al verwerpt de christen het, is toch te definiëren als een vorm van bestiering. Er 
zijnn er die bestiering ontkennen of doorbreken, door tegennatuurlijke dingen te doen: 
tovenaars,, 'magiërs'. Die zijn het onderwerp van vr. 20. Afgaande op de ongewone lengte 
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vann het antwoord, dat uitloopt in een reeks van exempla, moet men aannemen dat dit 
onderwerpp PsA bijzonder interesseert (evenals, trouwens, de onderwerpen 'agressie van de 
ë0vr|\\ en 'gewelddadige dood' [vr. 17 en 18]). 

4.66 Leven en dood 

Hett onderwerp van vr. 20, 'magiërs', bepaalt dat van vr. 21. Magiërs worden traditioneel 
geraadpleegdd om de dag van het sterven te voorspellen. Vandaar vr. 21, die ingaat op de 
vraagg of zulke kennis positief is. Het antwoord is ontkennend: zulke kennis verleidt tot 
zondigheid,, omdat men mét het stervensuur ook het geschikte moment weet waarop men, 
doorr het doen van de nodige penitentie, vergeving kan verkrijgen; intussen kan men 
onbevreesdd doorgaan met zondigen. 

Dee eigen verantwoordelijkheid van de gelovige voor de zonde, en dus voor berouw en 
inkeer,, houdt ook in dat men niet mag verwachten na de dood door andermans voorbede 
vergevingg of strafverlichting te verkrijgen. Dat leidt tot vr. 22, die daarover gaat. 

Daarmeee is de afronding bereikt van PsA's collectie van épü)Ta7ioicpio£i<;. Zoals in het 
Commentaarr wordt beschreven, is vr. 23, over de aard van het Paradijs, in hoge mate 
extracurriculair,, zozeer dat ik niet anders kan concluderen dan dat PsA's opzet om een 
waardigg sluitstuk aan te brengen mislukt is. 

Wijj  zijn niet de enigen die vr. 23 met de nodige scepsis bezien: in vele handschriften die 
PsA'ss collectie bevatten zonder overig Zomipiog- materiaal, ontbreekt PsA 23 (zie 10.2, 
"'IkoTrjpiog-handschriften""  en "non-Iavqpiog-handschriften"'). 
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55 Het selectieproces 

5.11 Eigen thematiek 

PsAA bedoelde de AA-vragen die hij ter bewerking uitkoos niet als een voor AA's collectie 
vann '103' representatieve selectie. Hij liet zich leiden door een eigen thematiek, die hij ofwel 
all  eerder voor zichzelf had geformuleerd, ofwel aan de hand van de lectuur van AA's 
collectiee ontwikkelde en vaststelde. In 4, Thematiek' is ze uitvoerig weergegeven. PsA's 
thematiekk is beperkter dan die van AA, die veel meer probleemgebieden bestrijkt, zoals 
exegesee ('Wat is de efod uit het Oude Testament?'), filosofie ('Wat is de ziel, en waar 
bevindtt die zich?') en psychologie ('Waardoor hebben mensen zo verschillende 
karakters?')39,, gebieden die PsA niet interesseren. Zich bepalend tot de vragen die bij zijn 
thematiekk passen, koos hij 27 AA-vragen ter bewerking. Aan nog eens acht vragen 
ontleendee hij gedeelten, van enige woorden tot passages. Doordat PsA's thematiek een 
eigenn volgorde van onderwerpen inhoudt, die niet overeenkomt met die in AA's collectie, 
hadd het selectieproces een - voor de beschouwer - grilli g verloop. Nu eens ging PsA voor 
dee volgende vraag vooruit, dan weer achteruit in AA's collectie; nu eens sloeg hij een groot 
aantall  AA-vragen over, dan weer een klein (zie p. 28 voor een overzicht en een grafische 
voorstellingg van het selectieproces). Dat het selectieproces een planning over verscheidene 
vragenn kon inhouden bewijst onder meer de bijzondere samenhang tussen de vragen PsA 
211 en 22 (zie de inleiding tot het Commentaar bij vr. 21). 

5.22 Gebruik 

PsAA gebruikt 27 AA-vragen voor zijn collectie. Door samenvoegingen maakt hij daaruit 23 
PsA-vragen.. Tweemaal voegt hij twee AA-antwoorden samen tot één, éénmaal maakt hij 
vann vier AA-antwoorden één, en éénmaal gebruikt hij één AA-antwoord voor twee van de 
zijne.. Zie respectievelijk PsA 6 (= AA 52 + 78), PsA 18 (= AA 29 + 30), PsA 8 (= AA 25 
++ 38 + 33 + 35); AA 33 wordt gebruikt in PsA 3 en 8. 

"Gebruiken""  is een term die uitleg behoeft. Meestal neemt PsA van AA een hele 
épcotanÓKpiaiq,, vraagstelling en antwoord, ter bewerking. Bij de samenvoegingen 
vervallenn vraagstellingen: bij de twee samenvoegingen van twee AA-èp(OTcmoKpio-eic, 
vervaltt telkens één vraagstelling, bij de ene samenvoeging van vier AA-vragen vervallen 
driee vraagstellingen. Tweemaal, voor PsA 3 en 7, neemt hij de vraagstelling van AA over 
(mett wijzigingen), maar vervangt hij het hele antwoord door één van hemzelf. 

5.33 Ontlening 

Daarnaastt is er een andere vorm van gebruik. Van acht AA-vragen neemt PsA een onderdeel 
vann het antwoord over, van enige woorden tot een aantal regels, en voegt dat in in zijn eigen 
antwoorden.. Ik spreek van "ontlening". Het zijn kennelijk deze onderdelen die PsA's 
interessee hebben gewekt, meer dan de vraag als geheel, en de invoeging gaat gepaard met 
relatieff  grote ingrepen: uit hun context gehaald, behoeven ze meer aanpassing dan de in 
bovengenoemdee zin "gebruikte" teksten40. 

399 Zie resp. AA 98, 19 en 27. 
4 00 In de teksten zijn de ontleningen, in overeenstemming met PsA's opzet, zonder onderscheid met de 
overigee tekst opgenomen. In noten wordt op hun status van ontlening en op hun herkomst ingegaan. 
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PsAPsA 's selectie uit AA en het selectieproces grafisch voorgesteld 

PsA A 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
II I 
12 2 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

AA A 
1 1 
6 6 
33 3 
36 6 
47 7 
522 + 78 
411 (+ «67) 
255 + 38 + 
188 (+ «48 
73 3 
45 5 
83 3 

333 (iterum) + 35 
f90) ) 

PsA A 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

AA A 
55 5 
58 8 
88 8 
65 5 
101 1 
299 + 30 (+ -90) 
85 5 
622 (+ -79) 
17 7 
42 2 
23 3 

=:: "gebaseerd op, bewerking van . 
•67,, -48 ...: AA-vragen waaruit substantiële ontleningen zijn ingevoegd. 

PsA A 

-1 ,6 ,, etc: AA-vragen, gebruikt voor PsA-vragen (Zie hierboven 5.2, 'Gebruik'). 
-- • 67, • 48, etc: AA-vragen waaruit substantiële ontleningen zijn ingevoegd (zie 5.3, 'Ontlening') 
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Eenn groot stuk van AA 90 is, in deels veranderde volgorde, in PsA 9 ingevoegd, samen met 
eenn stuk van 6 regels uit AA 48. Ook uit AA 67 en 79 zijn passages overgebracht, een korte 
naarr PsA 7 en een lange, van 13 regels, naar PsA 20. Kleinere ontleningen komen uit AA 
2,, 49 en 66: bijbelcitaten, die in PsA 1, 2 en 18 opduiken. Nog kleinere, woordcombinaties 
inn AA 18 en 37, vinden we terug in PsA 6 en 8. 

Dee AA-vragen waaraan PsA substantiële gedeelten ontleent, kunnen hem inhoudelijk 
hebbenn geïnteresseerd: 
-- AA 48, over de manieren waarop vergeving van God voor zonden kan worden verkregen, 
-- AA 67, over de vraag of de christen zich voor de communie van geslachtsgemeenschap 
moett onthouden ('met de eigen vrouw', '„.jrapa<tn)A,aTTecr0cu xf\q iöiac, ywaucóc/t!]), 
-- AA 79, over degenen die na een deugdzaam bestaan aan het eind van hun leven alsnog in 
zondee vervallen, en 
-- AA 90, over hoe de beproevingen door God te onderscheiden zijn van die door de duivel. 

Hett is duidelijk dat in elk geval AA 48, 79 en 90 qua strekking zeer goed passen bij het 
themaa 'berouw en zelfonderzoek' waaraan PsA zijn vragen 3 t/m 9 besteedt. Maar ook AA 
67,, die op het eerste gezicht wat al te specifiek lijkt , blijkt bij nadere beschouwing toch 
geschiktt om PsA's aandacht getrokken te hebben, omdat AA in het antwoord het dilemma 
'gestrengheidd tegenover teveel geduld' aan de orde stelt. Zowel het dilemma als het feitelijke 
onderwerp,, én de ontlening, vinden we in PsA 7 terug. 

Bijj  de AA-vragen waaruit kleine ontleningen door PsA in zijn vragen zijn ingevoegd, is dat 
anders: : 
-- AA 2, die het onderwerp 'inwoning', 'evoiK-noic/, van vr. 1 (AA én PsA) voortzet, is in 
feitee niet meer dan een - breed uitgewerkte - vergelijking van de inwoning met 
zwangerschap.. Daarom heeft PsA haar laten liggen, behalve het slot, een citaat uit de 
tweedee Corinthiërs-brief (uit 2 Cor 13:5). Dat vond hij goed passen bij het citaat uit dezelfde 
Brieff  (6:16) dat hij al had ingevoegd in vr. 1 (r. 20), en dat hij óók al in AA had gezien, te 
wetenn in AA 6, die hij had uitgekozen voor PsA 2 (r. 18-19). 
-- AA 37, over veelwijverij, zal voor AA, levend met mohammedanen, actualiteit hebben 
gehad,, voor PsA niet. Maar de uitdrukking 'cmö crtpf|vo\)<; KCCI a^opiaq 0eoü' is hem 
bijgebleven,, gezien PsA 8, r. 116-117: 'ctJtó atprivotx; KCCI GnaxaXr\q KCU uaM.ov 
ö<t>opiac,, 0eoü'. 

-- Ook AA 49, die gaat over de keus tussen het 'in de kerk', dus in het openbaar, dan wel 
'thuis',, 'èv TÜ> Tauieicp oov', om vergeving bidden, beschrijft een kennelijk 7de-eeuwse 
enn plaatsgebonden situatie, die buiten PsA's belangstelling valt. Maar de uitdrukking 'fj 
Jtpooeux'nn il èv ttp tauielcp GOV ywou.évr|' aan het slot van AA 49 kan hem op het spoor 
hebbenn gezet van Matthaeus 6:6: 'Zv öé, Ötctv rcpoaeuxfi. eïaeX9e eiq xó xauielóv aoi> 
...',, dat hij invoegde in PsA 2 (r. 56-58). 
-- Het citaat over de mus 'die niet valt zonder mijn Vader' (Mat 10:29) in PsA 18 (r. 76- 77), 
is,, gezien een tekstuele eigenaardigheid41, zeer waarschijnlijk ontleend aan het slot van AA 
66.. Maar de vraag als geheel ('door verhuizen aan de dood ontkomen') gaat teveel over wat 
nuu "milieu-aspecten" zou heten ('ongezonde lucht, bedorven water') dan dat ze PsA heeft 
kunnenn interesseren. 

Ziee het Commentaar. 
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5.44 Vertrouwdheid 

Dee ontleningen maken ons eens te meer attent op de grote vertrouwdheid van PsA met AA's 
helee collectie van '103'. Hieronder worden daarvan nog enige bewijzen van andere aard 
gegeven. . 

AAA 6, over de 'ware vereerders', lijk t aanvankelijk weinig interessant voor PsA: hij moet 
doorlezenn tot r. 17, waar het thema van de 'inwoning' verschijnt met 'cmax; (...) OIKTIOTI ó 
0eöc;; év oruxoö (i.e. de zondigende mens)'. Dat is het thema van vr. 1, zoals hij daar 
benadruktt heeft door anticiperende thematisering (zie het Commentaar bij vr. 1, r. 6-11, en 
6.55 'Anticiperend thematiseren' sqq.). Dat hij het hier terugvindt doet hem besluiten AA 6 te 
gebruikenn voor zijn vr. 2, als vervolg van vr. 1. Een parallel doet zich voor bij AA 35: pas 
inn het antwoord komt het zondigen 'zie, xó oóöjia' ter sprake, dat voor PsA aanleiding is de 
vraagg te gebruiken voor zijn voortzetting van het antwoord van PsA 8, over ïtopveia en 
ëv\mviaau.oii  (zie vr. 8, r. 60-66). 

PsAA geeft het slot van zijn vr. 10 een niet onmiddellijk uit het voorafgaande volgende 
wending.. De vraag begint met 'lichamelijke' (lees: sexuele) zondaars, en wordt vandaar 
uitgebreidd naar zondaars in het algemeen (die dat overigens mogelijkerwijs óf slechts in 
onzee ogen ['nap' fpiv u,èv .. . ' ], óf slechts tijdelijk ['vüv ui:v ...'] zijn). Zonder zichtbare 
aanleidingg brengt PsA in een eigen toevoeging (r. 22-eind) de zondigende rijken te berde. 
Dee verklaring moet zijn dat hij voor zijn vr. 11 AA 45 al op het oog had, over onrechtmatig 
verkregenn rijkdom, en dat hij met zijn tekst een brug aanbracht naar die vraag. 

Inn vr. 11, r. 4-6, stelt PsA de '<j>itaxp'yi)poi' verantwoordelijk voor een vals stuk bijbeltekst 
inn AA's vraagstelling (zie r. 1-3), dat het onrechtmatig vergaren van rijkdom lijk t te 
rechtvaardigen.. De ^iXdpyvpoi komen voor in Lucas 16, waaruit AA uitvoerig citeert in 
AAA 83. PsA heeft AA 83 uitgekozen voor zijn volgende vraag, vr. 12, en voegt daar zelf, 
onderr andere citaten, nóg twee Lucas-citaten toe, waarvan één uit hoofdstuk 16. Zulk 
vooruitlopenn op nog te bewerken AA-tekst wijst erop dat hij AA's werk op voorhand 
grondigg bestudeerd heeft (zie n. 143 voor de mogelijkheid dat PsA door een Chrysostomus-
tekstt op de vervalsing attent is gemaakt). 

PsAA schrapt van AA 30, die hij gebruikt voor zijn vr. 18, de slotwoorden en vervangt ze 
doorr een eigen tekst (r. 110-eind). AA hekelt daar de 'astrologen', die menen dat de wereld 
bestierdd wordt door de bewegingen der sterren, 'tectxa xaq Kivfjaeiq KCU 5t»oeiq Kal 
avaxo^ac,, xtov acxpcov 8ioiKeIa0ai xöv icóau.ov' (r. 106-107). AA's tekst, hoewel 
geschrapt,, blijf t een rol spelen, doordat hij PsA naar AA 85 voert, over het Lot, de 
'ajtpovór|xoqq KÓauxru 5ioiicT|cn.<;' (zie PsA 19, r. 4). Hij gebruikt haar voor zijn volgende 
vraag,, vr. 19. En in de slotpassage, die hij zelf toevoegt, herhaalt hij de strekking en echoot 
hijj  sommige woorden van de geschrapte AA-tekst (zie het Commentaar). 

Vertrouwdheidd met AA is conditie voor PsA's methode van anticiperend thematiseren, 
uiteengezett in 6.5, 'Anticiperend thematiseren' sqq., waarmee hij het inhoudelijk verband 
vann de vragen versterkt. 

Wee zien PsA dikwijl s AA-woordenen -uitdrukkingen in eigen tekst overnemen, zowel van 
dee ene in de andere vraag als binnen de vragen. Zo zegt AA in het begin van het antwoord 
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vann zijn vraag 33 dat de zondaar vergiffenis krijgt als hij 'duvrioiKatcoi; Kal \n\ Kpivcov 
ètépouc,'' is. PsA gebruikt dat antwoord, met weglating van het begin, van het begin, in zijn 
vr.. 8 (zie r. 30 sqq.). In PsA 9 neemt hij van AA, in een reeks van zonden, het 'Kpiveiv 
aXA-cuc,'' over, en vult dat aan met 'r\ (...) uvr|aiK:aK£iv'(r. 21)42. 

Voorbeeldenn van woorden en uitdrukkingen die PsA nog in dezelfde vraag van AA 
overneemt,, precies zo, of in een verwante vorm, zijn deze: 
-- Voor zijn vr. 17 kiest PsA AA 101 ter bewerking, die handelt over het kwaad dat de 
heidenenn de christenen aandoen. Om een reden die ik in het Commentaar verklaar, schrapt 
hijj  AA's antwoordbegin, maar de daarin voorkomende zin '(De heidenen ...) èpYd^ovxca 
(...)) anep OÜK apécKei T<5 0euY (zie r. 7) neemt hij over in zijn vervangende tekst, in een 
ietss andere vorm: '... \ir\  dpécKOvtcc TG) 0eo> öiartpóVrcouaiv' (r. 17). 
-- In vr. 18 geeft PsA, in navolging van AA, toe dat sommige gevallen van gewelddadige 
doodd volgens Gods wil geschieden. PsA voegt toe 'TÏOAAÖKIC, érci TWV duexavÓT|Ta 
auapTctvóvTcov'' (r. 67). Goedbeschouwd is '«oM-diac/ overbodig, maar juist dat brengt 
onss dichtbij PsA's ge-involveerdheid in AA's tekst. AA gebruikt het geregeld: r. 15: 
'Siicaioii  710M.ÖKIC, fkaico öavdxq) TeXeincöai', r. 17: xivac, ^èv yap óaiovc, dvSpaq 
jioM-dtKic,, ó öeöq auyxwpeï ... dvaipeBfjvai', r. 26: 'aXkoi 5é tivec, ... 7toX,A.ÓKiq 
neipacnaoïc,, ...7tapa5t6ovtai', en verderop "'Iacoc, 8è 7roXA.aKic, KOU, vnö Qeov ^o\>Xf\<; 
tivèqq ... leXevxaai ... (r. 80). PsA heeft zich zo ingeleefd in AA's tekst dat, in een 
vergelijkbaree context, AA's woordgebruik zich bij hem opdringt. 

Somss is de overname vrijer, en kan van "echoën" gesproken worden, zoals in PsA's 
herhalingg van AA's aanval op de astrologen, hierboven al genoemd. Zij handelen uit 
onwetendheidd (AA: "... ÖYVOOÜVTEC, ...' [zie vr. 18, r. 105], PsA: '... avor\ï(aq ...', zie 

ookk "... övoictv ...'[vr. 19, r. 9 en 11]), en goddeloosheid (AA: "... dOeïav ...'[vr. 18, r. 
105],, PsA: '... daépe iav ...'[vr. 19, r. 11]); volgens AA noemen de astrologen de 
astrologiee 'TIOITITIKTI V Tfjc, yevvfiöeox;' (vr. 18, 107-108), terwijl volgens PsA de Farizeërs 
'Yévvriaivv (...) Öo£,d£o\)oV (vr. 19, r. 9-10). 

422 Dit is één van die gevallen waarin alleen wij, die beschikken over PsA én AA en hen naast eikaar kunnen 
leggen,, PsA's ingrepen kunnen doorzien. 
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66 Methodiek 

6.16.1 Patroon 

Dee vergelijking van PsA met AA berust op de signalering, beschrijving en evaluering van 
dee tekstverschillen. Daaruit heb ik gaandeweg een theorie ontwikkeld omtrent de set van 
methoden,, de methodiek die PsA heeft toegepast voor zijn bewerking. In dit hoofdstuk 
wordtt die gepresenteerd. 

Onzee kennis van de wordingsgeschiedenis van PsA's collectie, hoe globaal ook (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius'), laat ons inzien dat er verschillen zijn die mogelijk - en 
inn een aantal gevallen zeker - niet van PsA stammen, maar eerder ontstaan zijn. De 
apparatusapparatus criticus van Munitiz laat "PsA"-lezingen zien, die al in één of meer AA-
handschriftenn voorkomen: van die lezingen is het zeker dat PsA ze aantrof in het exemplaar 
vann de collectie van '103' dat hij onder ogen had. In die gevallen is er dus geen sprake van 
eenn ingreep, laat staan van een eigen bedoeling, van PsA. In de AA-tekst die ik telkens 
bovenn die van PsA afdruk heb ik de kennelijk door PsA aangetroffen lezingen aangebracht 

Zoalss uitgelegd in 10.1, 'De Ecorripioq-versie' baseer ik mij wat PsA betreft op de versie in 
dee ZwrrjpLog. Het ligt voor de hand dat tussen het eerste handschrift met de tekst van PsA 
enn de iJonjpiog-vtrsie enige - verlorengegane - handschriften hebben bestaan, waarin óók 
variantenn zijn ontstaan. Die zien wij in de Zcorqptog als verschillen tussen PsA en AA. 

Beidee zaken, de vondst van "PsA"-lezingen in AA-handschriften en de mogelijkheid van 
verschillenn die bij de PsA-transmissie van vóór de Eatijpiog zijn ontstaan, manen ons tot 
voorzichtigheidd bij het trekken van conclusies uit wat "scribale" verschrijvingen44 kunnen 
zijn,, maar ook bij verschillen die ik bijvoorbeeld aan PsA's methode van het "nivelleren" 
(ziee verderop 6.8, 'Nivelleren') zou willen toeschrijven: sommige kunnen eerder ontstane 
lezingenn zijn. Voorzichtigheid wil hier zeggen dat alleen die tekstverschillen bij het 
onderzoekk zijn betrokken waarin een patroon van opzettelijk ingrijpen kan worden gezien. 

6.22 'Auctoriale creativiteit' 

R.Picchio455 maakt een onderscheid tussen degenen die teksten bijeenbrachten met geringe 
inbrengg van henzelf, en samenstellers van verzamelingen met grote 'auctoriale creativiteit'. 
Dee strekking van zijn betoog was dat er hoe dan ook altijd auctoriale activiteit is: het verschil 
datt er is, is het verschil in 'level'. 

Hett is duidelijk dat PsA op de door Picchio gesuggereerde schaal hoog scoort: 
-- PsA neemt AA's tekst en reviseert / bewerkt die; 
-- PsA kiest citaten (die keus is door hem bepaald, wat een vorm van eigen inbreng is); 
-- PsA voegt eigen tekst toe; karakteristiek is de verbindende tekst en het commentaar bij en 
inn de citaten en citatenreeksen, van een eenvoudig 'Kai/«...' of 'Kal naXiv «...', en een 

4 33 In bij de tekst gevoegde noten heb ik van Munitiz' gereconstrueerde tekst afwijkende lezingen 
verantwoord. . 
444 Zie daarvoor bijvoorbeeld Reynolds & Wilson, Scribes and Scholars, p. 222-233. 
4 55 'Compilation and composition', p. 1. 
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minderr eenvoudig 'óp-oio*; 8è KCCI 'Ie^eKiriX, ÈK npoaamov xov 0eoü «jmcnv .̂..' (vr. 17, 
r.. 62), tot een zin als 'ópqtq öncoq ccöiKiav ei<; xö vyoc, XaX^oac, Kal éauxöv ctnoaxaxriv 
ÖJïo<|)f|vaqq Kaxd SiKcdav Kpioiv 0eoü éKnéïiicoKev' (ibid. r. 93-95), interpretatie van en 
commentaarr op een reeks Jesaja-citaten over de uit de hemel gevallen "Eüxr<t>ópo<;' (vr. 17, 
r.. 86-93)46. 

6.33 Psychologie van de bewerker 

Bewerkenn is naar zijn aard een vorm van het zich toe-eigenen van een tekst, in het geval van 
PsAA zowel naar vorm (structureel en tekstueel) als naar inhoud. In dit hoofdstuk wordt daar 
diepp op ingegaan. Hier en daar, echter, geven kleine verschillen de indruk aangebracht te 
zijnn met "zich de tekst toe-eigenen" als enig motief, zonder verderstrekkend oogmerk, 
bijvoorbeeldd waar PsA alleen maar een woord van AA door een synoniem vervangt, zoals 
hijj  doet in vr. 12, r. 10 ('dnEKCtXeaev' voor AA's 'tovóu^aaev') en in vr. 17, r. 48 
('ijjiocrrrjaovxai'' voor 'xmouévouciv' [r. 46]). Een bijzonder geval is het aansluiten van 
PsAA 22 bij vr. 21 met behulp van 'KCU Jtepi xoüxou néXiv' als eerste woorden van het 
antwoordd (vr. 22, r. 6), waardoor de suggestie versterkt wordt van een oorspronkelijk en 
coherentt werk, terwijl de voorbeeldvragen AA 17 en 24 in het werk van AA ver van elkaar 
staan.. Daarnaast echter toont hij een merkbaar respect voor AA's tekst, die hij in het 
algemeenn volgt als hij bij zijn intentie past, en soms waar dat niet of net niet het geval is, 
zodatt hij zichzelf in moeilijkheden brengt. Een voorbeeld hiervan zien we in dezelfde vraag, 
waarr PsA de beginwoorden van een zin laat staan, en daardoor in de rest van de zin 
grammaticalee verwarring laat ontstaan (zie vr. 12, r. 2-5 en het Commentaar). 

Eenn uit psychologisch oogpunt interessant trekje is dat PsA hier en daar kritischer lijk t 
tegenoverr AA's tekst dan bij het schrijven van eigen tekst. Zo schrapt hij het adverbium 
'dicpiPaic// (bij uavödveiv, ènioiacQai en vergelijkbare verba) als kennelijk overbodig, 
maarr gebruikt het zelf in een toegevoegde passage. En terwijl hij in een reeks van door AA 
genoemdee rampen 'ziekten' weglaat, omdat die, anders dan de andere, een natuurlijke dood 
teweegbrengen,, voegt hij ze in een eigen passage wel in. (Zie resp. vr. 16, r. 30 en vr. 18, 
r.. 32-33 en het Commentaar.) 

6.44 Scala van ingrepen 

PsAA wil met zijn selectie uit AA's vragen en zijn bewerking ervan een eigen intentie, met 
eenn eigen thematiek, tot uitdrukking brengen. Welke die mijns inziens zijn, heb ik 
beschrevenn in 3, 'PsA's intentie (...)' en 4, 'Thematiek' eerder in de Prolegomena. Hij 
maaktt een eigen tekst, waarin hij van AA handhaaft wat hij kan gebruiken, met aanvullingen 
vann zijn hand. Zijn ingrepen in AA's tekst laten zien dat hij uit is op een sterkere en meer 
persuasievee tekst. Hij gebruikt structurele middelen en inhoudelijke. Vaak zijn die duidelijk 
tee onderscheiden. Strikt structureel zijn bijvoorbeeld schrappingen van tekst, woorden, 
zinnenn of hele passages, waarmee PsA het blijkens de teneur van zijn werk niet oneens zou 
hoevenn te zijn, maar die hij kennelijk overbodig vindt. Strikt inhoudelijk zijn in- en 

466 Gaan we de verhouding na van eigen tekst en citaat, en tellen we daarvoor het aantal regels van elk, dan 
blijktt die 2 : 3 te zijn, mits we het meest a-typische geval, vr. 20, buiten de berekening houden: vr. 20 
eindigtt met een extreem lange passage van ca. 120 regels met verhalen over magiërs, vrijwel zonder citaten. 
Dee tekst is uitzonderlijk in PsA's collectie. Mét vr. 20 komen we op ca. 320 regels eigen tekst en ruim 310 
regelss citaat; zonder vr. 20 zijn dat respectievelijk ruim 200 en ca. 300. 
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toevoegingenn van eigen passages, waarin hij zijn eigen boodschap brengt, en uit de aard der 
zaakk geheel vrij is in de keus van zijn woorden. 

Daartusseninn is een scala van ingrepen, waarin structuur en inhoud zo niet samenvallen dan 
tochh elkaar meer of minder overlappen. Zo kan PsA, soms met een enkel woord, AA's tekst 
aanvullenn en van strekking veranderen, of door een andere woordvolgorde een verschil van 
nadrukk aanbrengen. Ingrijpender zijn vervangingen, van woorden, maar ook van zinnen: in 
dee regel beogen die, net als eigen-tekstinvoegingen, waaraan ze nauw verwant zijn, een 
bijstellingg van intentie. En een vaak toegepaste en kenmerkende methode, die van het 
aanbrengenn van een "rode draad" door de tekst is niet alleen een structuurversterking; de 
compilatorr vraagt daarmee ook uitdrukkelijk aandacht voor het (of een) thema van de vraag. 

Dezee methode, die van het anticiperend thematiseren acht ik de belangrijkste van de 
methodenn die PsA hanteert. Daarop volgen die van het "concretiseren" of "specificeren", en 
diee van het "verkorten". De laatste methode die ik heb onderkend, is die van het "nivelleren" 
("gladstrijken");; ze staat onderaan in PsA's methodiek, en nadert trouwens de stilistiek. 

6.55 Anticiperend thematiseren 

Ikk noem PsA's methode van thematiseren "anticiperend" omdat hij een woord, uitdrukking 
off  gedachte verderop in de tekst naar voren haalt - soms tot in de vraagstelling toe - en het 
daarmeee extra reliëf geeft, als thema-aankondiging. 

Inn vr. 1, over de 'volmaakte christen', citeert AA, als zijn antwoord al een eindweegs 
gevorderdd is (zie r. 15) uit Johannes 14:23: 'uovrjv nap' ccuxo) (= de volmaakte christen) 
no\.f\oo\\£,v',no\.f\oo\\£,v', en werkt dat in r. 17 uit: 'oiKo5ou£ÏTo:i ó oiKoq xf[<; yoxf\^\ waarmee het 
antwoordd geconcentreerd wordt op de inwoning van God en Christus in de christen. PsA 
schraptt AA's antwoordbegin, dat een nuancering is van de vraagstelling, omdat het de 
redeneringg vertraagt. In de vervangende tekst voert PsA dadelijk de christen op als 'oiKoq 
XpioTOÜ'' (r. 6). Hij kondigt daarmee het thema aan, en zet het antwoord in het licht ervan. 

"Anticiperendd thematiseren" is de methode waarmee PsA de tekst het meest naar zijn hand 
zet,, en het is dan ook begrijpelijk dat hij haar vaak toepast. Alleen in de vragen 3, 7, 10, 
12,, 14, 15, 20 en 23 heb ik haar niet, of niet duidelijk, kunnen vinden. In de overige des te e 
meer.. Sommige voorbeelden lijken erop te wijzen dat PsA de mogelijkheid tot anticiperend 
thematiserenn laat prevaleren boven concretiseren / specificeren, de andere van zijn meest 
ingrijpendee methoden. In vr. 13 laat hij na de uitdrukking '7tpoa(|>ép£iv ei<; éteriuocruvnv' 
(r.. 2) hetzij over te nemen als concreet genoeg, hetzij nader uit te leggen (bijvoorbeeld aan 
wiee de liefdadigheid ten goede moet komen). In plaats daarvan vervangt hij haar door de 
abstractee formulering 'jipoa(|>épeiv TCD ©eop'. Nadere beschouwing leert dat hij deze 
woordenn uit AA's antwoord heeft gehaald (r. 5: "Ote [..] npoaevéyKO^ev T© 0ec5')! 
Kennelijkk vindt PsA zulke structuurversterking (het aanbrengen van een expliciete rode 
draad)) nóg belangrijker dan concretisering en specificering. 

6.5.11 Van eenvoudig tot gecompliceerd 

Wee vinden anticiperend thematiseren in diverse toepassingen, van zeer eenvoudig tot zeer 
gecompliceerd.. Een geval, zo eenvoudig dat het bijna evengoed als een kleine correctie zou 
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kunnenn worden beschouwd, is de toevoeging 'Kal éTciaKorcoc/ in vr. 16, waarin aan de 
ordee gesteld wordt of 'rcac, apxcov Kal paaiteüc/ door God wordt aangesteld (r. 2-3). Het 
tweedee van de stichtelijke verhalen die AA (en PsA volgt hem) laat volgen, gaat over een 
slechtee bisschop. PsA mist de bisschop in de vraagstelling en voegt hem alsnog toe. Ook 
nogg eenvoudig, maar met meer betekenis, zijn de gevallen in de vragen 21 en 22. In vr. 21 
vindenn we het woord 'aiaeavovxai' in het tweede stuk van de vraagstelling, door PsA zelf 
toegevoegd,, waarin gevraagd wordt of de mensen in hun stervensuur iets 'beseffen' van 
watt hun in het hiernamaals te wachten staat (r. 3-4). PsA introduceert hiermee een nieuw 
elementt in de vraag, een extra thema, dat hij continueert en afrondt in een eigen slotpassage. 
Dee kem daarvan is een citaat van Dionysius de Areopagiet, dat PsA instemmend inleidt met 
dee mededeling dat ieder mens bij zijn sterven inderdaad 'een zeker besef, 'aïo0r|aiv xiva', 
heeftt van wat komt (r. 15-16). Met 'aia0r|aovTai', vooruitlopend op 'aïoenaiv' brengt 
hijj  structureel en inhoudelijk verband in de vraag. 

Hetzelfde,, namelijk het thematisch anders richten van de vraag, doet PsA met vr. 22, 
ditmaall  door, alweer met een eigen formulering van de vraagstelling, te anticiperen op 
elementen,, niet in een eigen in- of toegevoegde passage, maar in AA's tekst. AA 
onderscheidtt daar (zie r. 8-11) lichte ( > aö xwa Kal ettteXfj') en zware ('Papéa Kal 
XaXerca')) 'auaptfiuctTa'. Vergeving, na de dood, van de eerste kan weliswaar worden 
bevorderdd door, onder meer, gebeden van de achtergeblevenen ten behoeve van de 
gestorvenn zondaar, maar daarop mag men zijn hoop niet baseren ('u/r| éJui^eiv [..] 
ODYXWpeioeai'' [r. 12-13]). AA's thema is 'Helpt voorbede?' ('cöijjeXoOvTai oi vetcpoi 
...;'' [r. 1-2]). PsA echter richt de vraag dadelijk op de aard van de zonden: Tlota 
auap-rrmaxaa ...' en op de mogelijkheid van vergeving: "... o-vyxtopoüvTai...;' (r. 3-4). Het 
verbandd tussen vraagstelling en antwoord, oftewel de verwachting, gewekt met betrekking 
tott het antwoord, is door PsA bijgesteld in de door hem gewenste richting, die van 
concretisering. . 

Inn vraag 9 is de thematisering ingewikkelder tot stand gebracht. AA 18, die PsA als 
uitgangspuntt neemt, vraagt naar de 'manieren', 'xpórcoi', van 'verlating', 'éyKo:TÖ?Lei\|/ic,', 
doorr God of Christus. AA's antwoord is verre van rechtlijnig: in plaats van de 'manieren', 
dee 'vormen', van verlating te beschrijven, stelt hij de bedoelingen ervan aan de orde. Eén 
vann die bedoelingen is 'inkeer en bezinning', 'ÈTiiaTpo f̂i *ai cco<J>poviauóc/ (zie r. 6), 
evenn verderop uitgewerkt in twee exempels: 'e7iai8e\)0T| ó naüXoc,..." en 'éjiaiöevGn loop 
...'' (r. 10 en 11). Kennelijk is dit wat PsA in het bijzonder aanspreekt in deze vraag, want 
hijj  benadrukt het als thema, door aan AA's vraagstelling een tweede toe te voegen: '... Kat 
7c<öc,, yvcóoouev TTJV ÈK Geoój rcaiöetav, fj xöv ÈK -coti öiapóXou Tteipacuóv;' 
(anticipering!).. Een opmerkelijke, dubbele uitbreiding, want niet alleen wordt aan het thema 
vann de 'lering van Godswege' de 'beproeving door de duivel' toegevoegd, maar bovendien 
wordtt gevraagd hoe wij die zullen onderscheiden. Bestudering van AA's collectie van '103' 
leertt waar ze vandaan komt: van AA 90: Time, ÖwaueGa Siayvcövai xnv rcaiöeiav f| xöv 
rceipaauövrceipaauöv TÓV èK ©eoü fj xov SiapóXou TJUÏV ovupaivovxa;'. En daarbij blijf t het niet: 
mett de twee passages van AA 90 die ingaan op respectievelijk de 'rcai8eia ÈK Qeov' en de 
'7teipaau.öc,, ÈK XOÜ 5iapóXou', en hoe ze te herkennen, sluit PsA zijn vr. 9 af. Hij heeft ze 
bewerkt,, maar hun herkomst is duidelijk (zie voor details de noten onder de tekst). Zo heeft 
PsAA bijna zonder eigen tekst, met tekstmateriaal van AA uit verschillende hoek, een 
typischee PsA-structuur aangebracht in zijn vr. 9. 
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6.5.22 Thematiseren en verknopen 

Voorr vraag 8, over sexueel wangedrag, gebruikt PsA vier AA-vragen. Beginnend met AA 
25,, sluit hij daarop stukken van de antwoorden van AA 38 en 33, en tenslotte 35 aan. In 
AAA 38 en 33 (thema: 'bevuilen en reinigen') vinden wij achtereenvolgens de uitdrukkingen 
'uiccc (se. püaiq) TtoAAÖKiq u.oX.uvo'uoa' en 'Kal ndX.iv uoA.üveiv aüxó (i.e. xó iudxiov 
xoüü atóuaxoc,)' (r. 16-17 en 38-39). PsA anticipeert hierop door een invoeging aan het eind 
vann het eerste stuk, dat hij overneemt uit AA 25: AA's woorden '(slechte gewenning drijft 
iemand)) eic, nopveiav' breidt hij uit tot '(...) ei<; uoA.uauöv KCCI rcopveiav' (r. 10). 
Daarmeee loopt hij niet alleen vooruit op het zich ontwikkelende thema, maar verknoopt hij 
ookk de tekstgedeelten van verschillende herkomst tot een grotere eenheid. Het thematiseren 
resulteertt in een duidelijke "rode draad", zeker ais we zien dat PsA en passant, in r. 29, nog 
eenss waarschuwt 'un, TtöAav uoX-üveiv xfjv \|/v>xriv KCU XÖ atoua'. 

Somss zien we PsA het omgekeerde doen: zijn publiek achteraf of gaandeweg attent maken 
opp een element dat eerder ter sprake is gekomen. Zo komt hij in vr. 2 aan het eind terug op 
dee kwalificatie 'fiavxa^cov' van de in het begin van het antwoord opgevoerde 'iepöq dvV|p' 
(r.. 9). PsA sluit af met een lofrede op de 'fiouxict', de toestand waarin men God het best 
leertt kennen, 'dtq Geoyvcoatctc, aixia' (r. 53-54). Structureel gesproken ontstaat hier een 
ringcompositie.ringcompositie. In vr. 9, over de 'verlatingen', voegt PsA aan een reeks van beproevingen 
vann Godswege '0Alv|/£i<; KCCI dppcocxiaq' toe (r. 19), waarmee hij de lezer of toehoorder 
herinnertt aan de 'ÖAiyeic; Kal daöeveiaq' die in de vraagstelling al zijn genoemd (r. 1-2). 
Zeerr geraffineerd is PsA's achterwaartse verknoping van de twee gedeelten waaruit hij het 
antwoordd van vr. 6 heeft samengesteld, bewerkingen van AA 52 en 78. Het eerste stuk laat 
hijj  eindigen met een eigen tekst, waarin de slechte biechthoorders uitgroeien tot 'leraren in 
kwadee toeleg' (r. 18-22). AA 78, het model voor het tweede stuk, begint met een tirade 
tegenn de 'cdpeoidpxcti', die voor hun 'onderricht in blasfemie', 'SiSd^avxeq pX.do<t>T)nov 
niaxiv'' (r. 37-39), in het hiernamaals gestraft zullen worden. PsA neemt dit dreigement 
over,, maar vervangt AA's heresiarchen door 'oi xoiovcoi'; daardoor slaat de passage nu 
opp de slechte biechthoorders, en zijn de tekstgedeelten ondanks hun verschillende herkomst 
tott een geheel verbonden. 

6.5.33 Thematiseren verkozen boven correctie 

Inn vraag 11 betrapt PsA AA op een fout in het Haggai-citaat 2:8: "Euov éöxi xö dpyupiov 
Kall  xó xpi>cri.oV (r. 1-2). AA voegt toe: 'Kal co GéXco Siöcoui aüxó'. PsA critiseert: 'die 
toevoegingg staat niet in de Bijbel', 'ov> yéYpanxai' (r. 5). Maar in plaats van haar te 
schrappen,, laat hij de woorden staan, met de aantekening dat ze toegevoegd zijn door 
'd<t>póvcüvv Kal <t>iX.apyv)pcov avQpénw' (r. 5-6). Door de misleiding, en de misleiders, de 
'«JuXapyupoi',, aan de kaak te stellen stelt hij op voorhand het thema van de onrechtmatig 
verkregenn rijkdom scherp (zie voor nadere bespreking van dit geval het Commentaar). 

6.66 Concretiseren / specificeren 

Somss is concretisering niet meer dan uitleg in welke zin een woord of uitdrukking van AA 
geïnterpreteerdd moet worden, zoals in het geval van de 'Ttxtoxdq èKKA/naiac,' (vr. 14, r. 6-
7),, waaraan geld gegeven moet worden. PsA legt uit dat het gaat om 'eKKXrjciai 
Xemóuevaii  OKEOXÖV xivcov avayKaiwv'. In vr. 21 laat PsA de man die weet wanneer hij 

http://ndX.iv
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zall  sterven, denken: 'Ik sterf!', "I5o\> TEX^VTW' (r. 8). Dat is de variant van PsA op AA's 
"HÖtii  r\KBé uou Ó Qavaxoq'. AA laat het daarbij, maar PsA, de context indachtig, waarin 
sprakee is van de gevaren van vóórkennis van de dood, concretiseert en maakt de gedachte 
af:: '... Kal xéax; 7tpoa7toKTeiv(o TÖV é^Gpóv nou' (r. 8-9). In vr. 6 vinden we een kleine 
veranderingg die een uitleg lijkt , maar nader beschouwd een subtiel geval van concretisering 
is:: 'de eigen zonden', 'xct ïöict anapTrïuccTa' van AA's vragensteller (r. 1) worden bij PsA 
'onzee zonden', 'ra ójiapTnuata f|U(öv'. Met het persoonlijke 'fiutöv' (= 'van ons, 
gelovigen')) haalt PsA zonde en zondigheid dichterbij, als concreet aanwezig. 

6.6.11 AA's "open" vraagstelling 

Enigee vraagstellingen van AA zijn PsA te "open", dat wil zeggen: zijn niet concreet als 
vraagg geformuleerd of sturen te weinig aan op een concreet antwoord, naar soort, 
bijvoorbeeldd definitie, of strekking, 'ja' dan wel 'nee': 
-- PsA 3 en 18 zijn afgeleid van, respectievelijk, AA 33 en 29. De onderwerpen, 'na berouw 
tochh weer zondigen', respectievelijk 'gewelddadige dood', worden door AA niet zelf als 
vraagg geformuleerd, maar gekoppeld aan de vraag 'Wat ervan te denken / zeggen ...', 'Ti 
Xprii  A-oyiCECTÖm / Xéyetv ...;'. 
-- PsA 4 en 22 zijn een bewerking van AA 36 en 42. AA stelt in deze vragen het probleem in 
eenn bevestigende zin: 'Sommigen beweren dat ...', 'QéXovai Xéyeiv tivét; cm ...', en 
'Sommigenn zijn in verwarring als ze zeggen dat ...', "AmtupctXXouoi TIVEC, Xéyovxec, ÖTI 
...'.. Er is geen expliciete vraag om antwoord. 

PsAA concretiseert, en formuleert in de eerste drie gevallen vragen die direct aansturen op 'ja' 
off  'nee' als antwoord: 'Is eerder berouw voor niets geweest?' (PsA 3), 'Is dood door 
geweldd Gods wil?' (PsA 18), 'Is ophouden te zondigen voldoende voor berouw?' (PsA 4). 
Voorr PsA 22 maakt hij een vervangende vraag woord vraag: 'Wat voor zonden worden 
vergeven?',, die uit is op een concreet definiërend antwoord. 

6.6.22 Ogenschijnlijk exegetische vraagvorm bij AA 

Hierr en daar doen vraagstellingen van AA denken aan exegetische probleemstellingen, 
aporieënn (cwtopLai, arcopa), zoals van Maximus Confessor en Theodoretus van Cyrrhus47, 
vragenn naar de interpretatie van bepaalde bijbelteksten. AA bedoelt echter te vragen naar de 
actuelee betekenis of consequentie van het bijbelwoord voor het leven der christenen, zoals 
inn AA 45, het model voor PsA 11: Toü ©eoïï Xéyovxoq 5ia TOÜ Kpo^r\io\) 'AyYaiov 
«'Efióv«'Efióv èan rö dpyvpiov Kat rö xpvcriov, fcai óï èav OéXco Sokrco amó.», apa XOITIÖV 
na<;; av6pümo<; nkoMvfaac, ÊK 0eoü ETiXournaev;'. Hier volgt PsA de formulering van 
AA ,, evenals in PsA 16, gebaseerd op AA 65, waareen Paulus-citaat op een vergelijkbare 
wijzee in de vraagstelling opgenomen. Maar in twee andere vragen, AA 6 en 62, die hij 
gebruiktt voor PsA 2 en 20 en die deze ogenschijnlijk "exegetische" vraagstelling vertonen, 
schraptt hij het bijbelcitaat, en herleidt hij de vraagstelling tot een rechtstreekse vraag in zijn 
eigenn woorden, zoals geschetst in de volgend alinea48. En als hij uit AA 78 een zin aan het 
antwoordd ontleent om te gebruiken in het antwoord van zijn eigen vr. 6, licht hij uit AA's 

4 77 Cf. bijvoorbeeld Theodoretus, In Exodum, vr. 12: Tldx; vorrréov TÓ «'Eydb aKA.r|p-üva3 xvp tcapSiav 
cbaparö;»» ...' 
488 Het procedee is, wat vr. 2 aangaat, iets vereenvoudigd weergegeven; zie het Commentaar voor de precieze 
gangg van zaken. 
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vraagstellingg het daarin voorkomende citaat (uit de eerste Timotheusbrief) en voegt het toe 
aann de overgenomen antwoordzin (PsA6, r. 40-45). 

Dee "exegetische" vraagvorm is niet kenmerkend voor PsA. Zijn voorkeur gaat uit naar de 
rechtstreeksee vraag naar de juistheid, de waarde, of de aard van opvattingen en 
verschijnselen,, met als basisstructuur "Is het waar dat ...?", "Is iets goed (of slecht)?", 
"Wiee of wat is ...?", "Waaruit bestaat...?". 

6.6.33 Waarneembaar gedrag 

PsAA is vooral gericht op het aan de kaak stellen en veranderen van gedrag, meer, althans 
openlijkerr dan AA, die eerder innerlijk en houding critiseert. Daardoor is, bijvoorbeeld, te 
begrijpenn dat waar AA 'TOVC, novripoüc, A.ovtauoij<; rfi<; yvxr\c.' wil laten opbiechten (PsA 
6),, PsA ze schrapt. 

AlAl  dadelijk in vr. 1 zet PsA zijn stempel op het antwoord. AA besluit het zijne met de 
vaststellingg dat Christus' weigering om bij iemand 'in te wonen' betekent dat 'de woning 
hemm niet bevalt'. Dat is PsA te impliciet, en hij vervangt AA's slotwoorden met een 
waarschuwingg tegen een lange reeks van concrete gedragingen: 'woede, krijsen, vloeken, 
lasterenn ...' enzovoort (r. 23 sqq.). 

Zeerr illustratief, niet alleen voor de concretiseringsdrang van PsA op zich, maar ook voor 
hett motief ervan, is een geval in vr. 4. Het onderwerp is 'berouw', en AA is PsA al 
voorgegaann in het een eindweegs concretiseren ervan, door te wijzen op de 'KdpJtoix; Tfjc, 
uetavotac/,, die de berouwvolle zondaar, zoals hij zegt, 'aan God moet opdragen', 
'7ipoo<()épeivv TW 0eo5' (r. 11). PsA is dat te abstract: hij vervangt het door 'ten toon 
spreiden',, 'éTtiSeiKvuaOm'. Het gaat PsA om zichtbare activiteit onder de mensen, en 
hoewell  het te ver zou gaan PsA "maatschappelijk bewogen" te noemen, is wel duidelijk dat 
zijnn vermaningen gericht zijn op positief maatschappelijk handelen. 

Inn vr. 6 raadt PsA, net als AA, aan als biechthoorder een 'av8pa JTVEUUOTIKÓV ...' te 
kiezen,, maar voegt daaraan toe:'... Kai ËUTteipov'. Verder specificerend raadt hij af zich te 
wendenn tot de 'dneipox; KCCI iSiomiccöc, (...) 5iaicei.uévot<;'. Zomaar iemand kiezen, zegt 
AA ,, 'baat je niet', 'ov> (...) xi TTOTE co^eteTaai'. PsA vervangt deze globale waarschuwing 
doorr een gedetailleerde reeks van schadelijke effecten: zo'n biecht maakt de biechteling 
'minachtend,, ongevoelig, gemakzuchtig en laks', 'KaTa<|>povf|Tr|v KCI ctvaXyTiTov f\ 
paO-uuovv KOU napeifiévov' (r. 8-9). 

6.6.44 Aanvulling tot doublet en reductie tot één term 

Inn vr. 9 vult PsA tweemaal een enkele term van AA aan tot een doublet (zie Appendix 3, 
'Dee doubletten'). God 'verlaat' ons onder meer, volgens AA, om onze 'arrogantie', 'è£, 
imepT|<|)aviac// (r. 20). Arrogantie is een houding, en PsA wil het waarneembare, concrete 
gedragg beschrijven: vandaar zijn toevoeging ' sal |xeyaA.a\)xiaq'. 'Pochen', 
'lieyaXccuxia',, is gedrag dat volgt uit arrogantie. Een andere grond voor 'verlating' is 
'gebrekk aan zelfkritiek', '\if\ fiéu^ecöai èamovc,' (r. 21). Aldus AA. PsA vult aan: 'xai 
KatccKpiveiv',, (gebrek aan) daadwerkelijke veroordeling van het eigen gedrag. PsA hecht 
zeerr aan zulke doubletten, waarvan de éne term een concretisering of specificatie is van de 
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andere.. Zie voor meer voorbeelden Appendix 3, 'De doubletten', en het Commentaar bij de 
vragen. . 

Reductiee van twee AA-termen tot één is zeldzaam, maar komt ook voort uit PsA's 
concretiseringsdrang.. In vr. 10 worden mensen die pas in de toekomst tot inkeer zullen 
komen,, toch nu al door God 'bemind en bezorgd', 'cVyaTtaivTai Kal npovoowxai.' (r. 20-
21).. PsA acht het laatste het concrete gevolg van het eerste, zodat hij zich kan beperken tot 
'TtpovooövTca'.. Soms vindt hij beide termen te abstract: dan vervangt hij ze door één, 
andere,, term, zoals in dezelfde vraag, in r. 2, waar AA gelovigen opvoert, weliswaar 
zondaars,, maar toch 'öycmtüuévouq Kat e-ü^oynuévotx;'. PsA reduceert dit tot 
'eij£pY£Trmévo\)q\\ 'aan wie is welgedaan', de concretisering van 'bemind en gezegend'. 
(Ziee voor de reducties-tot-één eveneens de appendix 'De doubletten'.) 

Ziee het Commentaar voor vele andere gevallen van concretisering / specificering. 

6.77 Verkorting 

Verkortingg is één van de belangrijkste methoden die PsA toepast voor de bewerking van 
AA'ss tekst. Hij streeft echter verkorting niet na om haarzelfs wil . Dat blijkt al uit het feit dat 
hijj  daarnaast verlengt, door in- en toevoeging van niet alleen gehele passages, maar ook 
woorden,, woordgroepen en zinnen binnen AA-tekst. PsA hanteert verkorting als een 
middell  om de tekst krachtiger en overtuigender te maken, doordat de informatie of de 
boodschapp dezelfde blijf t in minder woorden. 

PsA'ss verkortingen variëren van zeer simpele weglatingen tot zeer gecompliceerde in- en 
aanpassingen.. "Simpel" sluit vernuftigheid niet uit. Naast de verkorting, in vr. 17, r. 25, 
vann '...xoü Jtpo^riTO'u Zaxapiou' tot 'Zaxapiov' (omdat iedereen weet dat Zacharias een 
profeett was), vinden we een geval als vr. 22, r. 9-10, waar PsA uit AA's 'ÈK xcöv vnep 
amovamov (i.e. de gestorvene) éTtixeXovuévcov cmvd^ecov' het laatste woord weglaat, 'TCÖV 
(...)) È7tiTeXo\)|j.£vtov' is niet alleen, als gesubstantiveerd participium, korter, maar ook nog 
neutrum,, en daardoor breder van betekenis: meer vormen van steun aan de dode dan alleen 
kerkdienstenn kunnen er nu onder verstaan worden. 

Omslachtigheidd is AA niet vreemd. Een groot aantal omschrijvingen, sommige zeer 
uitvoerig,, heeft PsA door een veel kortere en directere uitdrukking weten te vervangen. In 
vr.. 13, over hoeveel 'xfjq iSiaq tmdp^eax; TCDV xPTmóTWV i°ï>  dvGptóTtou' aan 
liefdadigheidd moet worden besteed, reduceert PsA dit tot 'TCÖV iöieov xpr)udxo>v' (r. 1). In 
vr.. 16, ook in het begin, brengt een syntactische ingreep 'ai é^cuaicu ai oticai év toö 
KÓoucp'' van zeven tot vier woorden terug: 'ai è^ovoiai xoü KÓaum/. 

Frequentt zijn de schrappingen van passages die PsA ervaart als vertraging van de 
redenering:: PsA wil doorsteken naar de volgende stap en schrapt het tussenstaande. AA wil 
nogg wel eens een nuancering aanbrengen, die strikt genomen overbodig is, zoals dadelijk in 
hett begin van het antwoord van vr. 1 ('Wat is het kenmerk van de volmaakte christen?'). 
Alss de kern van het antwoord, 'het rechte geloof en vrome daden', al gegeven is, voegt AA 
eenn nuancering toe: 'al heb je die, en laat je je erop voorstaan, ben je geen volmaakte 
christen'' (r. 3-5). PsA slaat die passage over, en sluit onmiddellijk aan met het thema 'de 
christenn is het huis van Christus'. In vr. 2 laat AA de vraag naar de 'ware aanbidders' 
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volgenn door een uiteenzetting van de motivering van de vraagsteller, en een - afwijzende -
kwalificatiee van de vraag zelf ('^ofiepöv ui:v övxcot; [..] xó èpcóxrma ...' [r. 6]). PsA 
schraptt en steekt rechtstreeks door naar het verhaal van de anachoreet dat de kern van het 
antwoordd uitmaakt. Het antwoord van vr. 4 begint met het Psalm-citaat "EKKXIVO V xoö 
KOKOÜÜ Kal 7toin.cov ayaöóv' (33:15 = 36:27 init.). AA vervolgt met een ruim viermaal zo 
langee uitleg met exempla. PsA vindt die overbodig en vertragend, laat haar weg en sluit 
onmiddellijkk aan met de conclusie uit het citaat: 'xpf| Tpöc, ...' (r. 10). 

6.7.11 De tegenhanger geschrapt 

Eenn opmerkelijke vorm van verkorting is het schrappen van de "(positieve of negatieve) 
tegenhanger".. In vr. 1 is de tegenhanger ontkennend. Op de positieve stelling 'door geloof 
enn goede daden wordt de woning van de ziel gebouwd' laat AA als negatieve pendant 
volgen:: 'Komt Christus niet, dan is duidelijk dat de woning hem niet behaagt.' (r. 18-19). 
PsAA laat dit weg, en vervangt het dooreen exposé van af te keuren gedragingen (zie 6.6.3, 
'Waarneembaar'Waarneembaar gedrag'). Voorbeelden van een door PsA vermeden positieve tegenhanger 
vindenn we in vr. 6 en 8: zoals de 'leraren in kwade toeleg' extra straf staat te wachten in het 
hiernamaals,, kunnen volgens AA 'zij die de goede leer hebben onderwezen', 'oi xa ctYa0d 
öóyua taa 5iöd£,avx£c/ verwachten dat zij beloond worden met 'xotx; uioÖoüc; 
ÈTtctKoA.o'uBo'üvTaqq aÜToïq' (vr. 6, 46-54). In vr. 8 vinden we een vergelijkbare 
tegenstelling.. Daar gaat het om de straf voor wie zondigt uit 'langdurige gewoonte'. 'Sid 
TTJVV x Po v ^ av o"uvTi9eiav', waartegenover AA de beloning stelt voor degene die 
'onophoudelijkk aalmoezen schenkt', 'ó cruxvcoc; Ttctpéxwv eXeTjuoawnv' (r. 61-62). Beide 
tegenhangerss zijn onnodig voor de argumentatie, en worden door PsA geschrapt. 

6.7.22 Beoordeling op functie 

Beoordelingg op functie leidt hier en daar tot een bijna extreme verkorting. Het zinnetje 'öel 
uévtoii  rmöq emcxacrBai, cm ...' in vr. 18 (r. 7-8) heeft geen andere functie dan een 
tegenstellingg met het voorafgaande aan te kondigen. PsA bereikt hetzelfde met 'nX,f)v 8è ...' 
Vrijwell  hetzelfde zinnetje, 'jiévcoi ye Scï dKpipcoq èTuaxacBcu öti ...' leidt even 
verderopp in dezelfde vraag (r. 47) een reden of verklaring in van het voorafgaande: PsA 
doett hezelfde met "... yap ...' (r. 38). Nog indrukwekkerder, kwantitatief en qua 
doeltreffendheid,, is de verkorting van een lange zin in vr. 17: 'Kal éneiSrj £éva xoïq 
noXXoic,noXXoic, TÖ vivóueva, ïocot; öè Kal ctTuaxa, CXKOUGOV 7iepi xoiixou KCXI ypo^Kfiv 
j tapdaxaa iv'' (r. 19-20). Met deze zin gaat AA over van de stelling 'de heidenen 
berokkenenn zich zelf hun gerechte straf naar het bijbelse exempel van de Assyriërs die, tot 
hunn verderf, meenden 'öxi eiq örccóXeictv cróxoic, 7iapé§(0KEV ó 0eö<; xot><; 'IouSaio'uq' (r. 
23-24).. Voor PsA is eventuele onwetendheid of ongeloof van derden geheel bijkomstig: 
vann belang is alleen het bijbelse exempel, dat de stelling ondersteunt. Dat het dat doet, drukt 
hijj  uit met het éne woord '... yap • ••': 'ïtapaSoOelq yap (•••) o 'Iapar|X ...' (r. 21). Om 
tochh te laten uitkomen dat het om een bijbels exempel gaat is de invoeging '..., éq eïpnxcH 
.... (se. èv xfj. rpa((>fj [ibid.])'  afdoende. 

6.7.33 Identificering 

Tott besluit een voorbeeld van een verkorting die een extra betekenis blijkt te hebben. 
Eveneenss in vr. 17, dadelijk in r. 1-2, spreekt AA van het kwaad dat de heidenen 'xaiq 
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X(ópcu<;; Kal xoTg XctoXc, xév xpio"xiavtöv' aandoen. PsA zegt eenvoudig 'f|ulv'. Dit is meer 
dann een verkorting. Voor PsA, levend in een volledig christelijke maatschappij, zijn 'fijielc,' 
vanzelfsprekendd 'christenen', en 'christenen' 'fiu.eiq'49. AA en zijn mede-christenen leven 
onderr de heerschappij van de enige decennia eerder binnengevallen Arabieren, 'r)U.eic/ uit 
zijnn mond zou kunnen worden opgevat als de Palestijnse christenen alleen. Voor 'alle 
christenen'' is hij daarom aangewezen op een omvattender uitdrukking zoals hier, die 
misverstandd uitsluit. 

6.88 Nivelleren ("gladstrijken") 

Inn vergelijking met de eerdergenoemde methoden is die van het nivelleren in het algemeen 
eenvoudigg tot zeer eenvoudig. Soms wordt alleen de volgorde van woorden veranderd, 
omgedraaid,, om haar in overeenstemming te brengen met een eerdere, of, soms, latere 
plaats.. In vr. 15, r. 8 schrijft AA 'év KÓau.G) Kal nXom® ', en even daaronder, in r. 11 'év 
nXovxconXovxco Kal KÓau^p'. PsA herstelt de eerdere volgorde. In vr. 23, r. 17-18, over het 
Paradijs,, draait PsA AA's 'èiciyeiov Kal otipavtov' om. Omdat hij, zoals telkens weer 
blijkt ,, AA's tekst zeer goed bestudeerd heeft, is het aannemelijk dat hij de tekst heeft 
aangepastt aan de volgorde verderop in r. 19-20, 'eva nveuuaxiKÓv (...), Kal ëxepov (...) 
aicörrróv',, die hem vanwege de voorrang voor het 'geestelijke' kan hebben aangesproken. 

Anderee gevallen berusten weer wel op veranderingen in of van woorden. In de trits 
'ÖXiyeic,,, ... doöeveiaq, ... au.apTi.ac,' (vr. 9, r. 1-2) had AA het enkelvoud 'öcöeveiav'. 
PsAA strijkt glad. Zo ook in vr. 10, r. 11-13, waar PsA 'nvèq uèv ..., aXAoi ndA.iv ...' 
verandertt in 'xtvèq |ièv...., Tivèq 5è ....'. Als AA, in vr. 11, na tweemaal 'ouvd^avxet; 
(se.. TIXOÜTOV)' (r. 8 en 11) aan het slot varieert met 'awpevovzeq', doet PsA de variatie 
teniett met 'awayovxeq' (zie r. 13-14). 

Syntactischh nivelleren doet PsA ook. In vr. 8 lezen we een reeks Oordelen over 
verschillendee soorten van zondaars, 'dAAo xó Kpi.ua xov ..., aAAo xö xoü..., Kal dXXo 
7tdX.ivv tó tot) ...'. AA gaat voort met 'KOI 7idA.iv aXXcaq KaxaKpivexai ó ..., Kal aAAox; ó 
...'' (zie r. 78-83). PsA prefereert de eerdere constructie: 'KOI ÖXXO TO ..., Kal dAAo xö ...', 
mett een klein verschil: in plaats van de zondaar nu het zondigen: 'xö (...) rcapavoufiöai, 
...',, xö (...) uoXwOfjvai' (r. 82). Soms past PsA ook eigen tekst aan aan voorafgaande 
syntaxis.. De uitspraak, in vr. 18, r. 74-75, dat er dingen zijn die gebeuren met Gods 
medewetenn 'UT|T£ ^f|v cruveuöoKowxoi; uf|xe u.f|v KCOXTJOVTOI;' is voor hem aanleiding het 
bekendee Matthaeus-citaat over de ter aarde vallende mus (10:29) in te voegen en uit te 
leggen:: '... ot>8èv dyvooüvxoq a ikoü (= OEOXJ) yivexai, oü \ir\v elq redvxa 
évepyoüvxoc;'(r.. 78-79). 

Eenn aanpassing die men als stilistisch kan beschouwen vinden we in vr. 13. Daar wordt het 
doenn van schenkingen tweemaal 'offeren', 'rcpoö^épeiv', genoemd, in r. 2 en verderop in 
r.. 5. Daartussenin wordt, in een vergelijking met de offergewoonten van de heidense 
Grieken,, gesproken van 'x<öv 'EMr|va)v (...) xoüc, iÖiotx; uiovc, Kal xdc, Gvyaxépac, 
aijxöivv acfia^dvxcüv'. Voor PsA steekt deze beladen term teveel uit boven het "semantische 
niveau""  van het neutrale 'offeren', en hij reduceert hem tot 'öwdvxcov'. 

4 99 Voor de implicaties van de mogelijke bijbetekenis 'ons, Byzantijnen' (of 'ons, inwoners van 
Constantinopel')) zie 2.3.1 'De agressie der ëdvrj'. 

http://au.apTi.ac,'
http://ndA.iv
http://Kpi.ua
http://7tdX.iv
http://7idA.iv
file:///ir/v
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6.99 Conclusie 

PsAA streeft in zijn bewerking van AA's vragen naar een overzichtelijker tekst, naar inhoud 
enn vorm. De eerstgenoemde methoden, die van anticiperend thematiseren en concretiseren / 
specificerenn hebben vooral een inhoud-ordenend effect. Het uiteindelijke doel is, uit de aard 
derr zaak, de boodschap beter te laten uitkomen, en daarmee het publiek beter te overtuigen 
enn te overreden, kortom: grotere persuasiviteit. Dat geldt ook voor verkorting, ook al lijk t 
ditt middel eerder op vormverandering gericht. PsA wil, voor het weglaten van wat hij 
overbodig,, vertragend en afleidend vindt, de aandacht richten op de kern van zijn 
boodschap.. Zelfs de methode die ik als laatste onderscheid, nivelleren, het verminderen van 
variatie,, is als 'rhetorisch' te beschouwen: ze lijk t een stijlopvatting, maar is uiteindelijk 
bedoeldd als middel om de tekst beter, directer, "zonder franje" te laten doordringen. 
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77 De bijbelcitaten in de dnoKpicreiq 

7.11 ...in de dnoKpiaeiq 

Dee bepaling 'in de d7r.0Kpi.aeu;' is belangrijk: de bijbelcitaten in de aan de antwoorden 
toegevoegdee florilegia zijn, met de kerkvadercitaten die daarvan ook - en vooral - deel 
uitmaken,, onderwerp van een aan de florilegia gewijde appendix (Appendix 5). Daarop 
vooruitlopendd kan in het kort worden vastgesteld dat de citaten in de florilegia voor-
zichzelf-sprekend,, zonder inkleding en meestal zonder eigen toevoegingen van PsA worden 
gepresenteerd50,, de bijbelcitaten in de cmoKpioeii; stricto sensu worden ingebed, als regel 
uitdrukkelijkk als citaten aangemerkt, in verband gebracht met de inhoud van het antwoord, 
enn van inleidende en/of verbindende tekst, casu quo commentaar voorzien. 

Dee citaten in de ÖTtoKpiaen; zijn op twee na51 alle bijbelcitaten: alleen in PsA 21 en 22 
wordtt in het antwoord een kerkvader aangehaald, Dionysius Areopagita, in vr. 21 door PsA 
zelff  (r. 17-34), in vr. 22 door PsA in navolging van AA (r. 8 sqq.)52. Naast deze 
uitzonderingenn valt de beperking tot bijbelse citaten elders extra op, en de vraag dringt zich 
dann ook op naar de reden daarvan. In zekere zin is dat de verkeerde vraag, althans een vraag 
aann de verkeerde gesteld: PsA volgt immers, hoezeer ook met eigen bedoeling, AA na. Zo 
bezienn zou de vraag aan AA gesteld moeten worden. 

7.22 Twee soorten van discours 

Menn kan de vraag echter ook aangaande beide auteurs stellen, en dan wordt ze interessant. 
Inn haar artikel over St. Cyrillus van Philea deelt Margaret Mullet het gebruik van 
bijbelcitatenn en vadercitaten toe aan twee verschillende soorten van discours: het gesprek dat 
gaatt over, en moet leiden tot, piëteit, nederigheid, askese, de 'deugd van stabiliteit' ('virtue 
ofof stability'), en liefdadigheid, en het intellectuele (mijn woord) gesprek53, dat het eerste 

500 Hier en daar in de florilegia is aan een citaat een zin of korte passage, concluderend of vergelijkend / 
verwijzendd van aard, toe- of ingevoegd. Verder zijn, zoals eerder opgemerkt (n. 19), vele ogenschijnlijk 
enkelvoudigee citaten in werkelijkheid samengesteld uit verscheidene fragmenten uit een werk, die aan elkaar 
gekoppeldd worden met 'ïca'i, Vaï itdXiv' e.d. 
511 Vr. 20 laat in PsA's slotpassage ten minste één geval zien van - bij onderzoek gebleken - precies citeren 
uitt een patristische tekst, zonder bronvermelding, zelfs zonder citaat-aanduiding. Deze slotpassage is echter 
inhoudelijkk en qua opbouw en omvang zeer uitzonderlijk (zie het Commentaar bij vr. 20, r. 27-168). 
522 Zie voor de relatie tussen beide aanhalingen het Commentaar bij vr. 21, tweede alinea van de inleiding. 
Dee aanhaling in vr. 22 is zeer globaal, ze is eerder een korte weergave in eigen woorden, waarvan we meer 
voorbeeldenn zien, bij AA in het algemeen, d.w.z. in de collectie van '103', en bij PsA in de door hem voor 
dee collectie van '23' uitgezochte vragen. Verschil met het geval in vr. 22 is dat bronvermelding of afwezig is 
{'Oii  u.év <t>otoiv ...') of algemeen gesteld ('xaGa ol naxépê tyaaiv ...'). 
533 Mullet ('Food for the spirit', p. 144-150) schetst het 'natural discourse ', zoals ze het eerste noemt, zeer 
nauwgezett en gevarieerd, het tweede, het "intellectuele", globaal; dat volgt uit haar onderwerp, het 
bijbelgebruikk van de heilige Cyrillus van Philea. Nog meer steun, en meer directe, vind ik bij Odorico, in // 
pratoprato e I' ape. Deze schetst de opleving in de negende en het begin van de tiende eeuw van een type 
florilegiumm dat hij, met Richard (zie 'Florilèges'), sacro-profaan noemt. Daaronder de zgn. Loei Communes 
vann een Pseudo-Maximus en een tekstenverzameling genaamd het Corpus Parisinum (zie II prato e I' ape, 
'Introduzionee 1, L'evoluzione dei florilegi bizantini fino al X secolo', p. 3-11, i.h.b. p. 7-11). Kenmerkend 
iss dat waar het gezag van de Bijbel en de Kerkvaders wordt ingeroepen, de bijbelcitaten, voornamelijk 
oudtestamentische,, in aantal ver achterblijven bij die van de Vaders. Odorico legt de ontwikkeling van deze 
florilegiaa expliciet bij de 'cerchie di intellettuali \ als een 'strumento di lavoro di colti '. Jouassard (De 
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rationeell  onderbouwt. Men kan ze mijns inziens het discours van de overreding, 
respectievelijkk overtuiging noemen. Het gebruik van bijbelcitaten is bij uitstek een trek van 
hett eerste, dat van vadercitaten is kenmerkend voor het tweede discours. Mullet constateert 
datt in de V7ra54 van de heilige een strikte scheiding wordt doorgevoerd tussen de twee 
vormenn van discours en in het kader daarvan tussen het bijbelse respectievelijk patristische 
materiaal. . 

Inn de Vita van Cyrillus wordt het eerste discours, de lering op bijbelse basis, gevoerd in alle 
lagenn van de maatschappij, met een herbergierster, maar ook met een keizerinmoeder. De 
doelgroepp is de gemeenschap der gelovigen, 'the settled community practising moderation 
andand stability' (Mullet; zie n. 38). Daarbinnen wordt de elite, zo niet de maatschappelijke, 
dann toch de intellectuele55, benaderd met de rationele boodschap van de Patres. 

Zoo bezien is het betekenisvol dat AA, zich richtend tot de 'Siricfiopa rcpoauma'56 die hem 
hunn vragen hadden gesteld, en die, gelet op die kwalificatie en op de aard van de meeste 
vragen,, gelovigen van verschillende pluimage waren, zich in zijn citaten bepaalde tot de 
Bijbel.. PsA volgt hem daarin, in zijn antwoorden stricto sensu 51. Daarmee houdt hij het 
doorr AA bedoelde overredings-discours in stand, ook al verhoogt hij het abstractieniveau, 
menn zou kunnen zeggen: "intellectualiseert" hij zijn vraagstellingen en antwoorden door ze 
tott op zekere hoogte te reviseren tot "vraagstukken en verhandelingen" (zie 3.2, 
'Enscenering'). 'Enscenering'). 

Hoewell  PsA door deze intellectualisering het verschil tussen de beide vormen van discours 
verkleint,, houdt hij het in stand door zijn florilegia, die gedomineerd worden door 
vadercitaten58,, apart toe te voegen. Zodoende richt hij zijn boodschap, behalve tot de 
gemeenschap,, nog in het bijzonder tot de goede verstaanders, zijn intellectuele gelijken. 

Hett feit dat PsA, met alle verandering naar intentie, inhoud en vorm die zijn bewerking te 
zienn geeft, AA tot voorbeeld heeft genomen, suggereert een persoonlijke pastorale ervaring. 
Dezee gedachte is nader uitgewerkt in 8,6, 'Pastorale ervaring '. 

1313 Het gezag van de Heilige Schrift 

Beidee auteurs bedoelen met het gezag dat de citaten uit de Heilige Schrift qualitate qua 
aankleeft,, de overredingskracht van hun Ö7ioKpiaeic; te vergroten. Deze bedoeling blijf t 

quclquess consequences') en Sopko ('Methodology') wijzen als gezegd (n. 20) wat de patristische florilegia 
betreftt eveneens in die richting met hun beschrijvingen van de ontwikkeling van het genre sinds de synode 
vann Ephesus (431); interessant is Sopko's schets van het ontaarden van het streven naar 'patristic proof' in 
'patristic'patristic fundamentalism" (p. 159-60). 
544 Sargologos, Saint Cyrille. 
555 De twee vallen volgens onderzoekers als Beck grotendeels samen (zie 8.3, 'Maatschappelijke positie ', 
i.h.b.. n. 74). 
566 Aldus de titel van AA's collectie van '103'. 
577 De enige kerkvadertekst die AA aanhaalt, is nauwelijks een citaat te noemen, het is een zeer korte 
weergave,, in AA's eigen woorden, van een lange tekst van Dionysius de Areopagiet. PsA citeert dezelfde 
auteurr éénmaal, en wel letterlijk (zie het Commentaar bij vr. 21 en 22). 
588 Er zijn in de florilegia ruim 150 vadercitaten, tegenover 58 bijbelcitaten; 10 florilegia bestaan geheel uit 
vadercitaten,, in één florilegium gaat een vadercitaat vooraf aan een bijbelcitaat. Zie voor deze getallen 
Appendixx 5, 'De florilegia, 'Vooral patristische citaten '. 
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meestall  impliciet - dat dat kan, volgt al uit de vanzelfsprekendheid en onomstredenheid van 
hunn status als Gods woord -, maar wordt hier en daar niettemin expliciet uitgedrukt, 
bijvoorbeeldd door AA met "... cbc, SiSaoicei (üaij^oq)' (zie vr. 2, r. 3559), en door PsA 
mett 'ó XpiCTÖc, 5è f|ua<; SiSacricei ...*  (vr. 18, r. 11), en 'Tfjc, Oeiaq Tpa^fiq \Eyovar\c, 
öxii  (...), ev'SnAov on ...' (vr. 5, r. 7-8). 

PsAA gaat aanzienlijk verder dan zijn model in het inroepen van het bijbelse gezag, niet alleen 
doorr het vermeerderen van het aantal AA-bijbelcitaten, ongeveer 40, met nog eens ruim 40 
lossee citaten, maar ook, en meest kenmerkend, door de invoering van bijbelcitatenreeksen-
met-verbindende-tekst,, c.q. commentaar (afwezig bij AA) , waarin hij goed geteld 125 
bijbelcitatenn onderbrengt (zie Appendix 4, 'Overzicht van de bijbelcitaten [...]'). Op de 
bijbelcitatenreeksenn wordt nader ingegaan in 7.7. 

7.44 Citaat-aanduiding 

Hett verbum dicendi waarvan het citaat, in directe of indirecte rede, afhankelijk is gemaakt, 
iss meestal neutraal van betekenis: '<t>r|civ ...', 'Xéyei ...', 'eïpiyrcu ...', 'yéypariTai', 
somss in een tussenzinnetje: '..., coc, §r\civ ..., ...', '..., éq ^éyei / eïprrtai / yéypanxcu 
...,, ..." of in een afgeleide uitdrukking: 'KOTO xóv Aiyovxct (cm) ...', 'KOTO TÖ eiprpévov / 

yeypauuévovv (öxi) ..'. 

Vaakk is het verbum dicendi vergezeld van een agens, de Bijbel, een bijbelse persoon of 
auteur:: 'cjmai yap f] Tpa^f) / ó Kupioq / ó 'AnÓGtokoq / ó 'EKKATIOICIGTTIC, ...', Vaxa xö 
tmöö Xpiaxoü eipriuévov ...', Toü 'A710GXÓX.0D Xéyovxoc, ...', enz. De agens is evenwel 
niett altijd uitgedrukt. Dat is in de regel het geval bij de passiva '(éq) eïpnxcu / yéypa7r.xai', 
enn enige malen bij 'KCtxct xó eipriuévov / yeypauuévov', waarbij de lezer stilzwijgend de 
geciteerdee persoon aanvult ('... imö [xoü] ...'), of, meer algemeen, "... èv xrj r p a ^ '. 
Opmerkelijkk is het gebruik van <))r}OÏ(v) zonder subject: hoewel het niet onmogelijk is een 
onderwerpp aan te vullen, 'TI Tpa(()f|' of een bijbelse zegsman, is het aannemelijk dat dit 
<t>r|ai(v)) is afgezwakt tot signaal: 'dit is een bijbelcitaat'. 

7.4.11 Het signaal '<pnaiv' 

Eenn voorbeeld van het laatste is het Lucas-citaat (17:21 fin.) '<HfiaoiXeico yap, §r\oiv, 
<TÖ)VV  ovpavcöv èvxöq v^icov êcrnv.y' in vr. 2, r. 31. Weliswaar zijn dit woorden van 
Christuss (zie de voorafgaande bijbelverzen, 17:17-20: '... ó 'In.ao\k; e inev [...]. ... 
drceKpiOrii  aiixcac; Kal eutev ...'), maar de directe context van vr. 2 biedt alleen impliciete 
verwijzingenn naar de Bijbel, geen expliciete bijbelse persoon of auteur. Meer dan 'Let op: 
bijbelcitaat!'' betekent '<tm,aiv' hier niet. 

'«OO yvovq» yap, <t>r|aiv, «tö OéXn^a TOV Kvpiov avrov Kal  ̂ noif\oaq avrö 8apr\o£xm 
noXXaq»noXXaq» in vr. 8 (r. 75-76 en 77-78), ook uit Lucas (12:47), is een nog duidelijker 
voorbeeld:: de context refereert in het geheel niet aan de Bijbel; de voorafgaande passage van 
AA,, geschrapt door PsA, bevat een weergave van een standpunt van kerkvaders. 

599 PsA vervangt hier AA's 'ötSctcncei' door '0nci', opmerkelijk, omdat PsA in het algemeen een voorkeur 
heeftt voor de concretere, sterkere term. Zie het Commentaar voor een mogelijke verklaring. 
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Hett eerste voorbeeld is deel van een invoeging van PsA, het tweede neemt hij over van AA: 
hett gebruik van '4>r|ai(v)' als signaal is dus eigen aan beide auteurs. 

7.55 Bijbelcitaten als uitgangspunt voorde probleemstelling 

Eenn bijzonder gebruik van bijbelcitaten, niet gericht op het ondersteunen van uitspraken in 
hett antwoord, is het opnemen ervan in de vraagstelling, als uitgangspunt voor de 
probleemstellingg (voorbeeld: 'Tcö öeoü Xéyovxoc, 8id xoïï npo<j>r|Tov 'Ayyaiotv «'Efióv 
êanêan ró apyvpiov Kai rö xpvaiov, KCU to èdv 6ÉX.O) 5<óaco auto.», apa Xoinöv naq 
dvGpamoc,, nX.o\)xf|oac, ÈK 0eoO é7t>x>i>xrta£v;' [vr. 11, 1-3]). Omdat dit gebruik eerder een 
lichtt werpt op de wijze(n) waarop AA, respectievelijk PsA, hun vraagstellingen formuleren, 
hebb ik het behandeld in 6.6.2, 'Ogenschijnlijk exegetische vraagvorm van AA '. 

7.66 Toespelingen 

Naastt de als zodanig aangegeven citaten zijn hier en daar bijbelontleningen, van enkele 
woordenn tot zinnen, "meelopend" in de tekst opgenomen. Zo blijkt de bijzin '(oi SEKCCOKTCÜ 
avöpec,)) è<|)' oüq ërceaev ó nvpyoq roti EiAcodjj.' in vr. 18, r. 12-13 ontleend te zijn aan 
Lucass 13:4. Johannes de Doper heet in vr. 20, r. 20 'ó uei^cov itdvxouv èv yevvTvxoTc, 
yuvaiKwv';; dat dit bijbelwoorden zijn, door Christus gesproken (zie Mat 11:11 en Luc 
7:28)) blijf t onvermeld. De vrijheid waarmee zulke ontleningen zijn weergegeven, moet 
begrepenn worden uit hun karakter van toespeling. De twee voorbeelden hiervóór zijn al niet 
helemaall  "correct": 'ndvxtov' staat niet in de Bijbel, en voor 'toü SiAouau.' heeft Lucas 'èv 
xö)) £iA.ü>ön'. Nog groter is de afstand tot het origineel bij 'XT̂ V Kaöapdv auveiSr|aiv' en 
'xfjvv dyaM.icouévr|v yux'nv' (vr- 2, r. 28 en 30), uitdrukkingen waarvan de eerste 
teruggaatt op 'èv tcccÖapq aweiÖTioei' in 1 Timotheus 3:9 en 2 Timotheus 1:3, en de 
tweedee op ten minste drie plaatsen in het Oude Testament: 'r\ yvxr\ uou ayaXkictaexai' in 
Psalmm 34:9, 'öyaM-ictaovTai xd x ^ ^ l M-ov (•••) KCtl "H WUX*\ u o u ' m Psalm 70:23, en 
Jesajaa 61:10: 'ayaXkiaaQd) f| yvxi\ nou'60. 

Dee laatste twee uitdrukkingen komen alleen voor in AA's tekst; PsA heeft ze geschrapt. De 
anderee genoemde toespelingen zijn door PsA van AA overgenomen. In eigen tekst van PsA 
zijnn ze zeldzaam; waar ze voorkomen lijken ze eerder aankondigingen of echo's van citaten 
inn hun buurt dan toespelingen61. Voorbeelden geeft vr. 6, waar 'xct toü OKÓXO-UC, epya' (r. 
19)) vooruitloopt op het citaat Ephesiêrs 5:11 in r. 61 sqq., dat begint met 'Mr| 
o\>YKOtvcovEÏxee xoïq ÖKdp7toic, ëpyoic, xov OKÓxovq', en waar 'oüxe aiixoi eicépxovxai 
Ttpöc,, xö <t>coq ...' (r, 22) zelfs twee citaten aankondigt: Matthaeus 23:13 sqq. in r. 24-29 
('.... ijuel<; yap OÜK eiaépxeaGe (se. ei<; xfjv fiaaiXeiav xwv oüpavoöv) ...', en, nog 
preciezer,, Johannes 3:20-21 in r. 57-60 ('[llaq ó <|>a\}A,a rcpdaacov] OÏ>K eiaépxeTca npöq 
xöö (JJCÖC, ...'). 

Dee toespeling is bij uitstek een trek van de scriptor doctus, die zich daarmee als zodanig 
presenteertt aan, en erkend wil worden door, de groep van (mede-)kenners. Het lijkt erop 
datt bij PsA die ambitie, als die er al is, achterblijft bij de wens door de "gewone gelovigen" 

6 "" Typografisch heb ik in de tekst van de EpcotaTtoKpiaen; het verschil tussen citaten en toespelingen 
aangegevenn door de eerste wet, en de tweede niet van aanhalingstekens (« ... ») te voorzien; overigens zijn de 
toespelingen,, net als de citaten, cursief gezet. 
6 11 Cf. PsA's gewoonte, "haakjes" en "bruggen" aan te brengen; zie 7.10, '"Triggers" en "haakjes '" sqq. 
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gehoordd en begrepen te worden. Deze vormen zijn eerstbedoelde publiek, zoals ik heb 
geschetstt in 7.2, 'Twee soorten van discours'. Om dat publiek te bereiken is het eerder 
nodigg te preciseren en te expliciteren. Het impliciete karakter van toespelingen maakt deze 
minderr passend bij die opzet. Als hij, bijvoorbeeld, AA 6 uitkiest voor zijn vr. 2, vanwege 
hett thema van de inwoning, waaromheen het antwoord is gebouwd, coupeert hij de bijbelse 
toespelingg van AA in de vraagstelling tot het minimum, het subject 'oi dkr|9ivoi 
rcpocKwr|TCci\rcpocKwr|TCci\ Hij voegt er overigens wel weer een bijbelse uitdrukking aan toe, maar dit 
alss structuurversterking (anticiperend thematiseren; zie het Commentaar bij vr. 2, 'De 
vraagstellingvraagstelling',', 3de alinea). 

7.77 De bijbelcitatenreeksen 

Inn Appendix 4 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het gebruik van bijbelcitaten 
enn toespelingen door AA en PsA. Daaruit blijkt in elk geval het volgende: 
-- PsA maakt, ook als de citaten in zijn bijbelcitatenreeksen niet worden meegerekend, meer 
gebruikk van bijbelcitaten dan AA. 
-- PsA put veel meer dan AA uit het Oude Testament, met grote nadruk op de poëtische 
boekenn (Psalmen!) en de Profeten (Jesaja!); Daniël wordt door AA eenmaal geciteerd, door 
PsAA in het geheel niet. 
-- PsA en AA ontlopen elkaar niet veel in het citeren van de Evangeliën (PsA lijk t wat meer 
opp Matthaeus te leunen, AA op Johannes), maar PsA overtreft AA in Paulus-citaten, in het 
bijzonderr uit de Romeinenbrief en de Corinthiërsbrieven . Ook de Algemene brieven zijn bij 
PsAA beter vertegenwoordigd. 
Ziee hieronder voor PsA's mogelijke bijzondere band met Jesaja en Paulus. 

Hett onderdeel waaruit deze verschillen het duidelijkst blijken, zijn de bijbelcitatenreeksen-
met-verbindende-tekst,, c.q. commentaar. Zoals eerder opgemerkt (zie 7.3) ontbreken ze bij 
AA .. PsA voegt ze in en toe, het laatste zo regelmatig, dat ze tot vaste afsluiting van zijn 
artOKpiaen;; zijn geworden: waar ze ontbreken is dat opvallend, en terug te voeren op de 
bijzonderee aard of positie van de betreffende vragen (zie het Commentaar bij de vragen 11, 
13,, 14, 16, 21 en 22). 

Omdatt mijn onderzoek gericht is op de vergelijking van PsA met AA, en vergelijking op dit 
onderdeell  niet mogelijk is, ben ik voorzichtig met verdergaande conclusies dan dat PsA de 
steunn van de Bijbel nadrukkelijker inroept dan AA. Het is verleidelijk PsA's onmiskenbaar 
groteree aandacht voor het Oude Testament, in het bijzonder de profeten, in verband te 
brengenn met zijn opstelling als vermaner ("De zonden van PsA's gelovigen zijn te 
vergelijkenn met de ongehoorzaamheid van Israël"), wat hem gevoelig zou maken voor 
Jesaja'ss 'violent shaking'62 van zijn gehoor. Het overwicht van zijn Paulus-citaten kan 
wijzenn op de verwantschap die PsA voelde met diens leraarschap, de intense 'pastoral tone' 
enn de 'pastoral mood van de Brieven63. Maar men moet beseffen dat de citatenreeksen niet 
alleenn tegemoetkomen aan het verlangen naar meer citaten, maar ook door hun aard het 
opstapelenn van citaten uit hetzelfde hoofdstuk of boek uitlokken. Juist Jesaja en Paulus zijn 
voorbeeldenn daarvan: vr. 17 bevat in r. 30-36 achtereenvolgens Jesaja 47:5-7, 47:9 en 
47:11,, en in r. 86-91 Jesaja 14:12 en 14:13-14 ; in vr. 2 zijn uit 1 Corinthiërs achter elkaar 

622 Alter & Kermode, Guide, p. 166. 
6 33 Ibid., p. 482-3. Een ander raakpunt kan zijn dat Paulus' brieven - mede - kunnen worden gelezen als 
antwoordenn op vragen die de gemeente hem had toegestuurd (zie bijvoorbeeld ICor 7:1). 
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2:99 en 2:12-13 geciteerd (r. 37-42). Er kunnen gemakkelijk meer voorbeelden gevonden 
worden.. Vergelijking aan de hand van de aantallen citaten, en zeker het trekken van 
conclusies,, is dus een precaire zaak, die ik dan ook overlaat aan verder onderzoek (zie voor 
eenn andere conclusie, namelijk dat PsA hier direct uit de Bijbel citeert, hieronder 7.8, 
"Vooral"Vooral direct geciteerd'). 

7.88 Vooral direct geciteerd 

Hett is niet onmogelijk dat PsA voor de bijbelcitaten in zijn diroKpLaeic, ook uit één of meer 
bestaandee collecties putte, maar is het aannemelijk dat hij daarvoor voornamelijk zijn eigen 
bijbelkenniss benutte, en de Bijbel direct raadpleegde. 

Opmerkelijkk is vr. 12, r. 30-34, te weten het citaat Jacobus 5:1-3 in de afsluitende 
bijbelcitatenreeks:: "'Aye vvv oi nXovmoi Kkavaaxe èxi xaïq xaXainapiaiq vjuSv xaïq 
èizepxoiiévaiq,èizepxoiiévaiq, ó nXovtoq v/ucov aeor]ne Kal ra ijiaxia Vfucöv orixóPpcoxa yéyovev. o 
XpvaöqXpvaöq v/icov Kai ó dpyvpoq Kaxicoxm, Kat ó iöq avxcöv eiqpiapxvpiov vfitv êaxai Kai 
(pdyexai(pdyexai xdq odpvcaq vfieov cóq nvp. éOrjcravpiaaxe év èaxdxaiq r}^épaiq.' PsA merkt 
dann op (r. 34-35): 'ópöc, cm Tiepi TO\> Ttepirceüovcoc, JtXotnou Kai oü rcepi xo"0 è̂  
ööiKia<;; eïpTycai', wat hij kennelijk baseert op het 'ë6Tiaaupiaaxe' van het slot van vs, 3 
('julli ee hebt "opgepot"'). Zijn interpretatie is niettemin buitengewoon vreemd, omdat de 
tekstt in de Bijbel meteen aansluitend verdergaat met "Iöoi> ó |iia6ö(; tcov èpyaxcöv (...) ó 
cmoaTepruiévoc,, a.§ -uuxiöv Kpd^ei ...' (5:4): de 7TX,O-0TOC, is dus wel degelijk, op zijn minst 
deels,, é̂  aöiKiaq! 

Iss hieruit te concluderen dat PsA het citaat niet direct uit de Bijbel haalde - want dan zou 
verss 4 hem niet hebben kunnen ontgaan -, maar van elders, uit een citatenverzameling? Men 
zouu het vermoeden, te meer omdat die indruk wel vaker ontstaat, bijvoorbeeld waar citaten 
doorr duidelijk identieke of verwante woorden aaneengeregen lijken. De \x<bv xpriuctxcov) 
Jtepioucict'' in dezelfde citatenreeks, die sinds het begin van de Ó7tÓKpio"ic, voorzweeft, en 
diee met name genoemd is in r. 13-14, komt terug in 'èv TCÖ Jtepicoetieiv' in het Lucas-
citaatt (r. 20-22). Dit komt op zijn beurt terug in "Ectv un, Trepiaaeücm, T) SiKaioöwn,...' 
(r.. 22-24, van Matthaeus), en de hier opdoemende '5iKaioaiJvr|' keert terug in "Eycó eïui 
óó ÖYCtrctöv Tn.v öiKaiocr6vT|v ...' (uit Jesaja, in r. 24-25). De hieraan in dit citaat als 
tegenstellingg verbonden 'ööiKia' kan aanleiding hebben gegeven tot de 'TiXcove^ta' die de 
rodee draad wordt in de resterende citaten, in de vorm van 'nteove^ia' en 'jite:ovéKTn,c,'. 
Eenn ander voorbeeld: van drie citaten in vr. 5, r. 10-13, achtereenvolgens uit Hosea, 
Spreukenn en Psalmen, beginnen de eerste en de derde met vormen van evQvq (c.q. -f|c,): 
'Evdeïai'Evdeïai (ai óSoï xov Kupiou) ...', resp. 'EvOrjq (ó Xóyoc, TOÜ Kuplo-u) ...'; in het tweede 
staatt het synoniem ópOóc, centraal : Tlavxa (...) ópOd (TOIC, eüpiaKo-um yvcöoiv)'. 

Hett is moeilijk zich aan de indruk te onttrekken dat PsA hier een bestaande verzameling van 
citatenn heeft geraadpleegd, waarin deze geordend zijn naar themata en/of trefwoorden, zoals 
"nepio"uoia",, "AiKaioawn.", "n^eove^ia", "EiiÖÜTTiq", c.q. "ETJO-UC/', ... . 

Daartegenoverr vindt men vele voorbeelden van citaten die vrijwel bewijsbaar gevonden zijn 
doorr onmiddellijke, eigen lectuur van de Bijbel. Zo leidt PsA in vr. 8 (r. 97-98) het citaat 
2Pett 9-10 init. in met een korte samenvatting van de in de Bijbel voorafgaande verzen, 2Pet 
6-8:: '... Tf|v KaxaaTpo(t>f|v xcöv Eo5óp_cov nvrmovevaac, értÖYei Xéytov ...'. Zulke 
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inkledingg met, of verwijzing naar, de context is karakteristiek voor het citeren uit de directe 
bron.. Kenmerkend voor lijsten of verzamelingen van citaten is juist het ontbreken van 
contextt of verwijzing ernaar: de citaten staan op zichzelf. 
Illustratieff  is ook de wijze waarop in vr. 4, r. 12-20, twee citaten uit Paulus' Romeinenbrief 
wordenn gepresenteerd. Het eerste is uit 12:9, het tweede bestaat uit 12:10-13. In een 
tussenzinn zegt PsA dat Paulus het volgende 'toevoegt' ('ércayei'). Ook dit verraadt het 
onmiddellijkk waarnemen van de brontekst. Precies hetzelfde zien we in vr. 17, r. 86-93, 
waarr PsA drie Jesaja-citaten opneemt, 14:12, 14:13-14 en 14:15, die hij met elkaar verbindt 
doorr middel van twee tussenzinnetjes van dezelfde soort als juist genoemd, met 'èrcdyei' 
alss hoofdwerkwoord. 

Behalvee de hier genoemde onmiddellijk aansluitende bijbelverzen zijn, zoals opgemerkt aan 
hett slot van 7.7, in de bijbelcitatenreeksen ook achtereenvolgende citaten te vinden van (of 
uit)) meer verspreide verzen van één hoofdstuk (Jesaja 47 [vr. 17, r. 30-36] en 1 Corinthiërs 
22 [vr. 2, r. 37-42]) of psalm (Ps 36, de verzen 1, 2, 7, 10 en 20 [vr. 10, r. 28-36]). Ook 
hierr is eigen onmiddellijke lectuur van de brontekst beter voorstelbaar dan ontlening aan een 
citatenverzameling.. Samenstellers van zulke verzamelingen zijn uit op de meest treffende 
citaten,, en zulke strenge selectie leidt eerder tot één citaat uit een lang stuk tekst dan tot een 
opeenhopingg van citaten uit een kort tekstgedeelte. 

Opp enige plaatsen verbetert PsA zijn voorbeeld, bij voorbeeld in vr. 1, r. 12-15, waar AA 
ietwatt rommelig, excerperend en parafraserend citeert uit twee verzen uit het Johannes-
evangeliee (14:21 en 14:23). PsA verkiest één van deze verzen, 14:23, te citeren, omdat hij 
ziett dat dit alle informatie bevat die AA bedoelt, en doet dat volledig en correct. Hiervoor 
moett hij bij de Bijbel zelf te rade zijn gegaan. Dezelfde conclusie kan getrokken worden uit 
zijnn opmerking in het antwoord van vr. 11 dat een vers uit het boek Haggai verkeerd wordt 
geciteerdd (zie het Commentaar bij vr. 11, r. 4-6). 

Dee conclusie moet zijn dat PsA in elk geval, en waarschijnlijk hoofdzakelijk, direct 
geciteerdd heeft uit de Bijbel, en daarnaast mogelijk gebruik gemaakt heeft van 
citatenverzamelingen.. Wat het eerste aangaat: het zou vreemd zijn als hij dat niet had 
gedaan.. Wat voor soort geestelijke hij ook was, in elk geval zal hij voldoende bijbelkennis 
hebbenn gehad om zelf citaten te kunnen vinden. 

7.99 Hoe passend zijn PsA 's bijbelcitaten ? 

Wanneerr is een citaat maximaal passend? Mijn definitie: wanneer het citaat thema en 
strekkingg van ten minste het onmiddellijk voorafgaande gedeelte van de épcoTarcÓKpian; 
expliciett ondersteunt. Volmaakt passend zijn uiteraard de citaten waaraan de tekst al 
expliciett refereert, zoals het citaat Job 40:8, in vr. 9, r. 12-13, waarin God Job verzekert dat 
hijj  hem beproeft 'ïva ava^avfjq 5IKCUO<;\ dat PsA toevoegt aan de zin in r. 11: 
"ETtouSevÖrii  'Itóp, 'iva öiKcaótepoc, yéviyrai, elk; <|>r|aiv ó Qeoq npöq amóv'. Zo ook het 
citaatt in vr. 10, r. 15-17 uit 3Reg (11:11-12 init.), over de gunst waarin Salomo staat 'öia 
Aceuï88 xóv 7raxepa ...', dat PsA laat volgen op de vermelding van Salomo als voorbeeld 
vann mensen die Gods '(|)iX.av9pawua' genieten 'èt, eüxcöv jrpoyoviKcov' (zie r. 13-14). 

Zulkee citaten werden PsA al aangereikt door AA. Voor andere moest hij zijn eigen kennis en 
oordeell  volgen, zoals in vr. 17. De vijanden der christenen, zo is de strekking van een deel 
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vann het antwoord, zullen om hun eigen slechtheid door God gestraft worden; in r. 26-29 
troostt een citaat uit Zacharia (1:14/rn.-15) de Joden in verbanning met dat vooruitzicht, 
maarr zonder expliciete verwijzing naar de 'oiKeia 7iovr)pia' van hun vijanden. Vandaar dat 
PsAA een Jesaja-citaat toevoegt, waarin de slechtheid van de 'dochter der Chaldaeën', dat is 
Babyion,, uitgemeten wordt: "... at) 5è OÜK eScoicac, (...) ëXeoq, xo\> rcpeopwépou 
éfSdpwac,, TÖV ^tryöv ... ' (Is 47: [5] 6-7). 

7.9.11 Citaten in citatenreeks steeds algemener 

Dee toepasselijkheid van de citaten in een citatenreeks neemt dikwijl s in de loop van de reeks 
af.. Ze worden algemener van strekking, zó, dat ze even goed bij andere passages of 
antwoordenn zouden passen. Illustratief is de bijbelcitatenreeks aan het slot van vr. 4, r. 12-
20,, over berouw ('Is ophouden met zondigen voldoende als berouw?'). Het antwoord komt 
neerr op 'berouw moet blijken'. Het eerste citaat (uit de Romeinenbrief, net als het volgende) 
pastt zeer goed. De strekking is: 'Zoals je vroeger kwaad deed, moet je voortaan het 
rechtvaardigee doen'. De twee volgende citaten, echter, spreken, heel algemeen, van 'het 
kwaadd haten en het goede aanhangen', en van een reeks houdingen die samen te vatten zijn 
alss 'aandacht voor de medemens en gehoorzaamheid jegens de Heer'. Maar dit zijn 
aansporingenn die niet beperkt zijn tot de situatie die volgt op berouw, al probeert PsA dat 
well  te doen geloven door in een verbindend zinnetje te beweren dat Paulus ze bedoelt als 
'KdpTiotic,, xfjc, uetavoiac/ (r. 15). Ze zijn echter door Paulus als algemeen menselijke 
gavenn bedoeld, getuige zijn eraan voorafgaande woorden (12:6, niet geciteerd): "... 
Xctpiaumaa KOTÖ xf|v 5o6eTcav f|uiv x«piv 8id<j)opa', '... verscheiden gaven naar de 
genadee die ons gegeven is' (Statenvertaling). 

7.100 "Triggers" en "haakjes" 

Dikwijl ss kiest PsA een passend citaat waar hij in de tekst van AA "triggers" aantreft. 
Bijvoorbeeldd in vr. 8, waar, van r. 67 af, verschillende Oordelen over verschillende zonden 
enn verschillende zondaars worden voorspeld, waaronder 'de leraar en de priester' (r. 82-83; 
PsAA heeft de tekst ietwat naar zijn hand gezet; zie het Commentaar). Dezen, en hun status, 
zijnn voor PsA aanleiding tot invoeging van Sapientia 6:6: 'Auvaxot öuvaxcoc, 
éTaa9fjcovTai'.. Een ander voorbeeld vinden we in vr. 9, waar in r. 20-23 redenen 
genoemdd worden voor 'verlating door God' ('ËyicaTdXei.i|/i<;', op te vatten als 
'beproeving');; onder die redenen zijn 'icpiveiv üXko-oc,' en 'pj.fi p.éu<j>ea6cti éauTO\)<; Kaï 
KctxaKpiveiv'' (r. 21-22). PsA opent zijn daarop volgende bijbelcitatenreeks met 1 
Corinthièrss 11:31-32, waarvan de kern is 'Kpivóu.evoi Öè vnö Kupiov rcaiöeuóueGa' (r. 
27-28).. Zie ook vr. 18, waar in r. 15-20 is uiteengezet hoe ook 'SiKcttoi' door rampen 
getroffenn worden, onder meer ter lering van 'ons zondaars', die ons afvragen: '... xi 
uéXXouevv Ttdcxeiv riuelc, oi duapxcüXoi;' (r. 20). Waarop PsA Spreuken 11:31 citeert: 'Ei 
óó Sitcaioq UÓAAC, oeó^Exai, Ó daepfiq Kal du.apxcoXö<; nou <J)aveTxai;' (r. 21-22). 

Eenn trigger hoeft niet onmiddellijk, of zelfs maar op korte afstand, vooraf te gaan aan een 
citaat.. In vr. 2 voert AA, en met hem PsA, in het begin van het antwoord (r. 11-12) een 
anachoreett op, nader bepaald als 'fiauxd^ovta'. AA komt hierop niet meer terug, maar PsA 
stemtt er, geheel aan het eind, zijn afsluitende bijbelcitatenreeks expliciet op af (r. 53-eind) 
mett de inleidende zin 'OÜTCO xoivw neyioTTi Ttaowv xoöv dpexcöv f| fjauxia Ka0éo"m,Kev 
...',, waarop drie ondersteunende bijbelcitaten volgen — die ons overigens de r\Gvx^a doen 
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verstaann als niet alleen een houding van anachoreten, maar van alle gelovigen (zie het 
Commentaarr bij vr. 2, r. 51 -60). 

PsAA creëert ook zelf triggers. In het Commentaar noem ik ze "haakjes". Een voorbeeld van 
eenn door PsA aangebracht haakje vinden we in vr. 2, waar, in r. 26-31, de inwoning van de 
Vader,, de Zoon en de Geest ('ëvSov [..] töv Ilaxépa Kai xöv Tiöv [..] Kai xö rtveüua 
,..')) nader is uitgewerkt, eindigend, bij AA, met'... ëvSov xfjv avco 'Iepo-ucaXfiu ...'. Bij 
PsA,, echter, wordt dit '... ëvöov tf|v avco J3aaiA.ei.av Kai 'Iepo\>caA.rju.', gevolgd door 
hett citaat V H Pac i te ia yap xcov oüpavcöv évxöc, üucöv èaxiv.»' (Luc 17:21). Het is 
duidelijkk dat PsA door de voorafgaande passage al op de gedachte aan het Lucas-citaat was 
gebracht,, en het steviger aan de tekst bond door 'xf|v avco Pacnteiav' in te voegen. 

Opgemerktt moet worden dat het bedoelde effect ongetwijfeld het omgekeerde is: het publiek 
moett het citaat ervaren als "uitgelokt" door 'TT|V avco paaiAeiav', dus: als erdoor ge-
triggered*.triggered*. En inderdaad: voor PsA's publiek, dat alleen zijn tekst leest of hoort, en niet, 
zoalss wij , daarnaast over die van Abbas Anastasius beschikt (laat staan hem, zoals wij , 
parallell  aan PsA afgedrukt voor zich heeft), is er geen verschil tussen trigger en haakje: het 
hoortt of leest alleen triggers . 

Ookk voor enige van zijn bijbelcitatenreeksen heeft PsA haakjes als ophangpunt aangebracht. 
Inn vr. 5 wordt de vrees bestreden dat het zwaar zou zijn 'de wet (van Christus) in acht te 
nemen',, '<t>uX,d̂ at xöv vójaov aüxcu' (r. 9). Men hoeft slechts 'üyaTtav xöv ©eöv Kai TÖV 
jiXriaiov ,, xa7teivo<t>poveiv ... ' (r. 15 sqq.), en, zo voegt PsA zelf toe, '^r\ yevSeoGai' (r. 
19).. Zonder twijfel doet hij dat om er het eerste citaat van de afsluitende citatenreeks aan op 
tee hangen: "AJIOGÉUEVOI XÖ yeüSoc,, A.a\£Txe xf|v ctXfjBeiav ..." (Eph 4: 25 sqq.). Vr. 6 
behandeltt het belijden van zonden en de eisen die aan de biechthoorder gesteld moeten 
worden.. Heeft men een geschikte biechthoorder gevonden, 'belijd dan (je zonden) aan hem' 
(r.. 12), en wel, voegt PsA in, 'dvercaioxüvxcoq Kai uexa Ttiaxeax;' (r. 11), kennelijk om 
aann dit haakje de eerste citaten van de nu afsluitende bijbelcitatenreeks op te hangen: 
'«nepii  ir\q V"ux"nq om> ur| aioxv>v6fj<;  '«••• uf| évxpaïtfji; eiq xr|v rcxcöaiv om>'», en 
'«Mf|| aioxuvGfjq ó|ioX,oyfioai ...»' (Sir 4:20 fin., 4:22, en 4: 26 init.). Ook de woorden 
'uexaa Ttiaxecoc/ lijken als haakje te zijn aangebracht, en wel voor het derde citaat (Ioa 1:9): 
'«'Eavv ouoXoycouev xaq auapxiat; f|U(5v, maxóc, éoxi Kai ÖiKaioq ó 0eó<;... ». 

7.10.11 Haakjes en toepasselijkheid 

Dee mate van representativiteit van trigger en haakje voor hun context is bepalend voor de 
matee waarin de daaraan toegevoegde citaten passen bij de tekst. Dat kan meer en minder 
gelukkigg uitvallen. 

Dee trigger 'gebrek aan zelfkritiek' ('uf| uéu<t>eo"6ai éauxotic, Kai KaxaKpiveiv') in vr. 9, 
r.. 21-22 en het citaat ICor 11:31-32 ('... Kpivóuevoi 5è TJTCÓ Kuplou K;ai5et>óue0a ..." [r. 
27-28]),, zijn uit een oogpunt van representativiteit en toepasselijkheid een gelukkige 
combinatie,, want zelfkritiek, dat eerder, in r. 15-16, 'épeuvüv eiq éavixöv xfrv aixiav xfjq 
èYKaxaXeCyecoq'' is genoemd, en 'rcaiSeia' zijn in de tekst uitdrukkelijk met elkaar 
verbonden.. Daarentegen zijn andere citaten en hun triggers of haakjes zeer beperkt passend, 
enn wel tot niet meer dan datgene wat de haakjes aangeven. Dat leidt soms tot een 
verrassendee wending, zoals in vr. 5, over 'het zachte juk en de lichte last' die Jezus is 
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(Matt 11:30) . De bijbelcitatenreeks in r. 24-41 begint met het Ephesiêrs-citaat 4:25, dat 
aanbeveeltt 'de leugen af te leggen en de waarheid te spreken', in overeenstemming met het 
haakjee '\xi]  \|/et>Sea0ai' in r. 19. Deze woorden worden echter gevolgd door een reeks 
aansporingenn tot welgevallige gedragingen, die alleen al door hun getal allesbehalve de 
indrukk wekken dat het eenvoudig en gemakkelijk zou zijn Christus' wet te volgen, wat toch 
dee strekking was van de voorgaande tekst. Zelfs wordt gezegd, van een dief, niet alleen dat 
hijj  met stelen moet ophouden, maar zelfs dat hij moet 'zwoegen' ('KO7UÖTQ>') en het goede 
doen. . 

7.111 Manipulatie? 

Inn 7.8, 'Vooral direct geciteerd ' is het Jacobus-citaat 5:1-3 genoemd waarin, aldus PsA, 
géénn onrechtvaardig verkregen rijkdom is bedoeld, terwijl het volgende vers in de Bijbel 
zelff  het tegendeel bewijst. In dezelfde bijbelcitatenreeks (vr. 12, r. 9-46) zegt PsA van het 
woordd 'cdAmpiov' in een Lucas-citaat (16:11-12), dat het 'teveel aan geld' betekent (r. 13-
14),, terwijl Lucas niets anders bedoelt dan 'andermans bezit'. In vr. 4, r. 15-16, legt PsA 
Pauluss een bij nadere beschouwing van de bijbelpassage onhoudbare bedoeling met het 
woordd 'Kapnovq' in de mond: de apostel zou daarmee gedoeld hebben op de resultaten van 
berouww (PsA: 'vovc, Kapnotx; Tf)<; u.£tavoia<;'), terwijl Paulus ermee wijst op 
maatschappelijkk positieve gedragingen in het algemeen, (zie 7.9.1, 'Citaten in citatenreeks 
steedssteeds algemener'). "Manipuleren" is wellicht een te zwaar woord voor PsA's handelwijze, 
maarr wel kan worden geconstateerd dat PsA ten onrechte toepasselijkheid suggereert van 
sommigee citaten of woorden ervan. 
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88 Pseudo-Anastasius: de persoon 

Kunnenn we vat krijgen op de persoon van Pseudo-Anastasius? Dat moet, gezien het gebrek 
aann externe gegevens, gebeuren met de aanwijzingen in zijn werk. 

8.11 Pseudo- ... 

Hett is onze auteur die het werk de naam van zijn model, Anastasius, heeft meegegeven. We 
hebbenn niet te maken met een werk dat later door anderen is toegeschreven. Dat blijkt uit het 
all  genoemde64 citaat uit PsA's vr. 20 in het XpoviKÓv van tijdgenoot Georgius Monachus. 
Wee kunnen niet anders dan feitelijk constateren dat hij zijn werk als dat van een andere, 
bekende(re)) auteur in omloop heeft gebracht. Het is evenwel a-historisch van een 
mystificatie,, of van bedrog of vervalsing te spreken. Moderne maatstaven kunnen daartoe 
verleiden,, maar die berusten op opvattingen van individuele "geestelijke eigendom" 
waarvann het de vraag is of die ook en in dezelfde mate golden in negende-eeuws 
Byzantium65.. Opgemerkt moet worden dat PsA, afgezien van de naamgeving, geen verdere 
pogingenn doet de tekst als van AA te presenteren, maar hem integendeel ontdoet van aan 
AA'ss tijd en omgeving gebonden elementen, en hem zich toe-eigent door bewerking en,, het 
meestt opvallend, door toevoeging van de citaten-florilegia. Zelfs is de vraag 
gerechtvaardigdd of PsA anders had kunnen doen dan Anastasius' naam als auteur 
handhaven. . 

Theoretischh had PsA, wat het auteurschap betreft, drie dingen kunnen doen: de nieuwe 
collectiee anoniem in omloop brengen, of onder een pseudoniem (of onder zijn eigen naam, 
striktt genomen ook een pseudoniem), dan wel, zoals hij gedaan heeft, onder de naam van 
Abbass Anastasius. Wat de eerste mogelijkheid, die van anonimiteit, aangaat: alle 
èptötaTioKpiaeiq-verzamelingenn die in de overzichten, zoals die van Dörries (RAC, s.v. 
Erotapokriseis)) en Bardy ('Littérature'), genoemd worden, zijn aan een auteur 
toegeschreven,, terecht of ten onrechte. Juist de laatste, de pseudonieme verzamelingen, 
kunnenn een aanwijzing zijn dat anonieme èpuycaTcoKpiaeicj-collecties onbestaanbaar waren, 
inn elk geval een anomalie. Dat kan reden zijn geweest voor PsA de mogelijkheid van 
anonimiteitt niet te kiezen (hij heeft er misschien niet eens aan gedacht). Onder pseudoniem 
(off  eigen naam) naar buiten brengen had als bezwaar dat, hoezeer AA's tekst ook was 
bewerkt,, er voldoende overeenkomst met het origineel was om de herkomst te kunnen 
herkennen:: het kan zijn dat de authentieke collectie in vergetelheid was geraakt - Anastasius 
wass vooral bekend als auteur van de OÖTjyóg en van preken66 -, maar ze bestond, en als 

644 In 2.1, 'Tijd van ontstaan '. 
655 Het valt niet te loochenen dat PsA's bewerking een factor, om niet te zeggen: het beginpunt, is geweest 
inn het verder uit het gezicht raken van de originele collectie van 103 'EpmtanoKpiaeiq van Abbas 
Anastasius.. Zoals uiteengezet in 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', is de Pseudo-Anastasiaanse 
versiee gaan overheersen in de teksttransmissie, ook in die van de Slavische vertaling. De llde-eeuwse 
compilatorr van de '154', de gecombineerde collectie van de authentieke versie en de collectie van '88' uit de 
IwTTJpiog,IwTTJpiog, heeft de originele 'EptoxanoKpiaeig waarvan hij de Pseudo-Anastasiaanse bewerking al had 
opgenomen,, weggelaten. Van de handschriften waarop de editio princeps van de oorsponkelijke collectie van 
'103'' door Munitiz is gebaseerd, bevatten slechts twee de collectie min of meer volledig, de overige 
gedeeltelijkk (van minder dan tien tot enige tientallen vragen). Maar deze gang van zaken aan Pseudo-
Anastasiuss verwijten zou neerkomen op de veronderstelling dat als hij zijn bewerking had nagelaten, het de 
authentiekee collectie beter zou zijn vergaan, wat volstrekt speculatief is. 
666 Zoals die over Psalm 6, zie Beek, Kirche, p. 443. 
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iemandd zich daarvan bewust was, was het wel Pseudo-Anastasius, die er zich intensief en 
langg in heeft verdiept. Aangenomen dat deze mogelijkheid daarmee verviel, bleef (Abbas) 
Anastasiuss als auteursnaam over. 

Naastt deze zakelijke benadering is het denkbaar dat PsA meende dat hij met zijn bewerking, 
ge-actualiseerdd en wel, en met de verschuiving in intentie die ik in deze dissertatie heb 
beschreven,, recht deed aan Abbas Anastasius, en dat hij, om Thucydides67 te parafraseren, 
schreeff  coq av ÈSÓKEI CCIJTÜ) Jiepl xcov vüv rcapóvTwv ta 8éovta ud^iaxa ypdyai: zoals 
Abbass Anastasius zou hebben geschreven als hij in Pseudo-Anastasius' tijd en 
omstandigheden,, en met zijn prioriteiten had geleefd. 

Hoee PsA van AA's persoonlijke vragen (zie de titel: '... yivónevai ÈK 8ia<|)ópü)v 
Jtpoc<Ó7t<üvv ...') en antwoorden vraagstukken en verhandelingen maakt, is behandeld in 
3.2,, 'Enscenering '. 

8.22 Bijbelkenner 

PsAA is een uitstekend bijbelkenner. Op foute of rommelige bijbelaanhalingen door AA 68 

reageertt hij als regel met die te corrigeren (zie bijvoorbeeld ad vr 1, r. 12-15, en vr. 18, r. 
38-41).. Een bijbeltoespeling van AA vult hij enige malen aan met het bedoelde citaat (o.m. 
eenn Job-citaat in vr. 9, r. 12-13). Ten minste éénmaal voegt hij aan een citaat van AA één 
toee uit de onmiddellijke omgeving (ICor 2: 12-13, toegevoegd aan AA's ICor 2: 9-10). Als 
AAA een medische verklaring geeft van sexuele verslaving, in vr. 8, r. 45-51, vervangt PsA 
diee door Paulusteksten, aansporingen tot matiging. Verreweg de meeste van zijn 
invoegingenn bestaan uit één of meer bijbelcitaten. Dat geldt per definitie ook voor de 
afsluitendee bijbelcitatenreeksen met verbindende tekst en commentaar. 

Inn het hfdst. 'De bijbelcitaten', in het bijzonder 7.8, 'Vooral direct geciteerd, heb ik 
aangetoondd dat PsA de citaten in de antwoorden stricto sensu (dat wil zeggen zonder de 
florilegia)) minstens voor een deel door eigen lectuur van de Bijbel heeft gevonden. 

8.33 Maatschappelijke positie 

PsA'ss beheersing, passief en actief, van het klassieke Grieks is voldoende om dat van AA 
geheell  te begrijpen en zelf te veranderen en aan te vullen. Het is duidelijk dat PsA ten minste 
eenn volledige EYKTJKJUOC, 7ucu8eia, die in de grammatica en de rhetorica, heeft genoten69. 
Uitt het karakter van zijn werk maken we op dat hij daarna(ast) de Bijbel en de Patres heeft 
bestudeerd,, hetzij onder leiding, hetzij bij wijze van zelfstudie70. Dat hij behoorde tot de 

6 77 I, 22, 1: '..., (bq 8' dv ÈSÓKODV èuoï ËKCKJTOI Tiep'i TCÖV aiei TtapóvTcov xa Séovxa UÓ>.I<ÏT' eircelv, 
èxouévtüü ÖTI èyyii-cata TT\C, Z,\)\inacn\q Yvcófin? t<öv aX^edx; XexSévtcov, oikcoc, eïprjTai.' 
6 88 Ook Beek is deze eigenaardigheid van AA opgevallen, waar hij, met betrekking tot de 'Oör]yóg, opmerkt 
datt de schrijver daaraan 'aus Mangel an Büchern nicht die letzte Sorgfalt widmen konnte' (Kirche, p. 443). 
6 99 Of hij nog verder gestudeerd heeft, bijvoorbeeld aan de Magnaura Universiteit, of op particuliere basis 
onderr een professor, kan niet worden uitgemaakt. 
7 00 In de door mij geraadpleegde literatuur heb ik niets kunnen vinden van speciale cursussen, laat staan 
scholen,, voor bijbelstudie en patristiek. Evenmin van kerkelijke opleidingsinstituten, vergelijkbaar met de 
bisschoppelijkee colleges van de westerse kerk. Zie Beek, Bildung, p. 69-81. Ducellier (Byzance, p. 268) zegt 
vann alle secundaire onderwijs dat het 'laïque is, 'comme Ie veut la tradition'. Volgens Browning ('Courants', 
p.. 219-222) is er pas in de twaalfde eeuw sprake van een patriarchale school (een bericht overeen 'maïtre des 
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kleinee kring van families die op grond van een culturele traditie, hun maatschappelijke en 
financiëlee positie hun kinderen na het elementaire onderricht naar de Ypauu.au KÓ<; en de 
pfjxcöpp stuurden, is daardoor waarschijnlijk, maar niet zeker. Browning noemt voorbeelden 
vann Byzantijnen van - relatief - lage komaf, die tot de hogere scholing doordrongen71, met 
alss beroemdste voorbeelden Constantijn/Cyrillus en Methodius, wier vader droungarius 
wass (te vergelijken met een garnizoenscommandant, maar dan combattant). Het voorbeeld 
maaktt ook duidelijk dat PsA niet noodzakelijk tot een Constantinopolitaanse familie 
behoorde,, maar van elders naar de hoofdstad kan zijn gestuurd: Constantijn/Cyrillus en 
Methodiuss kwamen uit Thessalonike. Ze waren niet de enige buitenlui: een "knorrige 
schoolmeester""  van enige decennia na PsA had een aantal leerlingen uit de provincie, zoals 
blijktt uit zijn brieven aan hun voogden72, en de heilige Athanasius, de stichter van de Grote 
Lavraa op Athos, was voor zijn opleiding uit Trapezus naar Constantinopel gestuurd73. 

Misschienn verraadt een eigen invoeging iets van PsA's maatschappelijke positie (of 
ambitie).. Onder de klappen die de mens volgens vr. 9 kan oplopen noemt AA al de 'ceuuia' 
(ziee r. 19). PsA versterkt dit met de uitspraak dat men 'vernederd' kan worden door 
'éXctTTÓvcovv Kctï ctyevEaxépcov'. Het gebruikte woord, 'e^oueevelcGai', 'als geheel en al 
nietswaardigg behandeld worden', of zelfs 'vernietigd worden' is voor PsA's doen zwaar 
geschutt (zie 6.8, 'Nivelleren'), zodat we mogen aannemen dat hij zich meer dan gewoon 
aangesprokenn voelt. Zijn verwijzing naar 'èXdtTOveq Kal dyevéöiepoi' kan impliceren dat 
hijj  een plaats heeft of claimt onder de maatschappelijk "icpemovec; KCII eüyevécTepoi"74. 

Inn dit verband is een tekstverandering in vr. 16 interessant, waar AA van een heremiet zegt 
datt hij 'dTtXoüoTctToc/ is en 'noXkx\v 7tappr|<riav Jtpós ©eöv e^ow' (r. 11-12). AA 
suggereertt zo een samenhang tussen eenvoud en *7iappT|Gta', 'direct contact met God'. 
PsAA schrapt 'Ó7r>.o"uo"TaTo<;', en maakt van de heremiet een reguliere monnik (ibid.). 
Mogelijkk wil hij op de beperking afdingen en mxppr|aia ook ruimer toekennen, aan zichzelf 
enn zijn gelijken, ontwikkelde, geletterde mensen. 

8.44 Clericus 

Hett is, gezien zijn bijbelkennis, maar meer nog zijn opstelling als vermaner in rebus 
religiosis,religiosis, waarschijnlijk dat PsA geestelijke is. Hoewel zijn model, Abbas Anastasius, 
monnikk was, is Pseudo-Anastasius dat zeer waarschijnlijk niet. Hij refereert, op één plaats 
na75,, nergens aan het kloosterleven, maar als regel aan het leven 'év iep KÓOUXO'. Waar hij 
hett vermaan niet algemeen naar voren brengt, maar richt op bepaalde groepen van personen, 

rhéteursrhéteurs ' stamt uit 1082). 
711 Browning, 'Literacy', o.m. p. 46-47. 
722 Browning, 'Teachers', o.m. p. 109 en 111; Browning & Laourdas, 'Keiuevov', o.m. brieven 69 en 78 
(voorr de tekst van. brief 69 zie Browning, 'Correspondence', p. 445-446, voor die van brief 78 Browning & 
Laourdas,, 'Keinevov', p. 195). 
733 Wilson, Scholars, p. 141. 
744 Aan snobbery hoeft niet gedacht te worden, getuige Becks opmerking 'Auf weite Strecken deckt sich die 
Schichtt der Literate mit der fuhrenden Schicht selbst' {Schaffen, p. 12). 
755 In vr. 5, r. 4, waar PsA in eerste instantie AA volgt in de beschrijving van degene die, verzwakt door 
levenslangee zonde, niet meer in staat is te '(lovóaat', in het klooster te gaan, maar daaraan onmiddellijk 
toevoegt:: 'f\ za TOÜ uovaxoïï noifiaai', 'te doen wat monniken doen', dat wil zeggen ascetisch leven (met de 
implicatiee 'buiten het klooster, in de 'wereld"). 

http://Ypauu.au
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zijnn dat steevast leken76. De 'drukbezette huisvader' van vr. 15 (r. 1-2, zie ook het 
Commentaar)) is daarvan het meest expliciete voorbeeld. Ook kan gewezen worden op de 
gehuwdenn die vermaand worden (zoals 'ó èv KÓOHCO ywatKi cruve^euYUÉvoc,' in vr. 5, r. 
21),, en op een verklaring in dezelfde vraag, r. 14-15, dat Christus 'ons niet verplicht tot 
ongetrouwdd blijven, noch tot onthouding van alle wereldse zaken', 'ome (..) dyauiav fjulv 
cöpiaev,, ovxe navzav TÖV èv xco KÓrj|i(ü avaxcópriaiv'. In vr. 6 voegt PsA aan AA's 
kwalificatiee van de geschikte biechthoorder, 'TtveuuaxiKÓc/, de eis toe dat hij 'euïteipoc,' is 
enn 'ur| (...) iöiamic(ö<; öiaKeiuevoc.', 'ervaren' en 'bevoegd' (zie r. 3-4 en 10 en het 
Commentaar).. De 'onervaren en onbevoegde' biechthoorders worden door PsA fel 
aangevallen:: zij zijn 'leraren in kwade toeleg', 'reovripaq imoGéaeax; 6i8doKaX.oi' (r. 21). 
Ikk leid daaruit een persoonlijke betrokkenheid van PsA af bij de biecht en bij het ambt dat de 
voorwaardee is voor het recht tot biechthoren, het priesterschap. De passage maakt het 
aannemelijkk dat hij priester is en uit dien hoofde de activiteiten van niet-bevoegde 
biechthoorderss hekelt, waarmee hij wellicht zelfs monniken bedoelt77. 

8.55 De patriarchale bibliotheek te Constantinopel 

Zoalss uiteengezet in 2, '(...) tijd en plaats van ontstaan', is het 't meest waarschijnlijk dat 
PsAA toegang had tot de bibliotheek van het patriarchaat van Constantinopel. De regel dat 
monnikenn hun klooster niet mochten verlaten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van 
hunn abt, en dan nog alleen om naar een ander klooster te reizen of op bedevaart te gaan78, 
zouu het extra onwaarschijnlijk kunnen maken dat PsA monnik was, te meer omdat het om 
eenn langdurige detachering zou zijn gegaan: het onderzoek van de patristische literatuur en 
hett verzamelen en copiëren van de citaten moeten maanden in beslag hebben genomen. 
Maarr omdat wij de mogelijkheid van uitzonderingen niet kunnen uitsluiten, kan het 
argumentt slechts aanvullend zijn79. 

Ervann uitgaande dat PsA goede connecties had met de hogere kringen, priester was en in 
eenn zodanige relatie stond tot de bibliotheek, misschien ook het archief van het patriarchaat 

7 66 Clerici, monniken en anachoreten worden wel ten tonele gevoerd, maar als exempel (van kwaad of van 
goedd gedrag). 
7 77 Zie voor de bevoegdheid van priesters om de biecht af te nemen EEC s.v. Confession of sin, in het 
bijzonderr Morris, Monks and laymen, hfdst. 4, 'Monasticism and Society', vooral p. 90-100. In het laatste 
wordtt ook beschreven hoe de monastieke functie van Ttarnp TTveupcmKÓi;, mentor van de novice, zich sinds 
hett midden van de negende eeuw uitbreidt tot de profane wereld: monniken gaan optreden als geestelijke 
leidsliedenn van vooraanstaande burgers, zelfs van leden van het keizerlijke hof. Zij practiseren het horen van 
eenn vorm van zondenbekentenis, de è^ayópevoic;, die, ook al is ze niet gericht op absolutie, net als de 
biechtt geestelijke verlichting geeft. Een eeuw na PsA formuleert Symeon Neotheologus de eisen die aan deze 
leidsliedenn gesteld worden (zie Morris, ibid., i.h.b. p. 94 [n. 11] en p. 97). Met het oog op de tekst van vr. 6 
zijnn de eisen zeer treffend: behalve JtvevuatiKoi dienen zulke monniken-Ttatépeq 'eu.jreipoi' te zijn, ze 
moetenn de instelling van 'iaxpoi' hebben, en 'aitdöeia' bezitten. Al deze kwalificaties worden in vr. 6 
genoemd,, de eerste twee expliciet (zie. r. 3 en 10), de laatste twee worden geïmpliceerd in 'Suvdu.evóv oe 
iaTpeüoai'' (r. 10) en in de 'aXoyoq at)u.Jta6eia' die PsA onbevoegde biechthoorders verwijt (r. 7). Het is 
aannemelijkk dat dit eisen zijn die traditioneel aan de priesters-biechthoorders gesteld zijn. Het monnikendom 
betreedtt het terrein van de clerus, wat als concurrentie zal zijn ervaren, en bij priesters kwaad bloed kan 
hebbenn gezet. 
7^^ Zie Morris, Monks and laymen, o.m. p. 55; zelfs de f|Yo\iu.Evoq verliet het klooster slechts in zeer 
bijzonderee gevallen (zoals een uitnodiging van het Hof)-
'^'  ̂ Morris zelf (Monks and laymen, p. 56) noemt al groepen van uitzonderingen, en bovendien 
weerspiegelenn regels en wetten vaak evenzeer afkeuring van een bestaande praktijk als de praktijk zelf. 
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vann Constantinopel dat hij daar langdurig en intensief onderzoek kon doen, vraag ik mij af 
off  hij niet daaraan in een officiële functie verbonden kan zijn geweest80. Ik acht dat heel wel 
mogelijk,, en ik kan, als ik de structuur van het patriarchaat overzie, ook een plaats 
suggererenn waar PsA in de gelegenheid was een exemplaar van Abbas Anastasius' 
èpüytcOTOKpiaei<;; langdurig te bestuderen, de benodigde patristische werken herhaaldelijk te 
raadplegen,, te werken aan zijn bewerking, en deze te laten doorgaan voor een authentiek 
werkk van Anastasius. De patriarchale bibliotheek was de plaats bij uitstek waar een werk 
vann een reeds lang geleden gestorven Vader kon worden aangetroffen: daarin werden zulke 
werkenn sinds jaar en dag gedeponeerd. En wie kon het beter vinden dan een functionaris die 
deell  had aan het beheer van van de bibliotheek? De instantie die het beheer voerde, was het 
bureauu van de Chartophylax, die de verantwoording droeg voor het archief en de 
bibliotheek.. Hij had een staf onder zich van clerici, die hem in zijn taken ondersteunden. 
Hett is mijn educated guess dat PsA in de tijd waarin hij aan zijn collectie werkte, behoorde 
tott het bureau van de Chartophylax, of, als het in zijn tijd al (of nog) bestond, dat van de 
Bibliophylax,, van het patriarchaat van Constantinopel, als één van de vele 'officiers 
secondairessecondaires et employés ' genoemd in Darrouzès' Recherches^. 

8.66 Pastorale ervaring? 

Hett is alleszins denkbaar dat Pseudo-Anastasius zijn kerkelijke loopbaan begonnen is in een 
parochie82,, dat hij daarbij geconfronteerd werd met de problemen van de balans tussen de 
religieuzee en maatschappelijke verplichtingen van de gelovigen en zich zorgen maakte om de 
verwaarlozingg van de eerste, dat hij vervolgens in de hiërarchie opklom naar een 
"bibliothecairee functie" als hierboven geschetst en zo op een exemplaar van Abbas 
Abastasius'' 'EpcoxanoKpiaeiq stiet. Daarin zag hij her en der pastorale problemen 
behandeldd die verwantschap vertoonden met de thematiek die zich bij hem in de praktijk had 
ontwikkeld,, waarop hij besloot op basis hiervan een selectie uit de Anastasiaanse collectie te 
bewerkenn voor een eigen collectie. De antwoorden, door AA al van bijbelcitaten voorzien, 
enn door hem aangevuld met nog veel meer, representeren het overredingsgesprek, op 
bijbelsee basis, met de gemeenschap van de gelovigen, en sluiten zo aan bij zijn eigen 
pastoralee ervaring. Het pendant, de florilegia van bijbel- en vadercitaten, met een grote 
meerderheidd van de vadercitaten, vertegenwoordigt het overtuigingsgesprek met en onder 
dee intellectuele elite, waartoe hij zich rekent. 

800 Wilson, Libraries, p. 61, neemt aan dat de keizerlijke en patriarchale bibliotheken geen reference libraries, 
openbaarr toegankelijke boekerijen waren. Dat maakte toegang afhankelijk van speciale toestemming of, 
uiteraard,, van een functie in de bibliotheek. 
811 Zie voor de structuur van het patriarchaat Bréhier, Les institutions, p. 501-503; Beck, Kirche, p. 60 sqq, 
enn 99-120; Darrouzès, Recherches, p. 11-50 (over de 5de tot de tiende eeuw), i.h.b. 19-28 (over de 
chartophylaxx in die tijd). De chartophylax was één van de hoogste functionarissen in de kerk, vlak onder de 
bisschop,, en soms diens rechterhand en woordvoerder. De patriarch van Constantinopel was qualitate qua 
bisschop.. De 'Ayia Soviet was zijn bisschopskerk, en de chartophylax had daar zijn bureau. Op enig 
moment,, misschien al in de tijd van de zevende Oecumenische Synode van 787 (Darrouzès, Recherches, p. 
27)) werd de functie van bibliophylax gecreëerd, die onder de chartophylax ressorteerde; ook hij leidde een 
bureau.. Zie voor de 'officiers secondaires et employés ' Darrouzès, Recherches, p. 373-387. 
822 Het kan die van de 'Ayia Zoniet geweest zijn: Darrouzès vermeldt in een Tactic, TCÖV K^npiKcöv zr\t; 
'Ayia<;; Xo<|>ia<;' (Recherches, p. 573 ) een aantal lagere functionarissen die kennelijk met parochianen in 
contactt staan, zoals de 'SiödOKctXoc, TOÜ EiiayyeA-iou, fjyow ó e^Tyyoijuevoc, Kal SIÖÓOKOOV xó 
EvayyéXiov'. EvayyéXiov'. 
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8.77 De cirkel gesloten 

Hett ligt in de aard van vermaan dat het tot bepaalde personen of groepen van personen is 
gericht.. En dat niet alleen: het is de bedoeling van de auteur / vermaner dat de tekst zijn 
publiekk inderdaad bereikt. Zo ook in het geval van PsA. Juist daarom is het te betreuren dat 
err nog zo weinig bekend is van de verspreiding van boeken en in samenhang daarmee van 
dee geletterdheid in Byzantium. Uit de artikelenbundel Holmes & Waring, Literacy , die 
dateertt van 2002 en naar ik aanneem de status quaestionis weergeeft, valt op te maken dat 
dee kring van geletterden tegenwoordig breder wordt getrokken dan vroeger, toen 
geletterdheidd werd gezien als strikt beperkt tot de kleine elite in kerk en kloosters, legeren 
bestuur.. De schets die Lemerle in 1970 gaf van de schoolopleiding in de tiende eeuw is 
daarvann een voorbeeld. De introductie van het begrip "functionele geletterdheid", waaraan 
Browningg in 1978 refereerde, doet tegenwoordig een aanzienlijk groter aantal mensen 
aannemenn dat kon lezen en schrijven. Wat de beschikbaarheid van boeken aangaat: terwijl, 
bijvoorbeeld,, Mango daarover in 1975 zeer pessimistisch was, vermeldt Holmes nu het 
interessantee gegeven van 'goedkope uitgaven', 'non-de-luxe texts', van bederfelijker 
materiaall  dan de handschriften die wij kennen. Zulke handschriften hebben mogelijk in 
grotenn getale bestaan en zijn verloren gegaan83. 

Hoee positief en verhelderend deze ontwikkeling ook is, ze neemt niet weg dat zeer 
betwijfeldd moet worden dat velen van de gelovigen tot wie de arcoKpiaetq gericht zijn ze 
kondenn lezen. Functionele geletterdheid, dat wil zeggen geletterdheid die de burger in staat 
steltt te functioneren in het sociale en economische verkeer, staat ver af van het vermogen 
eenn literaire tekst te lezen. De florilegia, die in het bijzonder gericht zijn tot PsA's 
intellectuelee gelijken (zie o.m. 7.2, 'Twee soorten van discours ' en n. 53), werden door de 
betrokkenenn wél gelezen. Sterker, ze zijn bestemd om te worden gelezen, niet om te worden 
voorgelezen. . 

Voorr het laatste, het voorlezen, zijn de ctTtotcpioeii; stricto sensu weer wél geschikt, en dat 
is,, stel ik me voor, de gangbare en door PsA bedoelde praktijk geweest. Zoals, op het 
profanee terrein, brieven aan groepen van geïnteresseerden werden voorgelezen en door hen 
besproken84,, zullen teksten zoals die van PsA in bijeenkomsten van gelovigen zijn 
voorgelezenn en mogelijk aanleiding zijn geweest tot discussie. 

Alss waar is wat ik heb aangenomen (zie 8.6, 'Pastorale ervaring?'), dat PsA zijn 
épcoTcmoKpiaeiq-projectt heeft gebaseerd op pastorale ervaring in een eerder stadium van 
zijnn loopbaan, is de cirkel gesloten: hij keert met zijn cmoKpiaeiq, in de bijzondere vorm 
diee hij ervoor gekozen heeft, terug naar de basis. 

8 33 Vergelijk Lemerle, Premier humanisme, p. 255-7, met Browning, 'Literacy', p. 49. Vergelijk Mango, 
'Books',, passim, met Holmes, 'Written culture', p. 18. 
844 Hunger, Schreiben und Lesen, p. 125-6 
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100 De handschriften̂  

10.11 De Larqpiog-versie 

Hett onderzoek voor dit proefschrift is niet gericht op de volledige reconstructie van de 
earliestearliest retrievable text van PsA's collectie van '23', dat wil zeggen van de tekst van vóór 
dee opneming in de Lcdrrjpiog, of van vóór de opneming in de collectie van '88', als deze 
niett ten behoeve van de Icorjjpiog is samengesteld, maar al bestond86. Ik heb me tot de 
doorr mij gereconstrueerde tekst in de Iwnjpioq bepaald. 

Loss van het feit dat de pre-Soteriaanse tekst er nog niet is (zie 'Negatief', hieronder), heb 
ikk laten gelden dat mijn doelstelling nauwer omschreven is dan volledige tekstreconstructie. 
Ikk ben uit op vergelijking van PsA met AA, wat inhoudt dat ik het volle pond heb gegeven 
aann de elementen die zij gemeen hebben, de vraagstellingen en de antwoorden stricto sensu. 
Datgenee wat zich niet laat vergelijken omdat het bij AA ontbreekt, heb ik minder diepgaand 
bestudeerd.. Bij PsA's eigen toevoegingen, de bijbelcitatenreeksen-met-verbindende-tekst-
en-commentaarr en de citaten-florilegia, ben ik niet verder gegaan dan ze te kort te 
karakteriserenn en in verband te brengen met het discours dat PsA wilde aangaan, in het 
hoofdstukk over de bijbelcitaten (vooral 7.2, 'Twee soorten van discours') en in Appendix 
5,, De florilegia '. 

Daarnaastt heb ik voor mijn keus van de Icorqpiog-versit nog twee redenen, een positieve 
enn een negatieve: 

-- Positief: Tekstcritisch, dat wil zeggen op het stuk van de door de opeenvolgende copisten 
veroorzaaktee corruptie, zijn er geen zeer opvallende verschillen tussen AA en de Soteriaanse 
PsA.. Het aantal verschillen heb ik nog eens kunnen verkleinen toen ik in PsA aanwezige 
variantenn op de originele tekst aantrof in Munitiz' apparatus critici  bij de Genuinae. Zeker 
tweee AA-handschriften vertonen zulke varianten met grote consistentie. Ze stonden dus in 
hett door PsA gebruikte exemplaar en werden door hem overgenomen. Ik heb ze 
aangebrachtt in de AA-tekst waarmee ik PsA vergelijk. Zonder twijfel zijn er nog 
bijgekomenn in de verlorengegane AA-transmissie tot en met het PsA-origineel, én in de 
transmissiee van het PsA-origineel tot en met het exemplaar dat de üurT/pic^-compilator 
gebruikte.. Die varianten staan in mijn tekst als PsA-varianten op de originele AA-tekst. Het 
zullenn er echter niet veel zijn: de meeste van de PsA-varianten behoren tot een patroon van 
bewustee revisie, zoals ik in het Commentaar aantoon87. Voor het doel waartoe ik PsA 
bestudeer,, is de Zcornpiog-versie bevredigend, en worden eerdere versies niet zeer gemist. 

855 Het materiaal voor dit hoofdstuk is deels ontleend aan Sieswerda, 'Eorriipicx;', in het bijzonder Appendix 
1,, p. 313 sqq. 
866 Sommige lezingen in het PsA-citaat in Georgius Monachus' XpoviKÓv (zie 2.1, 'Tijd van ontstaan') 
makenn de indruk ouder te zijn dan die in de Zwnjpiog. Het citaat is veel te klein voor enigszins houdbare 
conclusies,, maar als die indruk juist is, heeft Georgius een pre-Soteriaanse, zelfstandige collectie van '23' in 
handenn gehad. Ook het feit dat Georgius spreekt van 'Anastasius van Theoupolis (=Antiochië)' kan daarop 
wijzen.. Sporen van deze kwalificatie zijn te zien in de traditie van de authentieke Quaestiones van Abbas 
AnastasiusAnastasius (zie Munitiz, hfdst. 'Titulus' onder 2, [iii]) . Ik sluit niet uit dat PsA in zijn titel 'QeovnokEux,' 
opnam,, en dat de kwalificatie pas later werd weggelaten, door de compilator van de '88', die de Pseudo-
Anastasiaansee 23' in zijn collectie opnam, of door die van de EwTripicx;, die de '88' opnam (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius'). (Zie voor nadere bespreking p. 72, 'De titel'.) 
877 Zie ook 6.1, 'Patroon 'en 11, 'Legenda (...)'. 
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-- Negatief: Aanwijzingen dat op redelijke termijn een tekst kan worden verkregen die nog 
dichterr bij het origineel ligt, ontbreken. Er zijn weliswaar vele handschriften die de collectie 
vann '23', c.q. '88', zonder overig Xöm/ptog-materiaal bevatten, maar in de handschriften 
vann die soort die ik bij wijze van steekproef heb onderzocht, heb ik geen lezingen gevonden 
diee niet in verband met de Xöm/pfo^-overlevering kunnen worden gebracht: ze gaan 
kennelijkk terug op een ontlening aan de loycqpiog. Bij verder onderzoek is er grote kans dat 
dee 'wet van de afnemende opbrengst' in werking treedt, te meer daar er waarschijnlijk 
slechtss weinig handschriften geweest zijn tussen het origineel van PsA en het exemplaar dat 
gebruiktt is door de 2<im7pio^-compilator (zie hierboven onder Positief). 

Ditt alles neemt niet weg dat de tekst hier voor het eerst wordt uitgegeven naar de normen 
vann de moderne tekstcritiek, en met de juiste toeschrijving (ook al moeten we genoegen 
nemenn met 'Pseudo-Anastasius')88. Vandaar dat een tekstcritische verantwoording wordt 
gegeven,, in dit hoofdstuk en bij de tekst, het laatste door middel van de apparatus criticus 
enn de apparatus fontium , binnen de grenzen die hieronder in 10.12 zijn aangegeven. 

10.22 " ïküvrjpwg-handschriften" en "non-Zkorqpiog-handschriften" 

Dee Moskouse onderzoeker M.V.Bibikov geeft in het verslag Prototip van zijn onderzoek 
naarr de historie van de Izbornik van 1073 een overzicht van de Byzantijnse handschriften 
diee de tekst van het Griekse origineel, de Zcorijpiog, of één of meer gedeelten ervan 
bevatten.. Hij komt tot meer dan twintig handschriften die het gehele werk representeren. Ik 
noemm ze kortheidshalve de 'Töm/pio^-handschriften". Als ze lacunes hebben, zijn die 
onbedoeld,, veroorzaakt door verlies van bladen, of redactioneel, vanwege bewuste selectie 
vann tekst. De andere soort noem ik gemakshalve de "non-iiurrjipiog-handschriften", omdat 
zee niet pretenderen het werk als zodanig weer te geven. Bibikov telt er meer dan honderd. 
Dee "Soteriaanse" gedeelten bestaan alle uit bijna elk denkbaar aantal van de 
èpcöTcmoKpiaeii;; die we ook vinden in de Iwrijptog. 

Bibikov'ss onderzoek bevestigt het belang van de handschriften die Capaldo, Sevcenko en 
Veder899 al eerder hadden genoemd, zoals de Coislinianus 120 en de Vaticanus 423, die, 
samenn met de Patmius 109, de oudste zijn van de "2iyn;piO£-handschriften" en, gelet op de 
inhoudd van de Izbornik van 1073, zeer compleet. 

Inn principe heb ik alleen de "Zöjnypto^-handschriften" in mijn voorbereiding van de 
Zcorqpiog-editieZcorqpiog-editie betrokken. Van een klein aantal "non-Xwr^pto^-handschriften" heb ik 
dee "Soteriaanse" gedeelten in de eerste collaties méé-onderzocht op aanwijzingen dat ze 
zoudenn afstammen van een archetype los van of vóór die van de Lcotrjpiog. Die waren er 
niet90.. Eén daarvan, uit een groep die de collectie van '88' bevat, dat wil zeggen de hele 
sectiee 'EpanaTtoKpiaeic;, de Laurentianus Plut. IV 7 (L2), is in het onderzoek gehandhaafd. 

888 De GretserVMigne-editie van de '154', waarin de '88', en dus de '23', zijn opgenomen (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius') geeft een zeer summiere verantwoording van het gebruik van 
handschriftenn {PG 89, Notitia 3, 15-16), en van de herkomst van de onderaan de bladzijden vermelde 'vanae 
lectiones'.. Bovendien zijn de Pseudo-Anastasianae mét de andere éptoxaTtoKpiaeiq aan Anastasius Sinaita 
toegeschreven. . 
899 Zie Veder, 'Symposium', i.h.b. de bespreking van M.Capaldo's bijdrage, p. 59. Zie ook Sevcenko, Slavs, 
p.. 152 sqq, en 241 sqq. 
900 Waarom ik niet verder heb gezocht, heb ik uitgelegd in de inleiding tot dit hoofdstuk. 
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10.33 'Recenïiores non deteriores' 

Voorr het collationeren heb ik de tekstcritische regel 'recentiores non deteriores ' gevolgd, en 
inn principe alle handschriften dezelfde textuele waarde toegekend. Een 15de-eeuws 
handschriftt kan van een ouder handschrift zijn afgeschreven dan een 13de eeuws, anders 
gezegd:: tussen een 15de-eeuws handschrift en de archetypus kunnen minder handschriften 
hebbenn gestaan dan tussen een 13de eeuws handschrift en de archetypus. En 'minder 
handschriften'' betekent minder kans op corruptie. Het computerprogramma dat ik voor de 
collatiess heb ingeschakeld, het Oxfordse Collate, voorziet trouwens niet in de mogelijkheid 
dee ingevoerde handschriften te "wegen". Wel heb ik in de beginfase, om een eerste grove 
schiftingg in groepen handschriften te verkrijgen, telkens één van de oudste handschriften als 
basiss of 'master' gekozen, dat wil zeggen als het handschrift waarmee de andere vergeleken 
worden.. Dat is omdat, hoe de transmissie ook verder gelopen is, de oudste in het algemeen 
meerr compleet zijn dan de jongere 91. 

10.44 Onderzochte handschriften 

Dee handschriften die in het onderzoek werden betrokken, zijn de volgende: 

10dee e. 

11dee e. 

12dee e. 

(Gl) ) 
(Al ) ) 

(H) ) 

(BI ) ) 
(Pt) ) 
(PD D 
(P2) ) 
(LI) * * 
(Ot)* * 
(G2)* * 
(L2)* * * 

Coislinianuss 120 
Ambrosianuss gr. 489/ 

LL 88 sup. 
Hierosolymitanus s 

P.T.. 34 
Vaticanuss gr. 423 
Patmiuss 109 
Parii  sinus gr. 1085 
Parisinuss gr. 922 
Laurentianuss Plut. IV 6 
Ottobonianuss gr. 414 
Coislinianuss 258 
Laurentianuss Plut. IV 7 

++ Leydensis gr. 90 

13dee e. 

14dee e. 

15dee e. 
16dee e. 

(A2) ) 

(Aa) ) 
(Ox) ) 

(Ab) ) 
(E)* * 
(Ma) ) 

(P3) ) 
(N) ) 
(B2)* * 

Ambrosianuss gr. 1041/ 
HH 257 inf. 

AthosLavraTT 115 
Oxoniensiss Baroccianus 
206 6 

Athoss Lavra T 37 
Escorialensiss R II I 2 
Marcianuss gr. 489/ 
coll.. 432 

Parisinuss gr. 1259 A 
Neapolitanuss gr. 27 
Vaticanuss gr. 620 

Dee met een * gemarkeerde handschriften bleken descripti: Coislinianus 258 van Parisinus 
gr.. 1085, Escorialensis R II I 2 van Parisinus gr. 922, Vaticanus gr. 620 van Laurentianus 
Plut.. IV 6, die, met Ottobonianus gr. 414, afstamt van Hierosolymitanus P.T. 34. Omdat 
descriptii  per definitie hoogstens de informatie van hun model geven, werden ze uit het 
onderzoekk geëlimineerd. De Marcianus bleek, door redactionele ingrepen, zo verkort, dat 
hijj  nauwelijks nog aanknopingspunten voor collatie bood; ook dit manuscript is buiten het 

911 Collate, The Computers and Variant Texts Project, Oxford University Computing Services (versie 2.1, 
1995).. Zie voor een korte beschrijving Sieswerda, 'Zwnjpiog', p. 303. Bij collaties met minder complete 
handschriftenn als 'master wordt eveneens informatie over de weggevallen tekstgedeelten verkregen, maar die 
verschijnenverschijnen in de lijst van varianten als 'toevoegingen' in de meer complete handschriften, wat ze tekst-
historischh gezien niet zijn. Gaat men uit van de meer complete handschriften, dan vermeldt het collatie-
rapportt de ontbrekende gedeelten als 'omissies', wat in overeenstemming is met de realiteit, en onmiddellijk 
toegangg geeft tot de tekst in kwestie. Men kan namelijk Collate opdracht geven bij de lezingen van het 
'master'master'-'- handschrift het pagina- en regelnummer te vermelden. 
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onderzoekk gehouden. Het onderzoek is dus gedaan met 14 van de 20 handschriften. 

Hett met **  gemarkeerde handschrift L2, de Laurentianus Plut. IV 7, waartoe de zeven 
bladenn die in Leiden terechtgekomen zijn, de Leydensis gr. 90, behoren, is volgens de 
definitiee in 10.2 hierboven een "non-I^yrr/piog-handschrift": het bevat de Soteriaanse 
collectiee van '88' en een niet aan de lamjpwg ontleend Hippolytus-fragment. Collatie toont 
aann dat de '88' in de L2 teruggaan op die in de Zconjpiog. L2 vertegenwoordigt een groep 
vann ca. acht handschriften van overeenkomende samenstelling. Ik heb het, zoals hiervóór 
opgemerkt,, voor het onderzoek gehandhaafd92. 

Dee pragmatische opzet van de dissertatie die de omvang van de apparatus criticus bepaalde 
(ziee 10.12), heeft ook doen afzien van de bij volledige tekstreconstructies gebruikelijke 
conspectusconspectus codicum, de inhoudelijke en stoffelijke beschrijving van de handschriften. 
Bibikov'ss Prototip (zie 10.2) bevat een conspectus . Deze zal worden opgenomen in de 
ZwTTJpiog-editieZwTTJpiog-editie (zie 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', p. 13, en Sieswerda, 
'ZatTJpioc,'),'ZatTJpioc,'), aangevuld en gecorrigeerd: Bibikov had niet tot alle handschriften, c.q. 
catalogii  toegang. 

10.55 Collaties 

Dee eerste collaties hadden als doel de relatie tussen de handschriften vast te stellen, en in een 
grafischee voorstelling hun positie ten opzichte van elkaar en van hun gezamenlijke 
voorganger,, de archetypus vast te leggen. De voorstelling is traditioneel een genealogische, 
eenn stamboom of stemma, waarin de handschriften gegroepeerd zijn naar afstamming, van 
onmiddellijkee voorgangers, van voorgangers van voorgangers, de hyparchetypen, en van 
dee gezamenlijke voorganger van alle handschriften, de archetypus. 

Vann de passages die in alle handschriften aanwezig zijn, komt één van de langste juist in de 
Pseudo-Anastasiaansee collectie van '23' voor: hij beslaat de èparccmoKpiaeK; 13 t/m 17, 
tegenn de tienduizend woorden, één zesde van de hele tekst van de '23'. Dat is voldoende 
voorr een betrouwbare collatie, zeker waar ter uitbreiding en controle collaties zijn 
uitgevoerdd van nog twee passages, één uit het deel vóór de epioranoKpiaeK; en één uit het 
deell  erna, die elk voorkomen in ca. 10, gedeeltelijk niet dezelfde, handschriften. 

10.66 Significantie van varianten 

Eenn goed stemma is één dat nauwkeurig volgens de regels der stemmatologie is gevormd. 
Dee hoofdregel is dat de varianten waarop beslissingen zijn genomen voor de relaties tussen 
dee handschriften, werkelijk verwantschap-onthullend zijn, oftewel significant. Daarvoor 
geldenn twee criteria: significant zijn die varianten die het - in redelijkheid - onmogelijk 
makenn de lezing van vóór het modelhandschrift te herstellen, en die, ten tweede, - eveneens 
inn redelijkheid - niet parallel zijn ontstaan, dat wil zeggen, niet door verschillende copisten 
onafhankelijkk van elkaar te maken zijn. Het verraderlijke van parallelle varianten is dat ze 
tenn onrechte enge verwantschap suggereren: er kan een lezing ontstaan die "de weg terug" 

922 L2 (de Laurentianus Plut IV 7) blijkt van alle handschriften het dichtst bij de Slavische vertaling (zie 
'Proloog')) te staan. Onderzoek door F.J.Thomson (zie Sieswerda & Thomson, 'Question 23') toont aan dat 
hett ZamïptoS'handschrïfl dat voor de Slavische vertaling is gebruikt, zich bevonden moet hebben tussen de 
hyparchetypuss y en L2 (zie het stemma). 
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inderdaadd "blokkeert", en voortleeft in volgende handschriften. Maar ze kan ook elders 
ontstaan,, waardoor ze, als men haar aard niet doorziet, tot een verkeerde conclusie kan 
leiden.. Een voorbeeld, ook in het artikel genoemd, is de corruptie in vr. 15 (r. 63) van 'oi 
dyopri^ovxec,, (óq [ir\  icaxéxovxec/ tot 'oi dyopd^ovxec, tóe, un. ÓYOpatjovtec/. 
'ayopd^ovxec// lijk t voldoende verwijderd van 'Kaxéxovxe<;' om significant bevonden te 
worden,, totdat men de voorafgaande zinnen in de beschouwing betrekt: 'iva oi exovxec; 
YWCCTKCCC,, cóq jj.fi ëxovxeq coat, Kal oi icA,alovx£<; <óq un, KXaiovxeq, Kai oi xcüpovxei; dx; 
M-fii  xatpovxe<;,...'. Het ligt voor de hand dat door analogie telkens weer de variant '(Kai oi 
ayopa^ovTei;; dx; un,) dyopd^ovxec/ kan zijn veroorzaakt 93. 

Bijj  de examinatio / emendatio zijn de parallelle varianten positiever te waarderen: juist 
doordatt de copisten kennelijk gemakkelijk van de eerdere lezing op de variant kwamen, is 
vaakk goed uit te maken welke variant de eerdere lezing is. Met andere woorden: de vraag 
'Utrum'Utrum in alterum abiturum eratT is dan gemakkelijk te beantwoorden94, 

10.77 Substantiële passages 

Hett inachtnemen van zo strenge criteria heeft als gevolg dat substantiële passages nodig 
zijn,, zoals ik voor collatie gekozen heb (samen ca. 15000 woorden), om voldoende 
significantee varianten te hebben voor het opstellen van een stevig stemma. 

Dee mogelijkheid blijf t bestaan dat bij volgende collaties - met meer tekst - het stemma moet 
wordenn bijgesteld 95. Dat maakt dat het stemma de status heeft van hypothese. Maar omdat 
tegelijkertijdd kan worden volgehouden dat het de totnutoe beste verklaring is van de feiten, 
iss het verantwoord het als uitgangspunt te nemen voor de tekstreconstructie. 

10.88 Het stemma 

Dee vorming van het stemma is uitvoerig beschreven in Sieswerda, 'Lcorrjpiog'. Hier 
volstaatt het resultaat: 

9 33 Het voorbeeld is een in dubbele zin verwarrende variant, want ze blijkt ook aan het eerste criterium niet te 
voldoen:: een bijbelvaste copist herkent hier ICor 7:30, met daarin '... uf] tcctTéxovTEc,', en herstelt de tekst. 
Menn moet dus ook nog eens bedacht zijn op de mogelijkheid van een niet aan de tekst zelf, maar aan een 
externn gegeven ontleend herstel van een corruptie. 
9 44 Zie voor beschrijving en definities van varianten Salemans, Building stemmas, § 3.5, p. 109-112. 
9 55 Sinds de publicatie van het artikel 'Iwtr\pio<;'  is bij voortgaande collaties met meer tekst gebleken dat 
{Pl+[N+Ox])) de relatie tussen deze mss. beter verklaart dan <[Pl+N]+Ox), zoals ik bij het schrijven van het 
artikell  concludeerde. Met betrekking tot de positie van A2 (enige vertegenwoordiger van een derde tak; zie 
hett stemma) is de aarzeling die ik bij het vaststellen had (zie 'Ikoyxrjpioq', p. 316) niet zozeer toegenomen 
datt ik zou moeten besluiten A2 onder te brengen bij één van de andere twee takken: het voorkomen van 
relatieff  veel eigen lezingen ('singulae lectiones') en het nu eens met de ene tak, dan weer met de andere co-
varièrenn rechtvaardigen nog steeds de eenzame middenpositie van A2, en de trifurca-vormvan het stemma. Ik 
blij ff  echter bedacht op de mogelijkheid dat toekomstige collaties tenslotte anders zullen doen besluiten. Ik 
hebb overigens bij nader inzien de relatie van A2 met de archetypus verhelderd door hyparchetypus e tussen te 
schuiven,, die staat voor het onbekende aantal - verloren gegane - handschriften tussen to en A2. Zo wordt 
zichtbaarr dat de voorgeschiedenis van A2 niet wezenlijk verschilt van die van, bijvoorbeeld, P2: zouden wij -
watt in het geheel geen wonder zou zijn - niet beschikt hebben over Gl t/m Ox, dan zou P2 op precies 
dezelfdee manier als A2 zijn ingetekend. 

http://jj.fi
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Anderss voorgesteld (in "bird's-eye view "): 

10.99 "Trifitrca" 

Hett stemma is een trifurca. Twee van de takken zijn vertegenwoordigd door vele 
handschriften,, onder de hyparchetypen a en y, de derde door één handschrift, A2, onder e 
(ziee n. 95 voor het, ondanks enige aarzeling, handhaven van A2 in deze positie, en voor het 
invoegenn van hyparchetype e). Overeenstemming van lezingen van twee hyparchetypen, a 
== y, a = e, y = e, is in principe voldoende voor het bepalen van de lezing van co, de 
archetypus.. 'In principe', want behalve de noodzaak van evaluatie in alle stadia van de 
tekstreconstructie,, moet men extra omzichtig met de lezingen van A2/e omgaan, omdat dit 
handschriftt / deze hyparchetypus de enige vertegenwoordiger is van de derde tak. Toch zal 
menn een A2/e-lezing die overeenkomt met een lezing in één van de andere takken, met 
daartegenoverr in de andere tak een significante variant, zeer serieus moeten nemen; men zal 
eerderr moeten bewijzen dat ze niet de lezing van co kan zijn, dan dat ze dat wel is. 

10.100 Verdere collaties 

Voortgaandee collaties, met behulp van telkens meer ingevoerde tekst, maken het mogelijk 
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hett stemma te toetsen, en waar het nodig is bij te stellen, zoals in het geval van de in n. 95 
genoemdee groep. Hoofddoel van de latere collaties is het verkrijgen van de varianten ten 
behoevee van de examinatio en emendatio, het wegen van de varianten om te kunnen 
besluitenn tot de vroegste lezing, kortom het reconstrueren van de 'earliest retrievable' tekst. 

10.111 "Earliest retrievable text" 

Hieronderr wordt de gereconstrueerde tekst van Pseudo-Anastasius' collectie van '23' in de 
Zcoxr\piocZcoxr\pioc geboden. Het is de 'earliest retrievable text': men kan nu eenmaal niet verder 
teruggaann dan de archetypus, die zelden het origineel zelf is, maar altijd of bijna altijd reeds 
eenn copie. Bovendien is de reconstructie, hoe nauwgezet ook uitgevoerd, in essentie een 
benaderingg van de archetypus-tekst, doordat naast de lezingen die men objectief bewezen 
kann achten, onvermijdelijk lezingen voorkomen waarover de handschriften zo verdeeld zijn 
datt ze geen uitsluitsel geven. De keus die ik in die gevallen maak, berust vanzelfsprekend 
opp kennis van de traditionele copisten-fouten die in de handboeken staan beschreven, maar 
ookk op mijn persoonlijk, in de loop van het onderzoek opgebouwd inzicht in de aard van de 
tekstt en het schrijverschap van de auteur, en daarin steekt onontkoombaar een zekere 
subjectiviteit.. Vandaar de noodzaak van een voldoende uitgebreide apparatus criticus, 
waarinn van de keuzen verantwoording wordt afgelegd. 

10.122 Apparatus criticus 

'Voldoendee uitgebreid' vereist uitleg. Het is duidelijk dat een apparaat waarin alleen de 
variantenn staan van de hyparchetypen het dichtst bij CD, als te opppervlakkig zal worden 
ervaren:: teveel van de voortgang - en neergang - van de tekst blijf t onzichtbaar. Maar aan de 
anderee kant van de schaal dreigt het "variantenkerkhof", waarin ook de lezingen zijn 
opgenomenn die geen rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de tekst van hyparchetypen, 
zoalss singulae lectiones, spellingverschillen, accentverschillen en dergelijke. 

Dee gedetailleerdheid van het apparaat kan gerelateerd worden aan de bedoeling die de 
tekstbezorgerr ermee heeft. In het algemeen zal die zijn: duidelijk maken hoe hij voor de tekst 
diee hij onder handen heeft met behulp van de handschriften die hij tot zijn beschikking heeft 
tott zijn keuzen is gekomen. Men kan spreken van een projectgebonden apparaat. Daarvoor 
zall  hij verder moeten gaan dan de dichtstbijzijnde hyparchetypen: lezingen "verderop", in de 
groepenn van handschriften onder opvolgende hyparchetypen, zijn vaak bewijsmateriaal dat 
niett gemist kan worden. Maar daarbij blijf t het: de tekstverschillen die geen bewijsmateriaal 
zijnn voor de tekstreconstructie, blijven buiten beschouwing. 

Datt is anders bij een project-overstijgend doel, dat men "strategisch" kan noemen: 'Wat als 
ooitt nieuwe, dat wil zeggen buiten het onderzoek gebleven of nieuw-ontdekte handschriften 
alsnogg een plaats in het stemma moeten krijgen?'. Daarvoor is het nuttig dat het critisch 
apparaatt varianten tot in verre vertakkingen van het stemma laat zien96. 

" ""  Men kan zich het doel ook educatief voorstellen: het verschaffen van studiemateriaal aan beoefenaren van 
codicologie,, textologie en stemmatologie. Een gedetailleerd overzicht van zo veel mogelijk tekstverschillen 
helptt kennis en inzicht te verdiepen in wat allemaal kan gebeuren in de loop van een transmissie. De vrees 
voorr al te veel uitdijen van papieren edities kan worden voorkomen door de apparaten onder te brengen op 
eenn electronische informatiedrager (CD-ROM). 
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Hett is denkbaar dat voor de editio princeps van de Zomjpiog besloten zal worden tot de 
laatstgenoemdee doelstelling. Het is immers waarschijnlijk dat ten minste een aantal "non-
Icornpiog-handschhfien"Icornpiog-handschhfien" teruggaat op de Zömfpio^-traditie. Ooit zal de behoefte opkomen 
tee onderzoeken of dat zo is, en waar in het Iconjpiog-stemmsi de aftakking naar die sub-
traditie(s)) te plaatsen is. Dat impliceert een - in redelijkheid - volledige apparatus criticus. 

Voorr dit proefschrift is een pragmatische opstelling gekozen. De historie van de vaststelling 
vann PsA's tekst is weliswaar niet zonder belang, gegeven het feit dat de Iwnjpiog-vcrsie 
hierr voor het eerst critisch wordt uitgegeven, maar staat niettemin in functie van het primaire 
doel:: de vergelijking met de authentieke Anastasiaanse tekst (zie hierboven 10.1). Dat 
impliceertt wat ik hierboven een "projectgebonden apparaat" heb genoemd, een apparaat dat 
dee lezers voldoende informeert over het bewijsmateriaal, maar hen niet overlaadt met 
details. . 

10.133 Editoriale beslissingen 

Opp het gebied van spelling, accentuering en interpunctie bieden de handschriften zelden of 
nooitt eenduidigheid. 
a.. Spelling: 
-- ei, Ti, oi, v en i ("iotacisme") vallen samen in 'i', ai en e in 'e', 
-- het lengteverschil is weggevallen, waardoor elke 'o' gespeld kan worden als o of co, 
-- de aspiratie is verdwenen, en daarmee het verschil tussen spiritus lenis en asper, en 
-- de klassieke toepassing van het'" v'ètyeXicvcmKÓv" is teloorgegaan. 
b.. Accentuering: 
-- mét het lengteverschil is het klassieke verband tussen "lang" en de circumflexus ( ~ ) 
verdwenen,, waardoor (pro)perispomena vaak acutus ( ' ), c.q. gravis (' ) dragen. Acutus 
enn gravis worden, doordat er geen "akoestisch" verschil meer is, soms verwisseld. Er zijn 
ookk nieuwe regels ontstaan, bijvoorbeeld voor écrci(v) en eiat(v), en de accentuering van 
enclitischee indefinita aan het begin van een woordgroep ('... nvöq xwv dyYéAxov ...'). Het 
all  dan niet toepassen van nieuwe regels verloopt onsystematisch97. 
c.. Interpunctie: 
-- deze is in veel gevallen niet meer dan een aanduiding van een hoeveelheid in één keer 
gecopiëerdee woorden; voor zover ze syntactisch is is ze ook nog zeer onregelmatig. 

Hierr moet de tekstbezorger of zelf eenduidige oplossingen vinden, of zich naar bestaande 
uitgeversconventiess richten. Ik trek de consequentie uit de ambitie van de Byzantijnen zelf 
klassiekk Grieks te schrijven. Mijn spelling en accentuering zijn dus klassiek-Grieks. Ik 
gebruikk hoofdletters alleen voor het begin van een alinea, zoals in de Oxford Classical 
Texts,Texts, en voor het begin van een citaat, zoals in de Series Graeca van het Corpus 
Christianorum,, die ik ook volg in het cursiveren van de bijbelcitaten; aan de Sources 
ChrétiennesChrétiennes ontleen ik de aanhalingstekens «...» en «...<...>...» 98. 

977 Zie Noret, 'Quand done' en 'OÜK eioiv cm OVIK eioiv?'. Overigens blijkt dat de ene copist bedoelt de 
contemporainee regels te volgen, de andere de klassieke; geen van beide ooit consistent. Daarom, en omdat 
menn nooit kan vaststellen in hoeverre zij op dit punt hun voorgangers volgen - en deze weer de hunne -, is 
hett niet mogelijk de "earliest retrievable accentuation " te reconstrueren. 
988 Alleen in de Griekse tekst. Daarbuiten gebruik ik '...' en ..."..."...'. Vanwege interferentie tussen de 
verschillendee lettertypen is het gebruik van smart quotes ("...' en '..."..."...' ) vrijwel onmogelijk. 
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111 Legenda, Apparatus, Florilegia 

Legenda Legenda 

AAA Abbas Anastasius' Quaestiones Genuinae zoals gereconstrueerd door 
J.A.Munitiz,, met de lezingen van de legger gebruikt door PsA voor zijn 
bewerkingg (explicatie in noten), en typografisch aangepast aan de PsA-
tekstt (zie 10. 13, 'Editoriale beslissingen') 

AAAA (cursief, in de hierboven genoemde noten) Quaestiones Genuinae zoals 

gereconstrueerdd door J.A.Munitiz 

PsAA Pseudo-Anastasius' bewerking zoals gereconstrueerd door D.Tj.Sieswerda 

== AA ... "gebaseerd op AA ...", "bewerking van AA ..." 

tekstt afwezig (bij AA) of weggelaten (door PsA) 

M,M, D, ... (cursief) J.A.Munitiz' sigla voor handschriften 

b,b, d ... (cursief) J.A.Munitiz' sigla voor collecties 

ff  PsA 1 ^ t e^ st v an A j ^ °^ ^ en v a r i a nt m PsA 

AAA  (vet) AA alleen 

PsAA  (vet) PsA alleen 

AA A 
55 {  p . '" parallel gedrukte AA- en PsA-tekst wordt als één regel genummerd 

ApparatusApparatus fontiutn 

Zoalss uiteengezet in 7.1, ' . .. in de dnoKpiaeig' zijn de citaten in PsA's cmoKpioei<; stricto 
sensu.sensu. alle bijbelcitaten, op twee na, die afkomstig zijn uit een werk van Dionysius 
Areopagita.. Er zijn dus in feite slechts tweefontes. 

Ikk gebruik 'cf.' ('confer') waar het verband met de brontekst weliswaar woordelijk is, maar 
losserr dan in het geval van daadwerkelijk citeren, het overnemen van een afgerond 
tekstgedeelte.. Het gaat vooral om toespelingen (zie 7.6, 'Toespelingen'). Is het verband 
hoofdzakelijkk inhoudelijk, verwijs ik met 'vide'. De grens tussen de twee soorten 
verwijzingg is niet scherp: hier en daar zou in plaats van 'cf.' 'vide' verdedigbaar zijn, en 
andersom. . 

ApparatusApparatus criticus 

Gl ,, Al , H, PI, N, Ox, P2, A2, P3, Ab, L2, Aa, Pt, BI 
G l ,, A1 ,H ,P1 ,N, Ox, P2 = a 
G l ,, A1,H, PI, N, Ox = p 
P3,, Ab, L2, Aa, Pt, BI =y 
Aa,, Pt, BI =8 
A22 = e (waar A2 overeenkomt met a of y) 
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Doorr redactioneel ingrijpen heeft Ab slechts 18 vragen. 

Vann sommige handschriften zijn folia verlorengegaan: 
-- Al mist vr. 1-11 
-- Ox mist vr. 1-4 
-- P2 mist het begin van vr. 1 
-- Aa mist vr. 1-4 en 19-21 

Florilegia Florilegia 

Gedetailleerdee bestudering van de florilegia van bijbelse en patristische citaten bij de 
Pseudo-Anastasiaansee vragen valt buiten het bestek van deze dissertatie, die immers 
Pseudo-Anastasiuss met Abbas Anastasius vergelijkt. Doordat ze een eigen toevoeging van 
PsAA zijn en bij Abbas Anastasius ontbreken, valt hier niet te vergelijken. Bij elke vraag 
wordenn van de citaten van het florilegium de herkomst (bijbelboek, bijbelse persoon, auteur 
en/off  werk) gegeven, gevolgd door het incipit. In Appendix 5 wordt bij wijze van 
voorbeeldd het volledige florilegium bij vr. 11 gegeven. 
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Dee titel 

AAA 'Epa>Tnff£u<; Kal dnoKpiaevt; nept öia<t>óprav K£<|>aXaict>v yivónevat èx 
öta<>ópeavv npcxrcónov npöq TÖV 'Apfta 'Avaaxdtnov, cüv xaq ÏAHTBIC, 

èjrotiioraTO,, or>K è̂  ÈOUTOÜ, dJO,' ÈK noXJiiv; iteipac; 

PsAA Toü d7i.au 'AvowrccMTiov aïïOKpicrei; npóq xd<; è7ceve]c6ei<ra<; oróxüi 
énepewTiffevqq rcapa xtvtov ópÓoöó^rav nept Öia^ópcov Ke<J>aX,aicov * 

(deestinn Al,Ox, P2, Aa) 
44 npoaevexÖeioaq P 5 ÊK rcapa 8 

Commentaar r 

PsA'ss titel - zoals we hem aantreffen in de Zanjpwq (zie 10.1, 'De Icorrjpiog-versie') -
vindenn we, precies zo, éénmaal in een AA-handschrift, dat nauw verbonden is met de 11de-
eeuwsee compilatie van de collectie van '154' (zie Munitiz' stemma [p. xl] en zijn apparatus 
criticuscriticus bij AA's titel [p. 4]; zie voorde '154' 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius"). 
Datt verbaast niet: ik heb aannemelijk gemaakt ('lornjpiog', p. 305, n. 28) dat de compilator 
vann de '154' een tot de Xöm/pio^-traditie behorend handschrift van de '88' heeft gebruikt 
(misschienn een exemplaar van de complete Zamjpiog). De titel van de '154', getuige de 
Gretserr / Migne-editie, is een mengsel van die van de Soteriaanse '88' en die van de 
authentiekee '103'. Er is een kleine kans dat de kwalificatie '('Avacrtaaiov) Öeowcóteax;' 
diee Georgius Monachus' in zijn pre-Soteriaanse PsA-exemplaar vond (zie n. 86), ook in 
éénn of meer AA-handschriften stond (Munitiz, ibid.). Als dat zo is, stond ze wellicht in 
PsA'ss AA-exemplaar. In dat geval heeft hij haar overgenomen en is ze pas door de 
compilatorr van de '88' of die van de larrrjpwg geschrapt. 

PsA'ss formulering van de titel is wellicht conventioneel, gebruikelijk voor 
éptoTanoKpiaeiq-verzamelingen.. Daarop wijzen titels als &eo8mpr\xov ÈKIOKÓKOV 
nóXecognóXecog Kvppov évög tav év XaXKr\8óvi ^A' ayicov natépojv npög rag éxEvexöeicrag 
avrmavrm épcorrjaeig napd tivog xëv èg" Aiyvnxov énioKÓnav anoKpiaeig. De 
overeenkomstt is treffend". 

'OTJKK  è̂  éauTO'ü, aXk' éic noXXfjq ïteipaq' (r. 3) komt neer op 'niet zelf, uit eigen wijsheid, 
bedacht,, maar uit het leven gegrepen'. Het weglaten ervan door PsA spoort met mijn 
bevindingg dat, waar AA de voorstelling volhoudt van een persoonlijke, aanwezige, 
vragenstellerr en antwoorder, bijvoorbeeld door de vragensteller in de tweede persoon toe te 
sprekenn ("ISoti fiKouaac, ...'), PsA meer distantie in acht neemt, en de epGucmoKpiceic, 
eerderr presenteert als vraagstaart en hun behandeling, als probleemstellingen en 
verhandelingenn (zie het Commentaar bij o.m. vr. 2, r. 51-52, en 3.2,' Enscenering'). 

9 99 Zie Bardy, 'Littérature (Suite)', p. 212, n. 2, en Berkowitz & Squitier, Canon, s.v. Theodoretus, 016. Het 
werkk staat algemeen bekend als de 'AnoKpiaeig npög tovg ópöoöóq'ovq nepi xivtov avayKaicav 
^rrnjfxarav,^rrnjfxarav, een aanduiding die - meestal in het Latijn: Quaestiones ad orthodoxos - persisteert ondanks de 
vondst,, eind negentiende eeuw, van de hier geciteerde titel in een tiende-eeuws handschrift (uitgegeven door 
A.Papadopoulos-Kerameus,, St Petersburg. 1895). De toeschrijving is zo omstreden dat het verstandig is te 
sprekenn van Pseudo-Theodoretus. Het werk moet in elk geval worden onderscheiden van Theodoretus' 
collectiee van 'Anopiai of 'Anopa (eigenlijk twee verzamelingen), interpretaties van 'moeilijke plaatsen' in 
hett Oude Testament, en wel de Oclateuch en de boeken Koningen (= Samuel en Koningen) en Kronieken. 

http://d7i.au
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E P .. 1 (= AA 1) 'De fundamentele kenmerken van de christen ' 

AAA EPQTHZIZ a' Ti é au TÖ crijieïov TOÜ dXT)6oü<; Kal teXeiov x Pl c T t i a v 0^ 
PsAA  'Epérnmg a Ti éaxi TÖ orinéïov TOÜ xeXeiov xpumavoü; 

AAA AnOKPISIS Oi név <j>aaiv ÖTI Tiiatiq öpGfi Kai ëpya etKJepfj, 
PsAA  AnÓKpicng IlioTiqópGfi Kai ëpya EiiaePfj. 

AAA  ó 8è XpiGtöq OTJK év TOTJTOK; ópi^exai TÖV ÖVTÜX; aXtiGfï xpi<roavóv Siivaxai 
ydpp Tig Kai Jiiaxiv Kai ëpya dya8d ëxeiv Kai uyTiXo^poveiv è%' aÜTÖiq Kai \ii\ 

55 elvai xéXeioq xPlOTiavó<;-

PsAA  xPi a t i a vo<; Ydp ètrav dXr|0ivö<; OIKO<; XpiOTOv 6i' ëpycov dyaBcöv Kai 
SoyjiaTCövv eiiaepcöv ovviaTd|ievo<;' f) ouv dXr|9f)q TCIOTK; 8id xc5v ëpycov 
SoKind^exai,, 8IÓTI niotig X<QPlS ™v épycov veKpd écmv, cóg Kai ëpya xtop^ 
mcTecoq.. 8iö XP̂  ndarj 5-uvdjiEi aofyaMx; Ttpelv eawoix; KaÖapoüi; anb 

100 pimapcöv ëpycov, ïva \ii\  Kai rcepi fjntöv texOfj- «0eöv ónoXoyovmv eiSévai, 
roïgroïg Sè ëpyoig apvovvtai.» 

AAA [Aió ] <j)T|oiv ó Kijpioq, ÖTI «['Oayancüvp£ ] [rag évroXdg jioi] 
PsAA ["OGev] <)>T|aiv ó Kiipioq1— «['Eav tigayanq//e,] [TÖV Xóyovp.ov ] 

AAA  rnpijaei, xaycb ayamqato avtöv[ — Kai 
PsAA  rnpijOEt, [Kai ó natrjp/xov ayanrjoei avtöv 

AAA  ènfavioa) avró èfiavtóv, Kai èXevaó^ieBa»} èyco Kai ó naxfip \iox>, 
PsAA  Kai Jipóg avtöv éZevaó^eOa ] — , 

15 5 
AAA  «Kai novrjv nap'avxcö [noiijaofiev ]». 
PsAA  Kai p.ovi]v nap'avté [noirjaófie&a]». 

AAA OUKOOV 8td TOUTCOV LtavBavonev, ÖTI 8id îèv xf\c, niaxeax; Kai TÖV 

PsAA OÜKOÜV 8td TOÜTCOV ^iav9dvonev öxi Sid — Tf|<; ópOfV; moTeax; Kai TÖV 

AAA [ëpycov TCÖV KOXCOV] oiKo8o|xelTai ó oiKoq xf\q y^Xffe ^mö TOÜ voöq fmcov èdv 
PsAA [KOXCOV ëpycov ] oÏKoSo^etTai ó oiKoq xfiq y u x^ 

AAA 8è \ÏT\ Ê\QT] Kai [OIKT|CTT| Ó XpiaTÖs ó oiKoSecmóxriq*  év fpïv], 
PsAA Kai ovTcoq [OIKEÏ Ó 0EÖ<; èv fplv] . 
**  ó Xpiotóq om. M ; vide infra 1. 23, ubi PsA «ó oiKOÖEonÓTTii; Xpiaxöq» scripsit; e quo intellegi potest 
PsA-umm hic lcctionem «ó Xpicreói; ó oiicoSecmÓTrv;» in exemplari vidisse, sed mutassc. 

AAA  ÊVSTIXOV éq OIJK fipeaev aïraö TÖ \HJ>' TILUOV yevó^evov aÜTCp oiKoSó|ir||Aa. 

200 PsA «EvoiK7]aco», ydp (|>T|OIV, «év avtoïg Kai èiinepinaxr\a(o.» Kai TOÖTO 8TIXCÖV Ó 

'A7ióaxoA,o<;; ëXeyev « nHOVK êniyivóoKetE Öti Xpiotög» OIKEI « év vp.ïv; ei 
fiTJtifiTJti apa aSÓKi^ioi éate.» OIJK olSe TOIVDV Ó 8idpoXoq irÓTepóv ëaco ÈOTIV év 
TT\\ 8iavoia ao\) ó oiKo8ecmÓTT|q XpiaTÖq TI OV~ öxav Sè Ï8TI GE ópyi^ó(aevov r\ 
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Kpavyd^ovTOO f\ ójivóovta f\ aiaxpo^oyoüvTa r\ XoiSopoüvta f| KataKpivovta fj 
Hiooüvtaa TI dSiKowxd Tivaq f\ \mepT|<|>avewnevov Kal dXa^ovewpevov r\ 
yzkévxayzkévxa noXXa Kai neTecopi£ó|ievov f| \iy\ OUVEXCCK; ïtpooeu%ópevov Kai TÖV 
öavaTOVV jivTmovevovTOt, tóxe voet ÖTI OÜK ECTTIV év xfj xjnjxfï aov ó <t>i)X.doacov 
oee Kai <J>povTi£<ov Geóq. 
Kaii  oóitax; Xoinóv Ka6d7tep KXÉJITTV; eiaeMïcbv ó 7covr|pö<; dx; jj.fi ÖVTO<; Oeiou 
X\JXVO\)) év KapSia ovXq TÖV CHKOV tnq \|n>xfiq aov, jfori y/verai ró êaxara aov 
XeipovaXeipova xa>v npahcov. 

88 cf. Iac 2:26 10-11 Tit 1:16 12-15 Ioa 14:21 et 23 (excerpt.) AA, Ioa 14:23 PsA 
200 2Cor 6:16 pars 21-22 ibid. 13:5 fin. 30-31 cf. Mat 12:45, Luc 11:26, 2Pet 2:20 

(deestinn Al,Ox, P2, Aa) 

22 ÖEoaepti p 15 noi.Tiaop.ev A2 P3 

Florilegium m 

"EKK TOÜ Aewrepovouiot) 
«Kai«Kai vvv 'Iapar^X ri Kvpiog ó Qeóqaov aixel Ttapd aov dXX' rj (pofieiaOai Kvpwv xóv 
©eóv©eóv aov,.,.; 
Toüü Aavt& 
«Oi«Oi dyanévxeg töv Kvpwv piaeïxe novnpd .... 
Toüü Haatoi) 
«'Byyi^eii  poi ó Xaöq ofaog Kai toïgxeiXeaiv avxëv tificdai //£,... 
Toüü EoXopc5vxo<; 
«BSéXvyna«BSéXvyna Kvpico óöoi Sieatpa^iévai 
Tooo £ipdx 
«Mrf«Mrf eïjvrig- eïjvrig- <0 ©eóg^ie ETiXaaev 
'EKK TÖV 'AncxTToXvKÖv öiaxa^ecov 
«OO OTJV PaTixiaGeiq dXXóxpioq doepeiaq xmapxéTco,.... 
Toïii  NWXOTU; ÈK TOÜ ei<; xó Ilaxcp f|u<5v 
«Tfiqq yap Ttovipaq repoaipéaeax; ó aya6ö<; Öeöq rcaTf|p yevéaÖai <|>v>aiv OÜK ëxei 
Toüü avtoü èic TOO npöq 'OXt>(unov xóv daxT|xf|v 
«Eii  Toivw TÖ övojid TI<; TOÜ XpiaToü \mo8wiTO 
ÏXÓXtovv KvpiXXov 'IepcKToX/uutov èK x&v KaTn.xT|<T£<av (marginale reeds in co) 
«OTJSÈVV  T|p.ïv Ötye.Xoq TTJV xptcfn.avd5v KEKA.f|aöai TipoatiYopiav \ii\ 
Tovv Xpixroorófiov èx xf|<; Kaxa MaxOatov 
«OO ydp natépa EUICOV TÖV ©eöv Kai djiapTTuidxcov d<|>eaiv Kai KoXdaeax; 
Tooo aüxoü TCEpt vT|<rxeia<; 
<«KaTEv6vv0jjTO»,<«KaTEv6vv0jjTO», ^r\qi\, <TI npoaevxij jiov ég dvfiiapa èvómóv aov, 
Toüü avxoÜ ÈK XOÜ Kaxa MaxOatov 
«Mdöco|ievv Toivuv xiva èaxi Ta Koivowxa TÖV avGpcojiov 
Toüü a/ötoü ÈK Tii<; Kaxa loóvvnv èpiitiveiai; 
«"OTII  ydp ovSèv ö<(>eAx)(; nionq piou ÖVTOX; 8ie<t)0apnévo-ü tyr\oiv ó Kvpioq' 
*EKK xrav 'AjtotrxoXvKéav öiaxd^eov (marginale [reeds in co?]) 
«Oii  ydp év dfiapTiai<; Y^VÓ ÎEVOI Kai \ir\  pexayvóvTec; 
Toüü óyioo BcurtXeiov éx xöv 'A«TKIVCIKG>V 
«Eii  7iioTeiio(iev TÖ Kvpico Xéyovxi ÖTI «IJdg ó noiév rrjv apiaptiav SovXóq èaxi tijg 
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http://noi.Tiaop.ev
file:///mo8wiTO


EPQTATIOKPIEIZ1EPQTATIOKPIEIZ1 Florilegium, slot Commentaar, Inleiding 75 

aiiapxiaq.y aiiapxiaq.y 
Itodvvovv vc\c, ïcXijiaiccx; 
«'OO nicrov uèv ópGrjv KEKxfioöai téycov, duapxiaq 8è Sian:paxxóu£:vo<;, 
MdpKovv jiovaxoü 
«Tivèqq UTI noiowxec, xdc; èvxoXac, maxeijeiv ópOux; voui^ouaiv, xivèq 5è 
Ma£,ium)) (tovaxcrü ÈK T<5V 'AcnaiTtKcav KE<t>aXai<ov 
«'Evv tolt; xpioi XOXJXOK; Ó xpiaxiavóq ^vXoao^et' èv xdiq èvxoA.dl<;, év xot<; Sóyuaai Kai 
évv rq rcioxei 

Commentaar r 

Ziee 4.2, 'De volmaakte christen' voor de betekenis van PsA's keus van AA 1 voor zijn 
eerstee vraag. 

DeDe vraagstelling 

11 (xó an.ueïov) xov aXr\Qovc, Kai xeteiov (xpicmavoü) (AA) - (...) xoü xeXeiou (...) 
(PsA).. De weglating van xoü dXnOoïx; heeft niets te maken met enig bezwaar tegen woord 
enn begrip dtoïOeia. Opvattingen van 'waarheid' als minder dan of zelfs tegengesteld aan 
'werkelijkheid'' dateren van later (zie bijvoorbeeld Gadamer, Wahrheit), 'AXf|6eia wordt, 
alss bijbelse term, sterker: als kwalificatie van Christus, hemzelf in de mond gelegd ("Eycó 
eiuii  Ti Ó8ö<; xai r\ aXr\Qeia Kai fj £(DTY [Ioa 14:6]), volstrekt geëerbiedigd100. 

Dee verklaring voor de beperking tot xoü xeXeiov moet een andere zijn. De beste is dat PsA 
dXrj6r|<;; geïmpliceerd achtte in xéXetoi;, zodat xox> XEXEICU voldoende was voor het 
overbrengenn van de boodschap101. 

PsAA vindt overigens AA zelf vrijwel aan zijn zijde: even verderop, in r. 3-5, brengt deze, in 
eenn door PsA weggelaten passage (zie hieronder), een nuancering aan op de stelling dat 
gelooff  en vrome daden de volmaakte christen kenmerken, door te zeggen dat wie die heeft, 
maarr erop pocht, 'geen volmaakte christen is', 'jifi elvai xéXeiov xpioxiavóv', waarmee 
hijj  het onmiddellijk voorafgaande 'xöv övxox; aXnOfj xpiöxiavóv' weergeeft. Welnu, als 
menn ziet dat dX.T|0f|<; versterkt met övxax; gelijk is aan xéXeioc,, is de gedacht dat ónversterkt 
dXrj6f|<;; iets minder is dan, en besloten is in xéXeioc, slechts één stap verder. 

Dee verkorting die hier óók bereikt wordt, is één van PsA's methoden waarmee hij de tekst 
versterkt,, dat wil zeggen: de persuasiviteit verhoogt. Het is een middel dat hij bewust en 

1000 Ook kennis van de klassieke filosofie, zoals bij de Cappadocische Vaders, die grote classici waren, kan 
niett tot een nuancering of kwalificering van dXiïÖEict geleid hebben. Men zou dat kunnen denken vanwege 
dee ontwikkeling van een terminologie met betrekking tot 'werkelijkheid' uitgaande van 'elvai': 'oüaia', 
'o5v',, 'ÖVTOX;', 'ta ÖVTO; övta' etc, die ten koste zou kunnen zijn gegaan van dA.ii8eia (en öAjifhiq en 
d\n6ivó<;).. Maar dat is niet het geval. Plato, bijvoorbeeld, van wie zulke nuancering zou kunnen worden 
verwacht,, verbindt onvoorwaardelijk dXf|0Eia met werkelijkheid (zie o.a. Soph. 263b: "Kéyei ó dX.nör|<; [se. 
Xdyot;]]  ta övra cóc, ëotiv'). PsA blijf t dan ook elders de termen dXrjÖeia, dXr|0Ti<; en dXnöivóc, 
onbelemmerdd gebruiken, te beginnen al dadelijk in r. 6: 'yjpi<mavö<; vdp ècrriv <&rt6ivóc, OIKO<; Xpioroü '. 
Ziee verder bijvoorbeeld Pelikan, Christianity and classical culture, hfdst. 1, passim. 
1011 Het is niet onmogelijk dat hem door het hoofd heeft gespeeld dat in de Bijbel, in casu het Nieuwe 
Testament,, léXeioq als kwalificatie van personen veel meer voorkomt dan dX.nöri<; (respectievelijk 12 en 7 
keer;; de precieze getallen hoeven hem niet bekend geweest te zijn). 
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selectieff  toepast: we zien hem namelijk evenzeer verlenging, soms zeer aanzienlijk en 
gedetailleerd,, toepassen, zoals reeds hier, aan het slot van de eerste cmÓKpioic,, daar waar 
hijj  dat voor het overbrengen van zijn boodschap nodig acht (zie 6.7, 'Verkorting'). 

Zulkee reductie van twee termen tot één, hoe opvallend ook hier, is zeldzaam bij PsA. 
Integendeel:: hij handhaaft bijna alle doubletten in tekst die hij van AA overneemt, breidt in, 
welgeteld,, tien gevallen een enkele term uit tot een doublet, en creëert er vele in eigen tekst. 
Meestall  is één van de termen een concretisering of specificering van de andere (zie 6.6.4, 
'Aanvulling'Aanvulling tot doublet [...]'). 

HetHet antwoord 

22 nicrac; óp6f| Kal ëpya eva£$f\. Kern, en meer dan dat: programma van de collectie, zij 
hett met een accentverschil tussen AA en PsA. PsA kan geacht worden meer nadruk op het 
tweede,, de 'ëpya evcepry te hebben gelegd (zie hieronder bij r. 6-11, 'Inhoudelijk : ...*, 
enn overigens de strekking van deze dissertatie als geheel). AA, van wie we weten dat hij 
volopp verwikkeld was in de theologische controversen van zijn tijd (zie n. 121), kan juist 
ietss meer bezorgd zijn geweest om het eerste, het 'ware geloof. Voor PsA, levend 
anderhalvee eeuw later, en onder de aegis van het Constantinopolitaanse patriarchaat, waar 
dee Orthodoxie onomstreden was, was zulke zorg veel minder actueel. 

3-55 'O 8è Xpiaxóc,... \n\ eivai xéteioq xpiatiavóq (AA). PsA schrapt deze passage en 
vervangtt hem door eigen tekst, niet omdat hij de erin gelegen gedachte afwijst: in het 
florilegiumm bij deze vraag is een citaat van Marcus Monachus opgenomen, waarin in 
essentiee hetzelfde gezegd wordt: '..., sommigen die de Geboden uitvoeren verwachten het 
Koninkrijkk als de hun verschuldigde beloning ...',02. De reden voor de weglating moet dus 
eenn andere zijn. De meest plausibele is dat PsA de nuancering hier, dadelijk aan het begin, 
niett kan gebruiken. Hij wil snel en rechtstreeks dóór naar het vervolg. 

6-111 Het vervolg is een passage van PsA zelf, waarin hij twee dingen doet die kenmerkend 
zijnn voor zijn revisie, en verhelderend voor wat zijn motieven betreft, één inhoudelijk, het 
anderee structureel. 

InhoudelijkInhoudelijk : Waar AA niet ingaat op de relatie tussen geloof en vrome daden - behalve dan 
datt hij in de volgorde geloof — daden impliceert dat vrome daden volgen uit het rechte 
gelooff  -, doet PsA dat expliciet en nadrukkelijk: uit vrome daden blijkt (zie 'SoKiuxx^exai' 
inn r. 8) het ware geloof, welke stellingname hij versterkt met citaten uit de Jacobus-brief 
(2:26)) en uit Paulus (Tit 1:6). In strenge en suggestieve bewoording oordeelt hij over 'ëpya 
Xtópic,, nicteroq': 'xpiï (...) xripeiv éauxoix; KaBapotic, ünö pimapcöv ëpytov ...' (r. 8-10). 

StructureelStructureel : In zijn vervangende passage neemt PsA een element op dat hij verderop in 
AA'ss tekst heeft aangetroffen en dat hij naar voren haalt: de inwoning van God, casu quo 
Christuss in de mens, door AA in een Johannes-citaat geïntroduceerd: '... KCÜ [lovrjv nap' 
aikoSS (= t<3 dvepomcp) Jioirjaonev (14:23).' PsA stelt haar aan de orde dadelijk in de 

1 022 Het volledige citaat is: «Tivèq ufi JIOIOÜVTEI; TOC, ÉVIOXCK; jcioxe'óeiv óp6ajq voui^ouaiv, Tivè? 8è 
7toioüvte<;; ax; utoöóv ó<|)eiX,óuEvov tf|v paoiXeiav ÊKÖéxovTar au^ÓTepoi Sè rfjq paaiXeia<; 
aJiea<tiöXT|öav.»» {Marcus Monachus, Tlepi x<öv oiofiévojv, 17). 
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tweedee zin van zijn antwoord: 'xpicmavcx; yap écmv öXn6ivö<; oiKog Xpiatoü ..." (r. 6). 
Ditt is het eerste geval van anticiperend thematiseren dat we tegenkomen, zeer passend, 
gezienn de centrale rol die de inwoning in het vervolg blijf t spelen - iets wat PsA van AA 
overneemtt en versterkt -. Zoals uiteengezet in 6.5, 'Anticiperend thematiseren ' sqq. 
behoortt het procédé tot PsA's vaste instrumentarium. Hij richt de aandacht van zijn publiek 
opp waar het hem om gaat, en brengt een vastere, meer rechtlijnige structuur in de tekst aan. 
Hier,, in vr. 1, is het niet spectaculair: PsA heeft het AA-element dichtbij al gevonden, en 
hoefdee het dus over slechts korte afstand naar voren te halen en als thema te presenteren. In 
anderee vragen is die afstand soms aanzienlijk groter: in vr. 2, bijvoorbeeld, vindt PsA het te 
anticiperenn element ongeveer halverwege AA's antwoord, en haalt hij het naar voren tot in 
dee vraagstelling.103 

66 'xpicmavöc, yap écmv ÖXT)9IVÖ<; OIKO<; Xpioxoü' (ook van God: zie r. 14-15, r. 18 
[PsA]]  en verder) (PsA). Er zijn dus ook niet-'ware' (of niet-waardige) 'woningen', 
kennelijkk de niet-ware christenen en, a priori, de niet-christenen. Dat begrijpen we ook uit 
vr.. 2, waar 'de mens', 'ó avBpamoc,', iedere mens, 'tempel Gods', 'vaöq (...) ©eoü' 
wordtt genoemd (vr. 2, r. 20), waarin God zijn intrek neemt nadat de mens zich gereinigd 
heeftt van zijn zonden (ibid. r. 16-17). AA zegt, nog in vr. 1 (r. 19), dat het niet betrekken 
vann een woning door Christus betekent dat die hem niet bevalt (zie hieronder bij r. 16-31), 
daarmeee implicerend dat er naast 'ware woningen' ook andere woningen bestaan104. PsA 
laatt dit weg, om een hem moverende reden (zie ibidem ), maar impliceert hetzelfde door te 
verklarenn dat de duivel de 'woning van de ziel' vernielt van degenen die zich onchristelijk 
gedragen.. Zoeken we echter volledige consistentie, dan komen we in moeilijkheden, 
bijvoorbeeldd in vr. 2, r. 26-31, waar PsA bij monde van Lucas (17:21) het 'koninkrijk der 
hemelen'' in de mensen (in de context: alle mensen) plaatst: dat kan per definitie geen lege 
woningg zijn die God en Christus nog moeten betrekken (zie het Commentaar bij vr. 2, r. 
26-311 voor nadere bespreking). 

12-155 Aió (|)Tioiv ó KTjpio<; ... jiovfiv nap' OÜKÖ jrouïoouev (AA).' - "OGev ((maiv ó 
Kupioc;.... uovfiv nap' aired) Jtoir|aóu£;9a (PsA)'. De inwoning wordt door AA aan de orde 
gesteldd door middel van een combinatie van twee bijbelverzen: Johannes 14: 21 en 23. Hij 
citeertt geenszins volledig en letterlijk, maar parafraserend en excerperend. PsA daarentegen 
bepaaltt zich tot één vers, 23, en citeert dit volledig, afgezien van de inleidende formule 
'ÖTtEKptön,, Tno-o-öq Kai einev auto)-...', en letterlijk. Het levert een verkorting op, wat hij 
óókk nastreeft, en de boodschap blijf t onaangetast: 14:23 bevat de twee elementen die hier 
vereistt zijn: aya7rn (echoot nieren;) en xöv Aóyov xripeXv (echoot epya eüaepfi) enerzijds, 
dee inwoning anderzijds. Maar het is ook de eerste indicatie van iets anders wat typerend is 
geblekenn voor PsA's schrijverschap, vergeleken met dat van AA: gedetailleerdheid en 
precisiee tegenover een eerder globale en impliciete wijze van formuleren (zie 6.6, 
'Concretiseren'Concretiseren / specificeren ' sqq.). 

16-311 OÜKOW 5iü Tovtcov uavGdvouev (PsA). In de slotwoorden gaat PsA voort zijn 
stempell  op de tekst te drukken, door verkorting én uitbreiding (zie 6.7, 'Verkorting ' over 
verkortingg niet als doel op zichzelf). AA vult de positieve stelling 'Door geloof en goede 

1033 ]\ju psA deze passage van AA geschrapt heeft, laat hij logischerwijze ook het aankondigende zinnetje 
'Oii  név <t>acuv cm ...' (r. 2) weg. 
1044 AA noemt zo'n woning een 'oiKoöó^Tma' (r. 19), in de context wellicht geringschattend: "bouwsel". 
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dadenn wordt de woning van de ziel gebouwd' aan met de negatieve tegenhanger, in de vorm 
vann een impliciete, bijna versluierde waarschuwing: 'Komt Christus niet, dan blijkt dat de 
woningg hem niet bevalt' (zie r. 18-19). De gevolgtrekking laat hij kennelijk aan de goede 
verstaanderr over. PsA vindt dit te globaal, en vervangt AA's aanvulling door een expliciet 
enn gedetailleerd exposé van negatief gedrag, waarin hij, na enige Paulus-citaten, de duivel 
opvoert,, die uit het negatieve gedrag van de mens opmaakt dat de woning van de ziel niet 
doorr God bewoond wordt, en daardoor kan insluipen en de woning vernietigt. Opmerkelijk 
iss dat ook de duivel slechts aan het uiterlijk, het gedrag, het innerlijk, het geloof, kan 
afmeten. . 

Hett is niet de enige keer dat PsA AA's (positieve of negatieve) "tegenhanger" laat vallen (zie 
6.7.1'' De tegenhanger geschrapt'). 

Dee eerste persoon meervoud 'jiavOctvouev' is niet op te vatten als 'jij (of jullie), 
vragensteller(s)) en ik', maar als 'wij mensen', of 'wij die ons met dit probleem 
bezighouden'' (zie 3.2, 'Enscenering'). 

20-311 PsA's afsluiting, van r. 20 af, kan niet zonder meer vergeleken worden met de 
afsluitendee bijbelcitatenreeks met verbindende tekst en/of commentaar die we zien in vijftien 
vann de volgende tweeëntwintig vragen. Weliswaar begint ze met twee - Paulinische -
bijbelcitaten,, maar wat daarop volgt, is niet een uitwerking daarvan of een commentaar 
daarop,, maar een zelfstandige redenering (over de werkzaamheid van de duivel). Zie vr. 2, 
r.. 53-60 voor de uitgewerkte vorm van de afsluitende bijbelcitatenreeks. 

21-222 «"H OVK èniYivcóaKexe ... d8óiau.oi éate.» Ontlening. Dit citaat (2Cor 13:5) heeft 
PsAA ontleend aan AA 2 (niet door hem gebruikt), r. 22-23 (Munitiz), zie 5.3, 'Ontlening' 
sqq. sqq. 

299 Kal oikax; Xoutöv KaOdnep Ktéfitric, eiaeX.9(öv ó novipoc,.... De duivel, die in r. 
222 'ó 5iapoA.oc,' wordt genoemd, heet hier 'ó rcovripóc,', 'de Boze'. Dit is een zeer 
gebruikelijkee benaming, zelfs bijbels, getuige Matthaeus 6:13 fin.: 'KÓX püom fiuös anö 
xox>xox> ïtovripoïï' (uit het Onze Vader)105. Zie mijn opmerkingen hieronder bij r. 30-31 over 
hett verband met de laatste zin van het antwoord, een toespeling op een ander bijbelwoord, 
inn Matthaeus en Lucas. 

30-311 Kcti yivexai za ëaxaTÓ aov xeipova rtov npmtcov. Toespeling op Matthaeus 
12:455 en/of Lucas 11:26 (ook 2Pet 2:20 komt in gedachten). Matthaeus en Lucas hebben 
niett 'GOV', maar 'toü avQpómov eKeivov', dat is de man in wiens huis de kwade geesten, 
hett 'dKdeapTov TtvEuua' van vs 43 resp. vs 24, en 'ènia exepct ïtveuu,ata TtovTipóxepa' 
intrekk hebben genomen106. 

Opp de toepasselijkheid van de toespeling (strekking: 'Het loopt slecht met je af) hoeft niet 
afgedongenn te worden. Met 'ó novî CN;' in PsA (r. 29) en "... 7iveüu.ata ïiovripóxepa' in 
dee Bijbel is er ook op woordniveau een treffende relatie. Niettemin is ze opmerkelijk, want 
anderss dan bij AA zijn bij PsA toespelingen, d.w.z. ontleningen aan de Bijbel zonder 

1 055 Zie ook vr. 8, r. 19; vr. 11, r. 9; vr. 18. r. 5 en 54; vr 20, r. 95. 
1 066 In de Petrusbrief, waar de context een geheel andere is, staat 'yéyovev' in plaats van yivexai. 
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explicietee verwijzing, zeldzaam (zie 7.6, 'Toespelingen'). 

Inn deze passage in het bijzonder wordt duidelijk dat PsA gedrag benadrukt en zich, meer 
dann AA, als vermaner opstelt (zie 3.3, 'Vermaan, het "hier en nu"'). 

Opmerkelijkk is het afwisselen, bij AA en PsA, van God en Christus als inwoner, op één 
plaatss na, het Johannes-citaat, waarin God en Christus samen inwoner zijn. Eenmaal, in de 
slotpassage,, vervangt PsA Christus nadrukkelijk door God in die hoedanigheid, misschien 
omm de uitspraak in overeenstemming te brengen met het er dadelijk op volgende citaat (2Cor 
6:16),, waarin Paulus, verwijzend naar Leviticus 26:12, God als inwoner noemt. Maar 
onmiddellijkk daarop volgt 2 Corinthiërs 13:5 fin., waarin weer Christus die rol vervult. De 
achtergrondd van deze afwisseling - die gelijkstelling impliceert - is mogelijk de 
ontwikkeling,, in de theologie, van de leer van de óuoouaia, Christus' godheid, van 
Christuss als Qeöq Aóyoq. 
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li,".li,".  2 (= AA 6) 'God, Christus en de Heilige Geest in ons ' 

AAA EPQTHXIZ < TIVE<; eiaiv ÈKEÏVOI oi CCXTJBIVOI * npooicvvnxai, [omve<; — 

PsAA  'Epamimg fi' Tiveq eiaiv oi dXrjdivoi npooKvvr)xai, [oi èv 
**  sic D, a\T\Qei$ AA 

AAA  ovxe év rw öpei, ovxe év 'IepoaoXvfioig 
PsAA  Ttvev^iaxi Kai aXr\Qeiq — 

AAA 7tpoaKWT|ao\)oiv] té Jtaxpi Kai x<5 0eco; 
PsAA rcpoaKwoüvxeq ] TG> 0eq>; 

AAA  "Onox> yap èv 'IepoooX'uiJ.oiq oü npoaKuvoüaiv, eüÖriXov öxi oi>öè èv èxépa) 
55 XÓÏIÜ) èïti xfjq yffc- oï>8èv yap xf\q 'IepouaaXfm évGdöe xi^icoxepov. 

ATIOKPIZIZZ Oopepöv nèv övxcoq Kal ^ÉVOV dv0pomivT|<; dKOf|<; xö épcórrpa, 
Kaii  5ia xoüxo Xoutöv drcoKpiaeGx; Kai eitiXuaeox; aa^.axaxr\q daxoxoüv 5ia xö 
\ii\\ii\  Tidvxaq x^pfctv T(*>v Oeioxépcov nucxTipioav XTJV dicpóaciv. 

AAA "O|iox; ÈK SiaXé^eax; [xivoq iepaq dvSpcov ieptov], eiaéxi Kal 
PsAA  'AnÓKpicnq -- 'EK SiaXé^eax; [xivoq dvSpöq iepoti ] 

AAA vüv év aapKi 7capóvtcov, autopan; non; aatytq xö eipr||uévov Jtoir|CFOnai. 
PsAA — duuÖpö*; ncaq cafyèc, xö eipTjtiévov 7toif|cofiai. 

AAA Jtapayevdnevcx; ydp xiq xa>v évxaü0a ïtpöq av8pa dvaxtüpiyrnv 
PsAA rcapayevó^evcx; ydp xiq - rcoxe jipöq avSpa dvaxtopTyxnv 

AAA  r\ox>xaC,ovT<x tyr\óiv npöc, aüxóv, «0a\)jid£eo ïtdxep, [ax; ] omto SiaKapxEpélq 
PsAA f|ouxóCOVTa <(>T|ai Tipöq avróv, «0a\>nd£a> ndxep [TIC*; ] OÜXCO SiaKapxepeïq 

AAA elvai K£Xö>puJ|iévo<; xfjq ayiaq éKKX.T|ota<; Kat dnexónevoq xfV; [izxakry^eax; 
PsAA elvai K£xcopia|iévo<; xf\q dyla<; éKKX^ciaq Kai ÓJtexó^evoi; 

AAA Kai xdiv dytojv owd^ecov.» npöq öv drceKpiÖTi ó [avÖptDTto ]̂ xoü 0eoü Kai 
PsAA —- xtov ayicov auvd^ecov;» 7tpö<; öv a7t£Kpi0Ti ó [SoüXoq ] xoö 0eoü Kai 

AAA eiTtev «ITaaai ai <xuvd^ei<; Kal Xeixoupyiai Kai éopxai Kai Koivooviai Kai 
'PsAA eiree- «I laaai ai a w a ^ Kai teixoupyiai Kai éopxai 

AAA  Qvoiai [co dvOptorce, 5id xoüxo yivovxai], ÖTIOX; Ka0apia0fj ó avGpconoq x<öv 
PsAA [8ia XOÏJXO yivovxai, cS av0pcorce], önax; Ka0apia0f\ ó dvÖpeorcoc; xtov 

AAA anapxicöv aüxoü, Kai otKf|crri ó 0eö<; év avxcp, [Kaxd xö -UJIÖ xov Xpiaxov 
PsAA d^apxlcöv ai>xo\i, Kai olKf|ari ó ©eöq év amco, [<bq yéypaicxai 

AAA eipTuiévov ] öxi <[ 'EkevaófieOa éyd> Kai ó narqp Kai fiovffv nap' aind) 
PsAA ] öxi < [ 'EvoiKqaoo èv avtoïg Kai étmepinarrjo-a}. > Kai öxi 
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AAA  \7toiijaofiev\> Kai' <EvoiKT]oa> év avroïg Kai éfiJtepinanjoa) ]. 
PsAA < 'EXevoópeda éyd> Kai ó narr\p KCCI povqv nap avrS InoirjaópeOdl ]. 

AAA 'Ercdv ow ó avBpowioq vaöq ëmruxoc; K a i öeónXaaxoq yévrixai xoü ©eoü, 
PsAA 'Ejtav ow ó av9pawto<; vaöq EJI\JA)XO<; yévTycat xoü ©eoü, 

AAA Kai ó IlaTnp Kai ó Tiöq Kai xó riveü^ia TÓ ayiov OÏKTJ Kai é^ncepinaxfj èv 
aüxcp, , 

AAA d<t>iaxaxai [f] \|n)X"H r\ 6eo(f>ópo<;] ctJtö Tiavxöc; 7tó9ot) ÊKK^TIOICÖV [KXKTXCÖV ], Kai 
PsAA d<t>iaxaxai [fi 6eo<|>ópo<; \|ru%f| ] dnö navxö<; TtóGcru ÉKKXTIOKÖV [aiaÖTixcöv] Kai 

AAA 0wn<5v ópaxcöv, Kai owa^ecov ÜXIKCÖV, Kai éopxcöv dvOpamivcüv, 
PsAA awd^ecov Kai èopxdiv dvGpamivcov. 

AAA  Kai ovre év ra> öpei rovra, ovre év 'lepovaaXr\p éiti&Dneï TipoaKuvelv xco Geep-

AAA ëv8ov ydp ev éatnep ëxei xöv riaxépa, Kai*  xóv Tióv xöv dpxiepéa, — 

PsAA ëv5ov yap èv èauxco è.%ex xöv Flaxépa Kai xöv Tiöv xöv dpxiepéa Kai 

**  sic D, ëvSov AA 

AAA ëv5ov xö riveü|ia, xö dXriGivöv 7röp, ëvSov xx\\ dXr|6fi Ovaiav r<ö &ea>, 7tvevfj.ee 
PsAA xö rive\j(ia, xö dXr|Givöv nvp, ëv8ov xfjv d>.T|9fj Ovaiav ré Qeq>, nvevpa 

AAA  ovvrerpippévov, ëvSov xö 6uaiaoxf|piov, — vqv KaOapdv avveiSTjcn v, 
PsAA  avvrerpippévov, ëvSov xö 8\>aiaaxT|piov Kai 

AAA ëvöov xö iXaoxripiov xcöv dfiapxicöv, xö ïtveunaxiKÖv 8ÓKp\>ov, ëv5ov xf̂ v avco 
PsAA iX^taxf|piov xcöv djiapxicöv, xö TtvevpmiKÖv SÓKpuov, ëvSov xf̂ v avco 

AAA 'Iepo\)aaX,fm, rf^v ayaXXicopévTjv yruxtfv. 

PsAA PaaiXeiav Kai 'IepovaaXfm 

PsAA  <ï/p\x<jiAeia>  ydp, <f>rjaiv, <rcov ovpavév évtög vpdöv èanv.> 

AAA — Xoutöv ax; rcvE-unaxiKÖc; xolq TiVEV^axiKoIq ó<(>6aA|iöï<; nvevpariKag 

PsAA Kai A.OIJIÖV cóq rcveunaxiKÖc; xöiq nvevnaxiKÖÏq ó<j>6aXnoIi; xfievpariKag 
AAA  dvaiag TCpocdyer <I7vevfia> ydp <ó 0eóg, Kai rovg npooKvvovvrag avróv 
PsAA  dvaiag itpoodyEi' <I7vevpa> ydp <ó ©eóg, Kai rovg npooKvvovvtag avróv 

AAA  èv nvevpari Kai dXrjdeig Seï npooKVveïv. >» 
PsAA  èv nvevpan Kai dXr\Beiq Seï npooKvveïv. >» 

AAA ndvxa ydp xd ópcó|ieva npóoKaipd [eiaiv], [ax; 6t8dcKEi] IlaüXoq, eïxe 
PsAA ndvxa ydp xd ópcóneva npóoicaipd [éaxiv], [coq <t>T|ai ] riaüXoc, eïxe 
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AAA (hxriai eixe rcpo<r<J>opai, za Sè fir}  ftXenópeva aicovia, axiva éaxi id ev 
PsAA (hxriai EÏXE npoa<t>opai, za Sè //r) fiXenófieva aiwvia, axivd écru xd èv 

AAA  nvevp.azi Kai aXj\6eiq èv xfj Kap8ia — xuyxdvovxa, 
PsAA  mevixaxx Kai aXr\deia èv tri KapSlg xoü ©EcxJHSpov , 

AAA « a óQOaAfiög OVK eïSe, Kai ovg OVK TJKOVÖE, Kai èni KapSiav dvOpcónov* OVK 
PsAA « a ó<p6afyiög OVK elSe Kai ovg OVK TJKOVOE, Kai èni KapSiav dvOpcónov OVK 
**  sic D, npó Xpioxoü TOtpouaiaq interposuit AA 

AAA  avépT] , a ijzoi^iaae» Kai aneKÓXv^Ev fplv 
PsAA  avéprj» xoü \u\ 7teipa6évxo<; xa xoiaöxa, «a j]Zoip.aae» Kai ctJteKaXu\|fev fpïv 

AQ,AQ, AA «ó &eög» 8id IOV nvEt>p.axo(; aiJxofj xov évoiKoüvxoc; èv fifii v 
PsAA «ó Qeög» 8id iov ITvet>)Aaxo<; awoü xcvü èvoiKowxcx; èv fijiiv . 

PsAA  «'H}ielg yap ov zo nvevfia zov KÓOJIOV èXdfionev, aXXa xö èK Qeov, ïva ïScofiev 
zaza vno tov Qeov xapiaOévza r\fiiv, a Kai Xakov^ev»

AAA anep ó d îo>9eiq Kxf|aaaöai, ax; GetoÖeiq tri évoiKT|aei xo\3 Qeov xfj èv amco, 
PsAA ÖTtEp ó d̂ KDÖeiq Kxf|aaa6ai, ax; 0e<ü0£i<; xfj èvoiKT|aEi XOVJ 0eoO xf\ èv amcö, 

AAA atrax; Aoircöv èv éawcö, jiaAXov 8è Kai éauxöv jcpocncweï -— 
PsAA at>xö<; AOITIÖV èv éamö xöv0eöv npocKweï Kai 

AAA  ainöq èv èavup, Kai èavxöv aépei óp©v aviov xf\v adpKa 
'' PsA Xeixovpyel óp<5v avxofj -

AAA  CTXT/WJV Qeov Kai OIKOV Kai Guciaaxfipiov Kai 
PsAA xöv vaöv xoü ocó^axoq Gixjiaaxrjpiov — 

AAA dyiaana 0Eot> [wtdpxovoav]. 
PsAA Geofj [xmdpxov ], 

AAA  ó 8è xoiofjxcx; oüxe ovpavóv, ome dyYéAovq, OÜXE (hxjiav óptofiévtiv, oüS' 
akkoakko xi xó5v èv KÓajicp aéftei wièp xöv i8iov xoü acójiaxoq vaóv, 

AAA èv <5 óp$ xö nXr|pQ)|ia xffë TpidSoc; KOXOIKOÜV. 
'' PsA èv (S ópg xö nA/npoojia xfjq TpidSoq KOXOIKOÖV. 

AAA  lboii fiKO\>aa<; mxjxrpiov xtov 8a>pTi9évxG)v f||uïv imö Xpioxoü xfj éni8T|jiig 
ffuxoüffuxoü xfj npöq f|jiaq. 

PsAA  Ovxca xoivvv \ieyiGXT\ 7taa<5v xöv dpEXüüv r\ f\cvxio. KaGéarnKev, ax; 
0eoYvaxna<;; aixia Kaxd xöv Xèyovxa' «£xoXaoate Kai yvóre öxi èyó eifitt ó 

555 0eóg.» 8iö 8fi Kai aiixö<; ó JtdA.iv xöv xtfe ftODxiaq xpóïiov éKnaiBEiitov Kai xöv 
è££ a\m\<; Kapnöv x<p xaüxriq èpaaxfi vnen^aivcöv Xéyei*  «2ï> «Sè ötav xpoo£VXV> 
eïaekdeeïaekde eig zo zap,ielóv GOV Kai KXeiaag zffv Ovpav aov rcpóoEvg'ai zé Tlazpi 
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aovaov év TÖ) Kpv7txq>, Kai ó ITarijp aov ó pténeov év ra Kpvnté anoSóaei ooi» év 
T©© (fxivepq). ö9ev Kat 5ia 'Haatou «(JTiCTiv «'Em tivaémpAéy/a) aXX' fj ém. TÖV 

600 taneivov Kai rjavxwv Kai rpé^iovtafiov rovg Xóyovq;» 

1-44 vide Ioa 4:21 et 23 AA , vide Ioa 4:23 PsA 18-19 Ioa 14:23 pars et 2Cor 6:16 pars 
AA ,, 2Cor 6:16 pars et Ioa 14:23 pars PsA 25 vide Ioa 4:21 27-28 vide Ps 50:19 
288 vide lTi m 3:9 et 2Tim 1:3 30 vide Ps 34:9 et 70:23 31 Luc 17:21 fin. 
32-344 lPet 2:5 35-36 Ioa 4:24 35-36 cf. 2Cor 4:18 fin. 36-37 Ioa 4:23 et 24 
37-400 ICor 2:9 pars 41-42 ICor 2:12-13 init. 47 vide Rev 21:3 54-55 Ps 45:11 init. 
56-588 Mat 6:6 59-60 Is 66:2 fin. 

(deestinn Al ,Ox, Aa) 
144 owxd^etov B1 43 oiKTJaei p 44aikcöBl 47 imapxwv yt \mdpxovxa BI 
500 KatoiKoüvxa BI 57 xauelov P3 | KXEICOV Gl y 

Florilegiu m m 

Tovv èr/ ia» BaoxXciou èx xoü eiq TÓV 'Hcratav 
«'A<|>dxcpp xivi Svvdfiei <|>avxaaio\>u£voi TÓV VOW oi drcepicmaaxov aüxöv Kai KaÖapöv 
ë%ovt£q ë%ovt£q 
Ava5óxovv ÈK T<DV 'AffKtiTtKÖ v Ke<t>aXaic»v 
«OUKK av 5é xic, eiq <f>ópov öXax; eXGoi xov ©eoü, ei uf| naacöv x<öv picoxiKÖv ë^o) 
yévTixaii  <t>povxiöcov 
ïavÖrópovv ÈK xÖv 'AtncnxtKÖv Ke<t>aXxxicov 
«'Euoii  xf|v uexpiav eï8T|aiv f| Kaxa uóvaq TtpoaéGiiKev a v c x ^ ^ ^' 
Toüü dyioi> KupiXXxw ÈK TÖV Kaxa laoXiavoü 
«'Hjieiqq voT)xf|v Kai 7tv£\)u.axiKf)v anonXr\po\>\fxzq X.axpeiav rcpoaxexdyneGa 
rcpooKOui^eiv rcpooKOui^eiv 
Toüü Xpixroaxójiow èic xöv 'AvapaGutöv 
«Oüxcoo Kai nokeiq \IEOXOLC, OIKOÜVXEI; Kai Gopiipouc, Süvaxov Kaxa uóvat; elvai 
Toüü awxoü eiq xf|v Xavava iav 
«'Iaxéovv 5è öxi ot> ^xe ixai xónoc, npoaevx ̂ dXXd xpÓTtoq 
NeiXoi)) i iovaxoü èK xöv npoq 'AydGvov jiovaxóv 
«Aidd xoüxo év navxi tónca npooEx>xEo6ai KeXeiiei ó dnóaxoXo<; 
NtKi)<|>ópoi>> KoovfxxavxtvowtóXeGx; ÊK t öv Kaxa eiKovoj idxov 
<«'E7ti$avf\a£Tai<«'E7ti$avf\a£Tai Kvpwqèn'awovq>, tyr\ai 'Lotyoviaq, 

Commentaar r 

PsAA kiest AA 6 omdat hij daarin aansluiting vindt bij het thema van de inwoning van vr. 1, 
hoewell  dat bij AA niet meteen zichtbaar is: het wordt niet expliciet in AA's vraagstelling 
aangekondigd,, maar in de loop van het antwoord aan de orde gesteld - en tot aan het eind 
krachtigg voortgezet -. Zie 5.4, 'Vertrouwdheid' en 6.5, 'Anticiperend thematiseren' voor 
mijnn conclusie met betrekking tot PsA's vertrouwdheid met AA's 'EpanaitoKpiaeiq. 

PsA'ss toepassing van het anticiperend thematiseren leidt hier tot het presenteren - in de 
vraagstellingg - van een schijnbaar ander thema; schijnbaar, want het staat ermee indirect in 
verbandd (zie bij r. 34). 
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DeDe vraagstelling 

Dee vraagstelling is door PsA aanzienlijk verkort, maar de verkorting is minstens voor een 
deell  van een andere orde dan die in de vraagstelling in vr. 1, en bovendien niet éénduidig. 

Wee worden hier voor het eerst geconfronteerd met een aan de exegese of de anopct-
literatuurr ontleende manier van vraagstellen bij AA. AA's formulering Tiveq eioiv 
ÈKEIVOII  ...' (r. 1) lijkt , zo suggereert het verwijzende 'ÉKETVOI' ('Wie zijn die [bekende] 
...?'),, een vraag om uitleg van de, selectief aangehaalde, bijbeltekst uit Johannes 4: 21 en 
233 (r. 2-3). Hoewel AA, en PsA met hem, deze suggestie lijk t vol te houden in het begin 
vann het antwoord ('... aa<|>è<; TÖ eipruiévov ^onïoouai' [r. 10]), blijkt het vervolg, in 
overeenstemmingg met de strekking van de épcotcmoicpiaeic,, een uitwerking van de actuele 
betekeniss of consequentie van de bijbelplaats voor het leven der christenen uit de tijd en de 
omgevingg van AA, respectievelijk PsA. 

PsAA zwakt de "exegetische" vorm van de vraagstelling af. Eerst schrapt hij het verwijzende 
'éiceïvoi'.. De woorden 'oi aXtiSivoi TcpoaKwryiai', die ook uit de Bijbel stammen, moet 
hijj  wel laten staan, omdat ze het onderwerp zijn van de vraag. Opmerkelijk is dat hij 'ome 
évv to> öpei otke év 'IepoaoA/unoic,' vervangt door de ook uit Johannes afkomstige 
uitdrukkingg 'èv jcveü|icm Kal o^oeta (zie 4:23 en 24107), maar dat heeft een structurele 
reden,, zoals in de volgende alinea's zal blijken. Het schrappen van 'oxne èv ito öpei oüxe 
évv 'IepocoXiiuoic,' past overigens ook bij zijn streven Palestijnse 'couleur locale' te 
vermijden,, met het oog op zijn, naar ik aanneem, Constantinopolitaanse publiek, dat in die 
plaatsbepalingg minder geïnteresseerd zal zijn geweest (zie 2.2,'(...) ConstantinopelT). 

Ziee 6.6.2, 'Ogenschijnlijk exegetische vraagvorm van AA' voor gevallen waarin PsA een 
"exegetische""  formulering van AA niet alleen afzwakt, maar geheel vervangt. 

44 Het schrappen, door PsA, van 'm Ttaxpi' uit AA's 'T<Ö rcatpi Kaï ta> ©ECÖ' (r. 3) is 
deelss omdat het kennelijk overbodig is, maar ook omdat het mét 'ome èv ra> öpei oüxe év 
'IepoaoMuoic// behoort tot Johannes 4:21; PsA richt zich op vers 23 en/of 24 (zie n. 107). 

HetHet antwoord 

4-88 AA legt de vraagsteller een motivering van zijn vraag in de mond ('"OTT.O'U yap ...' [r. 
4-5]),, die verbazing en daarmee twijfel verraadt ten aanzien van de van Jezus geciteerde 
voorspellingg dat de verering van God niet meer beperkt zal zijn tot Jeruzalem. Hij begint 
zijnn antwoord met het verwerpen en neutraliseren van deze twijfel, (r. 6-8: '<I>opepöv uèv 
ovTcoc,.... TO épcórnjia Kat ... aaxoxow ...'). PsA vereenvoudigt en versterkt de tekst door 
ditt gedeelte te schrappen en rechtstreeks door te steken naar het verhaal van de anachoreet 
datt de kern van het antwoord uitmaakt. In de vraagstelling vervangt hij, zoals gezegd, de 
plaatsbepalingg 'Jeruzalem' en 'de berg' door de bepaling 'év Tcvevu<m Km dA.T|6eia', dat 
will  zeggen de correctie die Jezus zelf even later, in Johannes 4:23 en 24, aanbrengt. 

1 077 Hoewel de uitdrukking ook al in 4:23 voorkomt, denk ik dat PsA haar uit 4:24 heeft overgenomen, 
omdatt de constructie daar, '... xoiic, rcpooxwoüvTaq aircöv (= xöv ©eóv) èv rcveüuxm Kal aXtiOeia' meer 
lijk tt op PsA's woorden, 'èv nvEÜumi Kal aXr|6eiq itpocncwo-övTec; x<b 0e<5' (r. 2-3). AA kan meer aan 
4:233 gedacht hebben, gelet op de overeenkomst tussen de woorden uit dat vers en de zijne in r. 3: '... 
TipoöKwn.ao'ooivv x& natpi ...'. 
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Dee ingreep doet denken aan PsA's vervanging van AA's Johannes-citaten in vr. 1, r. 12-
15,, door een eigen keuze. Maar er is nog iets anders, en méér aan de hand: AA zelf brengt 
inn de loop van zijn antwoord het év nveüucm ïcai öA.T|8ei.a te berde door Johannes 4:23 of 
244 (zie n. 107) te citeren. PsA neemt dit element over én haalt het naar voren, waarin we 
zijnn methode van het anticiperend thematiseren, ter versterking van het inwendig verband, 
herkennen. . 

9-100 "OUXÖC; ÈK SictAi^eox; tivóc, iepac, dvSpoïv iepcöv, eioéti Kal vöv év aapid 
TcapóvToovv (AA) ~ 'EK SiaXi^eax; xivbq dv8pó<; iepoü (PsA). Het weglaten van "'Outo '̂ is 
logisch:: het staat bij AA in contrast met de voorafgaande zin. Nu PsA die heeft geschrapt, 
moett ook "'OJIÜX;' uitvallen. De toevoeging 'etaéti Kal vvv napóvnöv', actueel voor AA, 
iss voor PsA, ruim anderhalve eeuw later, irrelevant geworden en is door hem geschrapt (zie 
bijv.. 2.2,'[...] Constantinopel ?'). Waarom hij van dv8p<5v ieptöv enkelvoud maakt, is 
niett onmiddellijk duidelijk. Het is denkbaar dat hij een öiaXe^u; dv8p<öv, 'een conversatie 
onderr mannen', vaag vond en, gebruik makend van de meerduidigheid van het woord 
8idte£i.<;; de voorkeur gaf aan het concretere 8iaXe^î  övSpóq, 'een redenering van een 
man'.. Voor het inkorten van Siató^etoq xivöq iepaq av8pwv ieptöv tot 8iaXé^ecóq xivoq 
dvSpóc;; Iepot) moet PsA gemeend hebben dat het tweede iepoq (bij AA ïepöv) het eerste 
iepóqq (bij AA ÏEpacJ impliceerde: de woorden van heilige mannen zijn qualitate qua heilig. 
Hett eerste kan dus worden gemist108. 

111 (nc) TCDV évTcrö6a (AA). Geschrapt door PsA vanwege plaatsgebondenheid, zoals het 
bovenstaandee 'eieren Kai vüv 7iapóvx(ov' geschrapt is omdat het tijdgebonden is. 

122 ©cmudi;© (...), toe; ... (AA) - Gcmurii;© (...)• nüc,... (PsA). PsA kan gemeend hebben 
datt zijn versie (met Tiöq, vraagwoord) juister was omdat die, als (afhankelijke) vraagzin, 
eenn antwoord verlangt - dat inderdaad komt -, terwijl AA's formulering met éq, opgevat als 
gelijkk aan öti, de zin '0ouud£(D, éq ..." kan laten verstaan als slechts een weergave van een 
gemoedsgesteldheidd van de spreker, zonder dat deze op een antwoord uit is. Maar 
misschienn is de verklaring dat 7id5<; in Byzantijns Grieks steeds gewoner wordt in de 
betekeniss van öti109. 

Waaromm PsA in de hier beginnende passage de ueiaA.r|\|/i(;, de Koivcoviai en de Guaicu 
weglaatt uit de reeks ÈKKXr|aiai, auvd^eii;, XetToupyicu en, verderop, éoptai is niet 
meteenn duidelijk. Misschien is het omdat u£TdA.r|\|n<;, Koivwviai en 9\>criai zaken zijn die 
inin het kader van de ÈKicXricriai, cruvd^en; enz. plaatsvinden, en PsA zich heeft willen 
bepalenn tot de 'overkoepelende' of 'insluitende' zaken. 

Watt ook zijn motief, hij bereikt verkorting, en, doordat er weinig of geen verlies aan 
boodschapp is, versterking van de tekst. 

144 ó dv0pcorto<; toïï 0eoü (AA) - ó SoüXoq toü 0eoü (PsA). Er zou onderzoek nodig zijn 
omm na te gaan of in de loop van de tijd (PsA schrijft ruim anderhalve eeuw na AA) en/of 

1 0 88 Vergelijk PsA's aanpak van d^Goü; KCU teXeioi) in vr. 1, r. 1. Voor de mogelijke betekenis van 
iepói;; in samenhang met ayioi; en öoio<; zie Appendix 1. 
1 0 99 Zie Blass & Debrunner, Grammatik, 396 over jidiq, 'das im spaten Griechisch mehr und mehr die 
Bedeutungg von öti annimt und im NGr. cm fast verdringt hat'. . 
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doorr het verschil in plaats (Constantinopel vs. Palestina) 'Soï&oc, xov ©EOD' gebruikelijker 
iss geworden. Feit is dat het de bij uitstek bijbelse (nieuwtestamentische) term is110. PsA's 
keuzee zou passen bij zijn zich poneren als bijbelkenner (zie bijvoorbeeld zijn 'verbetering' 
vann AA's Johannes-citaten in vr. 1, r. 12-15). 

Dee term drukt uiteraard de nederigheid van de betrokkene uit. Maar het is de vraag of PsA 
veell  belangstelling heeft - laat staan: vraagt - voor deze erkende christelijke deugd. Hij 
beveeltt slechts eenmaal expliciet aan te 'xaïteivo^povelv' (vr. 5, r. 16, overgenomen van 
AA).. Wel refereert hij afkeurend aan ti\j/T|ko<t>pocruvr| (tweemaal, in vr. 8, r. 6 en vr. 16, r. 
25),, en aan imepTi^avia (in vr. 1, r. 25 in eigen tekst en in vr. 9, r. 20 in navolging van 
AA). . 

17-188 Korea TÖ \mó Xpiotoö eipriuévov ... éu7tepucaTr|aa). (AA) ~ a>c, yéypanTai ... 
nomcóueOa.. (PsA). De neiging van PsA tot correctie zelfs op microniveau blijkt uit zijn 
behandelingg van deze passage. Hij wenst hem zo eenduidig mogelijk te maken. 
Voortbordurendd op '... OIKT|OTI Ó ©eög èv airao (= de goede christen)' laat hij van AA's 
citatenn éérst het Paulus-citaat (uit 2Cor 6:16, naar Lev 26:12) volgen, en daarna het 
Johannes-citaatt (uit Ioa 14:23), anders dan AA, die de omgekeerde volgorde heeft. Het 
Paulus-citaatt legt de inwoning, waarom het hier gaat, in de mond van God alleen, in het 
Johannes-citaatt spreekt Christus van de inwoning van hem en God samen. Gegeven de 
nieuwee volgorde (eerst God, dan God en Christus samen) past de inleidende formule KOTO 
TÖÖ VKÖ TOV Xpiatov eipriuévov niet meer; PsA vervangt hem daarom door het neutrale éq 
yéypanxai,yéypanxai, dat - onmiskenbaar een verbetering! - bovendien op beide citaten van 
toepassingg is. 

200 ... vaöq èu\|n>xoc, Kal BeónXaoioq (AA) - vaöq ëu\jn>xo<; (PsA). Reductie tot één term 
(ziee 6.6.4). PsA moet gemeend hebben dat QeónXaaxoq overbodig (niet ter zake doend) of 
teveell  (meer van hetzelfde) is en ë}i\\rvxpq alléén voldoende, respectievelijk beter. 

Hett is niet onmogelijk dat PsA vindt dat de ene term de andere al impliceert, net als in het 
gevall  van dXriÖriq en xéXeioq in vr. 1, r. 1, maar dan andersom: de tweede term 
geïmpliceerdd in de eerste. De \\/v%r\ is door God gevormd als onmiddellijk gevolg van de 
levens-inblazingg (zie Gen 2:7). 

Misschienn vindt PsA, ook al laat hij 'QeónXaaxoq' weg, het toch terug in 'Öeo^ópoq' in r. 
23,, en heeft hij het laatste mede daarom meer reliëf gegeven door het vóór het substantief 
'\jruxTi'' te plaatsen, terwijl AA het erachter had gezet. (Zie hieronder bij r. 23.) 

21-222 Kal ó riaTiip KOU Ó Yióc, ïcaï tö nveüuxx TÖ ayiov OIKTJ Kal éuïtepuKmj év aiira. 
PsAA schrapt deze zin, omdat hij, voor wat de Vader betreft, het voorgaande herhaalt, en 
voorr wat de Drieëenheid aangaat, vooruitloopt op het vervolg, r. 26 sqq.: 'ëvSov yctp (...) 
TÖVV natépct Kal ...'.De mededeling kan derhalve hier gemist worden. 

233 f] yux^ Tl 6eo<|>ópo<; (AA) ~ fi öeo^poq \|A)xf) (PsA). Gewoonlijk wordt de verhouding 
tussenn het attribuut tussen lidwoord en substantief en het attribuut erachter (met herhaling 
vann het lidwoord), uitgelegd als een verschil in nadruk, in het eerste geval op het attribuut, 

avöpcojicx;; ©eov éénmaal in het NT, 8oüXo(^-oi öeoü achtmaal (5ot>Ao< -̂oi Xpiatoü elfmaal) 
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inn het tweede geval op het substantief111. Zo bezien heeft PsA met zijn volgorde het 
9eo<|>ópo<;-zijnn van de ziel letterlijk en figuurlijk naar voren gehaald als motief voor het zich 
vrijmakenn van 'alle verlangen', 'rorvtcx; JióSoi)', naar het concreet zichtbare en tastbare (zie 
r.. 23-24), terwijl AA de nadruk legt op de ziel als bewerkstelliger van die houding, als 
verantwoordingg van het feit dat hij de mens 'vaöc, è\iyuxpq' heeft genoemd. 

Ibid.Ibid. (éKK>.r|aio5v) KTIOXCOV (AA) ~ aiaOnxcöv (PsA). AA bedoelt gewoon 'gebouwd', 
maarr PsA ervaart de ook mogelijke betekenis 'geschapen' kennelijk als een belemmering 
voorr het juiste begrip van de bedoelde tegenstelling, die tussen 'geestelijk' en 'niet-
geestelijk',, 'concreet': hij kiest daarom een niet voor misverstand vatbaar woord: 
'aicOrrtóc,'. . 

255 Kal ome év xcp Öpei oüxe èv 'IepowaWp... x© 0ecp. (AA). PsA schrapt dit zoals hij 
hett in de vraagstelling al heeft weggelaten, en om dezelfde reden. 

266 sqq. ëvSov ... (AA, 6x) - ëvSov (PsA, 4x). De pathetische anafoor is mogelijk de 
strakkerr formulerende PsA niet naar de zin geweest. Dat kan hem hebben gebracht tot een 
zakelijkerr indeling van de tekst in vieren. Het laten vallen van 'evöov' vóór 'xö rivE-öjxa' 
maaktt de opsomming van de drie personen van de Drieèenheid "gladder", wat mede de 
bedoelingg van PsA geweest kan zijn (zie 6.8, 'Nivelleren [...]'). 

Dee afkalving van 'evöov' was trouwens al in de AA-handschriften begonnen: in het 
handschrift,, dat PsA copiëerde, mogelijk al in het traject ervóór, stond blijkens de apparatus 
criticuscriticus van Munitiz niet meer 'ëvSov (...) xöv riaxépa KCC'I ëv8ov xöv Tióv', maar 'ëv5ov 
(...)) xöv Flaxépa Kai xóv Tióv'. 

28-300 ... , xr|v KaGapav cruveiöriaiv, ..., xf|v dyaXXicouévriv \|fuxT|v, ... (AA). PsA 
schraptt deze explicatieve tussenvoegingen, hoe gewichtig ze ook, als bijbelse 
uitdrukkingen,, zijn112. Hij moet gemeend hebben dat de metaforische betekenis van het 
Ö-ucnaaxipiov-in-onss en van het Jeruzalem-in-ons al duidelijk genoeg was. 

29-300 ... xf|v avco 'IepouaaArin ... (AA) ~ ... xf|v avco Paaiteiav Kai 'IepowraA.riu ... 
(PsA).. Met de uitbreiding van 'xf)v avco 'IepoDaaXfju.' tot 'xfiv avco fkxci^eiav Kai 
'IepoixjaXfijïï (avco is ook bij 'Iepo\>aaA.f|u te lezen) creëert PsA een "haakje" waaraan hij 
zijnn citaat "H paaiXeia yap ...' uit Lucas 17:21 kan ophangen. PsA's publiek, dat anders 
dann wij niet over AA's tekst beschikt, weet niet van PsA's ingreep en ervaart de gang van 
zakenn juist andersom: het citaat uitgelokt door 'xf|v avco paaiAeiav'! (Zie 7.10, 
'"Triggers"'"Triggers" en "haakjes"'.) 

311 <H fiamXeia ydp>, <t>Tjciv, <rav ovpavcov évxoq v/iêv écmv.> Lucas-citaat (17:21 
fin.),fin.), ingevoegd door PsA. In de bijbelpassage richt Christus zich met 'vucöv' tot de 
Farizeeërss die hem in vers 20 gevraagd hebben wanneer het koninkrijk der hemelen komt. 
Dee implicatie van het antwoord is dat het koninkrijk er al is, onzichtbaar en ongeweten. Het 
aanhalenn ervan door PsA impliceert dat hij er - ik neem aan terecht - van uitgaat dat wat 

1111 Zie KG I, p. 613 
' 1 22 Zie voor de ica0apö cuvei8Tioiq lTim 3:9 en 2Tim 1:3, voor de aYctXXiconévr| y\)%i\ Ps 34:9 en 
70:23. . 
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striktt genomen voor de Farizeeërs ('ï>u.d)v' in de bijbeltekst) geldt, ook bedoeld is als 
geldendd voor alle mensen, zodat hij 'üu<5v' kan laten slaan op zijn publiek. Er is een zekere 
inconsistentiee in de voorstelling, eerder, van de christen —of de mens in het algemeen—, 
alss een woning die God en/of Christus nog moeten betrekken (zie vr. 1, r. 18 en vr. 2, r. 
17-19),, en de voorstelling nu van het koninkrijk der hemelen als reeds in de mens aanwezig 
-- waar God en Christus dus al wonen -. De laatste implicatie - als PsA zich daarvan al 
bewustt is - laat hij in het vervolg vallen (zie hieronder bij r. 37). 

344 èv Ttveiiuaxi Kal dXriOEiq (8el rcpoaicweiv) (zie ook r. 36-37) (AA en PsA). Dit zijn 
dee woorden uit Johannes 4:23 of 24 die door PsA naar voren gehaald zijn tot in de 
vraagstellingg (anticiperend thematiseren; zie de inleiding van het Commentaar bij deze 
vraag).. Ze lijken af te leiden van het thema 'inwoning', dat van vr. 1 wordt overgenomen 
enn voortgezet, maar als we ze zien in het licht van de in Johannes 4:21-23/24 bedoelde 
verplaatsingg van de verering van buiten naar het innerlijk, herkennen we het verband met 
datt thema. 

355 tóq SISÓCKEI (AA) ~ éq «(nion (PsA). Kiezend tussen twee van zijn methoden, 
specificeringg ('SiödaKEi' typeert Paulus' uitspraak méér dan 'tyi]oi'  het doet) en nivelleren, 
kiestt PsA voor het laatste: «Jrnaiv is de gewone term waarmee naar uitspraken in de Bijbel 
verwezenn wordt (zie 7.4.1, 'Het signaal "<pn<riv"'). 

377 év tfi KctpSiq (AA) ~ èv if) icapSiq xox> 6eo<t>opoi> (PsA). PsA zorgt er met de 
toevoegingg 'xov Oeo^ópo-u' voor dat in 'év TTJ Kapöiq' niet het hart van iedereen gelezen 
kann worden, door de randvoorwaarde te benadrukken, namelijk dat God / Christus in 
iemandd moet wonen. Daarvoor grijpt hij terug naar '6eo<j>ópo<;' van r. 23. 

Omm dezelfde reden preciseert hij in r. 39 'ETCI KapSiav dvÖpoÖTtO'u (OV>K dvépT|)' met de 
toevoegingg 'xov u/h, neipaQèvxoq xa loiaüxa'. 

41-422 T||i£ïc, Yap ... XaA.oüu£v (PsA). Dit is 1 Corinthiërs 2:12 + 13 init., door PsA, 
bijbelkenner,, zonder nadere aankondiging (... ydp, <|)r|aiv, ... of een andere formule) 
toegevoegdd aan AA's 1 Corinthiërs 2:9 pars + 10 init.. Niet zonder zin, want door het 
'jtvEÜuaa TOU KÓajiou' geeft hij het 'rcveïïua aÜToïï (= 0eoO)' extra reliëf. 

444 amöc, Xoinöv év èautcp, \ia\Xov 8è Kal èa\növ rcpocncuveT (AA) - avxö<; Xoinov év 
èa\)X(üèa\)X(ü xöv 0eöv TtpocKuvel (PsA). Het is niet onmogelijk dat in AA's tekst een eerder 
object,, voorafgaand aan 'nc&Xov 8è Kal éaviöv', is uitgevallen. PsA neemt dat kennelijk 
aan,, en voegt het voordehandliggende object töv 0EÖV in. 

Hett is overigens heel goed mogelijk dat AA 'öwiEp (ó d îco0Elq KTTÏaaoBai)', dat 'td jxf| 
p^ETióuEva'' uit het voorafgaande Pauluscitaat, met de ervan afhankelijke betrekkelijke 
bijzinnenn samenvat, als object bedoelt ook van rcpoaKuvEÏ (in plaats van alleen van 
KTT)aaa9ai,, zoals PsA het kennelijk heeft gelezen). 

Waaromm verwerpt PsA 'p-öXAöv öè Kal èauxóv'? Het is, los van alles, een weinig zinvolle 
toevoeging.. Daarbij kan PsA 'zichzelf vereren' te boud hebben gevonden. Hoe figuurlijk 
AAA het ook bedoelt, PsA vindt de kans op misverstaan te groot. Omdat AA de gedachte 
voortzett in het vervolg: 'autóc, év èamcö, Kal éauxöv oèfiei', schrapt PsA ook dat. 

file:///ia/Xov
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44-455 Jipocncwel (AA) ~ TtpooKUvël Kal Xeixoupyei (PsA). Doublet. teixovpyeTv is een 
concretiseringg van Tipooxwelv in gedrag (zie 6.6, 'Concretiseren / specificeren'en 6.6.4, 
'Aanvulling'Aanvulling tot doublet [...]'). 

45-500 ... xf|v oapKa ... Kaxoncoüv (AA). PsA wenst deze passage te verkorten tot de 
kleinstee volledige informatie, met behoud van wat hij kan gebruiken. Zo ontleent hij aan 
AA'ss zin "O 5è xoioüxoq ..." de woorden 'xóv xov ooiuaxoc; vaóv' en brengt die, in de 
vormm van 'xöv vaöv xoü acóuaxoq', over naar de voorafgaande zin ter vervanging van xriv 
odpKdd en het eerste gedeelte van het predicaatsnomen, 'oKTjvfrv 0eoti Kal OIKOV'. Door 
vervolgenss 'cryiao-ua', practisch synoniem met Ovaiaoxnpiov, en de zin "O 6è xoioüxoq 
...""  tot aan de bijzin 'év a> ...' te schrappen, heeft hij de gewenste verkorting van de tekst 
bereikt. . 

PsAA heeft de syntaxis moeten aanpassen, na de vervanging van 'tnv oópica' door 'xöv 
vaöv'' in 'xfiv cöpKa ... (xmapxcuaav [AA])' . De handschriftencollatie bewijst dat in de 
ZamjpZamjpiO£-archetypusiO£-archetypus 'xöv vaöv ... wtctpxov' stond, zonder twijfel onder invloed van het 
voorafgaandee predicaatsnomen öuaiaaxfipiov113. 

Voorr het laten vallen van de zin "O öè xoiowoq ... vaóv' kan de reden zijn dat het feit van 
dee verering van de tempel des lichaams al voldoende is, en de maat ervan niet relevant; 
mogelijkk ook dat AA's implicatie dat de gelovige de hemel en de engelen minder respecteert 
dann het eigen lichaam PsA niet bevalt. 

511 fiKouoaq AA houdt de voorstelling van de persoonlijke vragensteller en beantwoorder 
voll  met de tweede persoon 'r|KO\Kja<;...', terwijl PsA de zaak veeleer met distantie, als een 
verhandeling,, presenteert (zie 3.2, 'Enscenering '.) 

51-522 'ISou TiKOixjaq ... fpac,. (AA). PsA schrapt AA's afsluitende zin en commentaar op 
hett verhaal van de anachoreet, en vervangt hem door een eigen alinea (r. 53-60). Een rol 
kann hebben gespeeld dat de èjitör|uia, het verblijf onder de mensen, iets anders is dan de 
évoiKTjcu;,, de inwoning. Bovendien is de éTUÖTiuia beperkt tot Christus, terwijl PsA de 
inwoningg van God, of van Christus én God, benadrukt. 

51-600 De essentie van deze passage is dat PsA een andere afronding wenst, meer specifiek 
teruggrijpendd naar het begin van vr. 2, waar AA, gevolgd door PsA, de man die de 
6idXe t̂<;; geeft, introduceert als fjcruxa ĉov (zie r. 12). AA komt daarop niet meer terug. 
PsA,, van wie wij telkens weer zien dat hij meer structuur in de tekst wil aanbrengen, keert 
wéll  terug naar de fiauxia, en sluit er de cmÓKptGi<; mee af: er ontstaat zo iets als een 
ringcompositiee (zie 6.5, 'Anticiperend thematiseren', in het bijzonder 6.5.2, 'Thematiseren 
enen verknopen'). Hij benadrukt de fjcruxia als bij uitstek leidende tot de status van c&T|6ivöq 
TipooK-uvrixfiq.. Daarmee breidt hij haar uit buiten de kring van de anachoreten tot een 
conditiee van gewone gelovigen, wat passend is, want tenslotte zijn zij degenen tot wie PsA 
zich,, net als AA, richt. Dat blijkt ook uit de bijbelcitaten in deze alinea, waarvan het 

1133 Deze lezing is te handhaven: we hebben te maken met één van de 'Attralctionsartige Kongruenzformen' 
vann KG I, p. 74-77 en wel die waarbij 'das Pradikat ein Substantiv mit der Kopula eivai oder einem 
kopulaartigenn Verb ist', dat zich 'richtet (...) nach dem zunachst stenenden Substantive' (p. 75). Het 
voorbeeldd op p. 76, Plato Protag. 354c: 'TTJV f)6ovf)v SICÓKÈTE dx; crya6óv öv' is een volmaakte parallel. 
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citaatt uit Matthaeus 6:6 in. r. 56-58, woorden van Christus, letterlijk een 'huiselijk' tafereel 
schildert,, dat niet meer opgaat voor de anachoreet (zie 7.2, 'Twee soorten van discours'). 

Hett kan verwondering wekken dat PsA in zo krachtige bewoording (zie r. 53: '\izy\axr\ 
Jiaoövv téöv dpexaV) de f)ai)xia, de afzondering van de gelovige aanprijst, terwijl hij toch 
inn het algemeen juist maatschappelijke, openbare activiteit benadrukt (zie 6.6.3, 
'Waarneembaar'Waarneembaar gedrag'). Er is echter geen tegenstelling. Er wordt hier gerefereerd aan het 
gebed,, niet aan het gezamenlijke, zoals het gebed tijdens de eucharistie, maar aan het 
individuele.. Men zou, in termen van wat ik bij vr. 1, r. 2 PsA's programma heb genoemd, 
kunnenn zeggen dat het persoonlijke gebed niet valt onder de 'ëpya eTjaePfj', maar onder de 
'nioziq','nioziq', die, zeker in de eerste vragen van de collectie gekarakteriseerd wordt als 
onzichtbaarr en innerlijk, hoezeer ook fundament van - christelijk - handelen (zie al dadelijk 
inn vr. 1 de inwoning van God en Christus in de 'volmaakte christen')114. 

56-588 Ontlening (zie 5.3, 'Ontlening')"? Het is zeer goed mogelijk dat PsA op Matthaeus 
6:66 is gekomen bij de lectuur van AA 49 (door PsA niet gebruikt), r. 20-22 (Munitiz): 'Xpf| 
8èè èïtlcTccaÖai, cm noXv av\ityépei T) rcpooeuxr] f) èv TCO xaueicp GOV "yivoitévri iwièp xrjv 
évv éKKA.r|Ctto: évcóniov rcdvTcov éTuxeXo'uuévriv'. 

11 '*  *T|cruxia' en 'r\<rox<aC,<i>'  (zie r. 12: 'TIOUXÖ^COV') hebben - al was het maar om reden van chronologie -
nogg niet de specifieke betekenis van 'mystieke trance' en 'God zoeken in trance', als trefwoorden van de 
veertiende-eeuwsee mystieke beweging het Hesychasme. Maar ze bewegen zich blijkbaar toch al in die 
richting,richting, als aanduiding van de rust en afzondering die het individuele gebed bevorderen. 
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EP.. 3 (=AA 33) 'Berouw (en terugval)' 

AAA EPQTHEIZ Xy' 'Edv uq [eiq duapxiav èiinéar\ Kai jiexavoTioTi], Kal ndA.iv [zie, 
PsAA  'Epcórrjcng y' 'Edv tiq [anapxr|aa<; nexevÓTiae ] Kal TtdXiv [eiq 

AAA avrnv nécrri ] Kal |iExavoT)OTi, Kai rcoAAÓKu; ïtauadjievoq Kal 
PsAA xnv djiapTiav ëneoev]- - -

AAA TiapctTiEacov 
PsAA ei xf)v HEtövoiav Kai tenx; KÓTtotx; ÈKeivow; dTtcóXeaev — Kai 

AAA [<|>6aa6fj xmö xoü Öavdxou], 
PsAA ndA.taxa ei nexa xf)v djiapxiav [drcéöavev ]; 

55 A A xi xpfi Ax>yi£ecr6ai rcepi awoü; 

ATTOKPIZIZZ npöq TÓ a^dpiTma, éav yap \ii\  ëcra [kxpu Kai ëaxiv ó Tcpaxtoov 
awöö éXerimov Kai dfxvnoiKaKOi; Kai jifi Kpivoov èxépoxx;, juaxe\>óp.ev x<5 0ec5, 
ÖTII  avyKexcóprixai avxar ei 5è ëaxi |kxp\) xó nxato â xoü Jtxaiovxot; Kal [ir\ 
jiExavooüvxoq,, ÖTIOV <|>6aö6fj, èKeï Kai <mdyei, eïxe ei<; xf)v d^^apxiav, eïxe ei<; 

100 TTiv jxexavoiav. 
ITA/nvv xaXenöv xó awnGiaai JIOAAÓKK; nXweiv xö indxiov xot> aé\xaxo<; Kai 
ndXivv ^oA-üveiv aüxó- xö ydp noA,A.dKi<; JiA/uvó îevov Kai d7to7iA/uvón£vov 
aaGpóvv Kai xaA,ai7ta>pov yivexai, Kai AXHTCÓV yripaaav Kai naAmcoGév, o\)8è 
jcA.vGfjvaii  5iivaxai. Kdytü écópaKa avSpa? éKaxovtaexelq, dSwdxotx; Kat ÖA,Ö> 

155 a%e5öv xcp ccü îaxi xpéjiovxaq, dnooxfivai xfjq atonaxiKfiq duapxiaq jj.fi 
6wajiévoix;; Xoinóv, 8id xpv xpoviav cruvf|9eiav. 
'Evv oi<; épcornOévxeq ejiTieipoi dpxüaxpoi Ttepi aindiv xaüxriv SéScoKav xfjv 
dnÓKpicivv Xéyovxei;, öxi xauvooGévxcov <(>T|civ, Kai dpaiooöévxcov xö TCOAJUÖ 
Xpóvo)) xfiq awoaxriaq Kai awnGelai; x<öv nóptov Kai xaïv dpTT|pi<üv, 5i' <£v f| 

200 onopd ÈKKpivexai, ot>Kéxi Xoinöv fj tyvaiq ioxuei èTtiaxeiv Kai Ka)A.vaai r\ 
Kpaxfjoaii  éavxïit;, dAA' toanep yovoppwiq xfi xauvóxrixi xoö yî povq Kai xf|<; 
auvTiGeiaqq yevajiévriq, ëX,Kexai Xoutöv Kai ÖKODaa npöq xf|v djiapxiav Tfj<; 
awTjOeiaq. . 

PsAA  'AnÓKpimq Ilepi xcov xcaowoov ó GeToq 'Ie£eKiT|A, <j>r|aiv «'Ev rë dnoarpéyai 
255 Sitcaiov év rfjg diKaioovvTjg avrov Kai Koif\aei (sic) dSiKiav Kara ndoaq zag 

dvofitiagdvofitiag ag enoi-qaev ó dvo^iog, ndaai ai SiKaioovvai avtov dg ènoir\aev ov 
lir\lir\  nvrjodoxnv êv ré napaircénaxi avrov at Ttapéjteaev Kai év raïg d^iapziatg 
avrovavrov alg fjtiaptev, év avxaïg dnodavelxai.» Kai 7idA.iv «AiKaioavvrj SiKaiov 
ovov w è^éX-qxai avrov év fj dv r\népa jrXavT}9fj, Kai dvofiia doepovg ov //r) 

300 KOKÓOTI avrov év 77 dv rftiépq dnoarpa  ̂ dito rfjg dvofiiag avrov.» «"EKaarov 
évév raïg óSoïg vpav Kpivë vfidg, oÏKog 'IcrpajjA.» Kai ó AamS' «Tovg Sé 
èKKkivovragèKKkivovrag eig rag arpayyaXidg dnd&i Kvpiog ^ierd rëv èpya^o^évav n)v 
dvop,iav.»dvop,iav.» Kai ó Kt>pioq «OvSeig», ^a tv, «émpaXóv rqv x^ïpot avrov én' 
dporpovdporpov Kai arpaipeig eig ra 6nia<o éoriv evderog eig Tqv fïacnXeiav rëv 

355 ovpavëv.» 
Tövv xoioikcov ow xf|v avoiav Kai xöv dvórixov (sic) KÓ7iov arnXixeücov Kai ó 
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öeloqq 'ArcóaxoXoq ^deneer «Ovrcog dvónroi ècne, évap^dfievoi jcvevuan vvv 
aapKiaapKi èmxeXeïade; Tooavraènadere eiKfj; eï ye Kai eifcfj.» Kal ndX.iv «Tiq 
li£TOXT)li£TOXT) öiKctioovvn Kai dvofiia- riq Se KotvcDvia <pam izpöqaKÓToq, xiqSe 

400 ovfiKpcóvnmq Xpiarö npoq Befadp;» 

24-288 Ezek 18:24 29-31 ibid. 33:12 31 ibid. 18:30 init. 32-33 Ps 124:5 pars 
33-355 Luc 9:62 37-38 Gal 3:3-4 38-40 2Cor 6:14 pars - 15 init. 

(deestinn Al , Ox, Aa) 

366 dvónxov co, dvóvrixov coniecerunt p B1 

Florilegium m 

'Homov v 
«Oüaii  xep dvóuco, Tïovnpd Kaxd xd epya xdiv xeipaiv crnxoü otip.pf|oexai ceuxco.» 
£oXou«9vxo<; ; 
«'ExrdKiq«'ExrdKiq Tceaeïtai ó Sitcaioq Kai dvaov^aexav oi Sè doefieïq da$ev7jcrovcnv év 
KaKoïq.» KaKoïq.» 
Tovv Xipax 
«Banti^ófxevoq«Banti^ófxevoq dnö veKpov Kai ndkxv dntó^ievoq avtov, ti (btyékryaev 
Toüü EvayyeXiao 
«"Otav«"Otav tó ÓKdOaprov izvevpa è^éXdr\ dnö TOV dvQpamov, 
néxpot)) djto<TxóXoi> 
«Ei«Ei dnotpvyóvreq ra fiidafiara TOV KÓcntov év émyvcóoEi TOV Kvpiov ijfi&v 
Ki>piXXauu 'Iepcx7oX,vua>v èx xöv Kcrnixiiffsiov 
««Deüyee ouv xd Ttovipd ëpya-

Ta55 dyiao BaoxXeiou ÊK TOV xaxa ueBwóvxcav 
«OO ydp év npoKOJifï yevóucvoq dyaGcov epyoov, elxa 7taX.iv5pop.f|oa<; 
Toww Xpixrofrróuo'i) éx xovt Kaxd le>«ivvT|v 
«'Iaxéovv öxi KÖV xaXejtfjv Scoocouev mep xaïv ïtpoxépcov du.apxr|udxG>v 8IKT|V 
Toüü cróxoü èx xtlq npöq 'Eppaiotx; 
«Emèè ydp por édv vyidva<; dito vóaou uaKpa<; 
Ma£,luoi>> ÊK x<5v 'A<TKT|TIKÓV K£<|>aXai<30v 
«Edvv npöq óXayov x<5v ïtaOtov xdq aixicti; ètcKÓ\|/avxeq 
NeiXot)) éic xov npóq Evicdpitiov uovaxóv 
«OÜKOWW pdxatoi; pèv xoü SiKaiov ó rcóvoq, 
Commentaar r 

PsAA kiest AA 33 als eerste bron vooreen serie van vragen over berouw. Hij gebruikt alleen 
dee vraagstelling; hij geeft een eigen antwoord. Een stuk van AA's antwoord bewaart hij 
voorr PsA 8, weer een bewijs dat hij AA goed bestudeerd heeft (zie 5.4, 'Vertrouwdheid). 

DeDe vraagstelling 

PsAA reduceert de vraagstelling tot het minimum. Waar AA dee levensgang schildert van de 
recidivistt (vallen, opstaan, weer vallen, nogmaals opstaan, telkens weer opstaan en wéér 
terugvallen),, tekent PsA in één streek de berouwvolle, maar weer bezwijkende zondaar. En 
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inn plaats van de "open" vraag van AA 'wat we van hem, de recidivist, moeten denken', 
preciseertt PsA haar tot een vraag die aanstuurt op "ja" of "nee": 'zijn zijn berouw en zijn 
inspanningenn (nl. om zich van zonden te bevrijden) voor niets geweest?' (zie r. 2-3). (Voor 
zulkee open vragen van AA en PsA's aanpassing ervan zie 6.6.1, 'AA's "open" 
vraagstelling'). vraagstelling'). 

Datt PsA verkorting niet om haarzelfs wil nastreeft, blijkt uit zijn aanpassing van AA's 
woorden:: '(ais de recidivist...) verrast wordt door de dood («jtöaaGfj ïmö xov öavöxou [r. 
4])'.. Ze worden door PsA uitgelegd en uitgebreid: '..., en in het bijzonder als hij na de 
zondee sterft (... KOI uöXioxct EI ueta xfjv anapxiav arcéOavev [r. 3-4])'. We mogen 
aannemenn dat PsA wil zeggen: 'als hij onmiddellijk na de zonde sterft', waarmee hij doelt 
opp berouw als conditie voor de redding van de stervende, de toelating na de dood tot het 
Koninkrijkk der Hemelen. 

Dit,, en het feit dat hij AA's schildering van een levensloop vervangt door een 
"momentopname",, herinnert ons eraan dat, religieus gezien, berouw twee functies heeft, de 
eerstee is dat het de zondaar ertoe brengt zijn gedrag, men kan zeggen: zijn leven te beteren. 
Aann het sterfbed hoeft hier niet gedacht te worden. Dat is wel, en primair, het geval bij de 
tweedee functie, die van voorwaarde voor de redding in het hiernamaals, de toelating tot het 
Koninkrijkk der Hemelen1,5. 

PsAA heeft uit het antwoord van AA opgemaakt dat deze doelde op het laatste: berouw als 
voorwaardee voor 'ocorripia'. PsA heeft mede daarom zijn vraagstelling daarop toegespitst. 
Hett berouw dat leidt tot passend christelijk gedrag, dat hem, zoals we hebben leren inzien, 
bijzonderr moet interesseren, bewaart hij voor volgende vragen. 

1-44 'Edv TI<; ... napcmeacov (AA) ~ 'Eav xiq .„• ... Kal uaXicxa ei ... (PsA). 
-- 'Eav (...) èu7iéarj (...) uexavorïcrrj (...) nèar\ (AA) ~ 'Eav (...) \iei£vór\ae (...) flécrn. 
(PsA).. èav met de indicativus praesentis en futuri behoort al tot de Koivf|. Het gebruik met 
dee indicativus van de verleden tijden wordt gevonden sinds de Septuaginta en Polybius Hier 
iss AA de "purist", elders is PsA meer geneigd tot klassiek taalgebruik (zie bijvoorbeeld bij 
vr.. 16, r. 10-11 en n. 164). 
-- ei (...[r. 3]) - ei (...[r. 4]). ei is hier éénmaal directe-vraagpartikei, en éénmaal coniunctie 
('indien'),, ei als directe-vraagpartikel bestaat al in nieuwtestamentisch Grieks116. 
-- Kai uöXioxa ei ... . PsA's precisering van AA's '<|)0ao9fj \mö toü Gavoxou '; zie voor 
besprekingg drie alinea's hierboven. 

HetHet antwoord 

PsAA laat AA's antwoord geheel vallen, althans voor deze vraag (een deel, r. 11-16, bewaart 
hijj voor vr. 8). Hij vervangt het door een eigen antwoord, dat geheel uit bijbelcitaten 
bestaat.. De strekking geeft een belangrijk verschil met AA's antwoord te zien. AA brengt de 

1155 Daar is, uiteraard, de complicatie dat de mens niet weet wanneer hij sterft, anders gezegd: dat de mens, 
ookk jong, krachtig en gezond, plotseling kan sterven, waardoor berouw altijd óók de functie heeft van 
voorwaardee tot o<0Tr|pi.a. 
1 1 66 Zie voor èdv met de indicativus Blass & Debrunner, Grammatik, 372, la en 3; Jannaris, Historical 
grammar,grammar, 1987; Horrocks, Greek, p. 66, 75-6, 88, 246-7. Voor ei als directe-vraagpartikel zie Blass & 
Debrunner,, Grammatik, 440, 3: '... unklassisch, findet sich dagegen auch in LXX'. 
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zwaartee van de zonde in het geding, en relateert de uitkomst van het Oordeel, van 
vergiffeniss tot straf, aan het gewicht ervan (zie r. 6-10). Dit is niet PsA's benadering. Het 
feitt van zondig zijn bepaalt het Oordeel (zie bijvoorbeeld het slot van het eerste Ezechiël-
citaat,, r. 27-28), niet de maat van de zonde, en evenmin of men voor de eerste maal zondigt 
off  in zonde is teruggevallen, de gewenning waarvoor AA waarschuwt (zie r. 11-16). 
Daarmeee beantwoordt PsA de vraag 'Is de moeite (om de zonde achter zich te laten) voor 
nietss geweest?' impliciet met 'Ja'. (Zie 3.4, 'Streng'.) 

Hett onderwerp 'gewenning' heeft PsA wel geraakt, zoals blijkt uit het feit dat hij er in vr. 8 
opp terugkomt, met gebruikmaking van de hier weggelaten tekst van AA. 

Wee raken hier aan de kwestie van wat R.Picchio noemt 'the level of authorial creativity ': 
hoee groter het aandeel van andermans teksten in een werk, des te geringer de 'authorial 
creativity',, en andersom (zie 6.2 'Auctoriale creativiteit'). 
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EP.. 4 (=AA 36) 'Berouw {nader bezien)' 

AAA EP12THZIZ te' 0é>.ouai Xéyeiv xivéi;, öxi fi nexdvoia xfjq d|iapxia<; TÓ xó\(iai 
Kall  naócaaOai an' a\mi<; èaxiv; 

Pss A 'Epdkncng 8' 'Edv xiq navar] xf\q djxapxiai;, dpKeï xoüxo rcpóq jiexdvoiav, 

5 , A AA ATIOKPIZIZ Tfi^ 6eia<; Tpaijniq XEYO-ÜOTÎ , ÖTI «."EKKXIVOV anö KÜKOV Kai 
PsAA 'AnÓKpioiq TfV; Geiaq T p a^ Xeyowrn;- — «"EKKXIVOV anö KÜKOV Kai 

AAA  noirjaov ayaBóv», eüSri^ov öxi 
PsAA  Tcoiqoov ayaOóv», ex>Sr\kov öxi 

AAA xö 7tatKJao9ai xoü KOKOÖ dp%fi ^exavoiaq èaxiv. OÜK apxel 8è xoüxo npbc, 
acoxipiav.. einè ydp JIOI, edv xi<; rtavcrTytai xoü ((joveveiv r\ apTtd^eiv Kal 
ru^pcopvxEiv,, f|5rj èacóGri; ov8a|i(ü$. Aoutóv 

, 0 {{  AA XP̂  ^ ö q èrii nacrryc, duapxiaq nexa tö TtaóoacGai Kai xoix; Kapnoix; xf\c, 
PsAA  xfi'h \iexct TÖ Jtaüaaaöai Kai xoxx; Kapïioix; xf\c, 

AAA |aexavoia<; iwtèp aüxriq [Ttpoo^épeiv TÖ 0e©]. 
PsAA jiexavoiaq - [é7u8eiKvua6ai ]. 

PsAA OTJOI yap ó 'AnóaxoXoq- « "Üoicep napearqaare ra ^léXrj vp.(ov SovXa rfj 
ccKaBapaiqccKaBapaiq Kai rfj  avofiiq eig rqv avofiiav, ovrcog vvv Kapaorrjoare ra pékn 
vfiévvfiév SovXa rfj  SiKawavvn eig ayiaojióv.» Kai nóikiv «'AnooTvyovvreg TÖ 

155 xovnpóv, KoXXcófievoi ré dyaOcö». etxa Kai xovq Kapïtoïx; xfi<; jiETavoiag 
wtoÖeiKvócovv é7tdyei*  «Trj QtXaSeXQiq eig aXXrjXovg ipiXóaropyoi, rfj  rififj 
aXXrjXovgaXXrjXovg xpoTjyovfievoi, rfj  cmovSfj p.r\ ÓKvnpoi, rm irvev^ian ^éovreg, rm 
KvpimKvpim SovXevovreg, rfj  éXmSi xaipovreg, rfj  OXiy/ei VKo^iévovreg, tfj npocevxfi 
KpooKaprepovvreg,KpooKaprepovvreg, raïg xpeiai$ «wv ayiav Koivcovovvreg, rrjv QiXo^eviav 

200 SiéKovreg.» 

5-66 Ps 33:15 et 36:27 initt. 12-14 Rom 6:19 pars 14-15 ibid. 12:9 fin. 16-20 ibid. 
12:10-13 3 

Flor i legium m 

BaoaXeioDD éx xoü I l póae x̂  <Teavxö 
«npócjexee oeauTcö, 
Tooo XpimcxrcóuoD èK TTJ<; x a ta Maxflalov 
«<noiijoar£>,«<noiijoar£>, <J>Ticri, <Kapnovg ag~iovg rfjg fieravoiag 
Toüü 0eoX>óyao éx TOÜ e i^ xi\\ véav KDpiaxfiv 
«'HH öa<|»pT|an; è0f|A/uvé oe; tyevye xa<; e\nö5iaq 
Ma^ iuooo éx xcöv Kc<t>aXai<ij>v 
«<"EKKXIVOV>,«<"EKKXIVOV>, «{rnaiv, <.anö KÜKOV Kai noinaovayaOóv 
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Commentaar r 

PsAA kiest AA 36, die vanwege het in de vraagstelling al genoemde 'berouw' aansluit bij 
PsAA 3. We zullen zien dat de uitwerking, reeds die van AA, versterkt door PsA, de 
aanvullingg brengt die ik bij vr. 3 in het vooruitzicht stelde: het-verbeterde-gedrag dat volgt 
uitt berouw. 

DeDe vraagstelling 

PsA'ss bewerking van de vraagstelling is zeer grondig, zozeer dat pas bij het begin van het 
antwoordd goed te zien is dat hij van AA's tekst uitgaat. PsA stelt de strekking van de vraag 
aanzienlijkk bij; het is dus niet alleen de omslachtigheid van AA's formulering die hem diep 
laatt ingrijpen'17. 

1-22 OéAouoi Xéyeiv xivéq, ...(AA). Men kan zich afvragen of de zin niet bevestigend moet 
wordenn opgevat, waarbij de lezer zelf "inwendig" de onuitgesproken vraag: 'Wat moeten 
wee daarvan denken?" moet toevoegen, een typische AA-wending, die hij elders uitspreekt 
(ziee bijv. vr. 3 [=AA 33] en 18 [=AA 28])118 . De vraag is echter theoretisch: PsA kiest een 
geheell  andere opzet. 

1-44 AA vraagt naar de juistheid van een definitie: definitie: 'is berouw ophouden te zondigen?'. PsA 
brengtt de vraagstelling in de sfeer van menselijk handelen, in het bijzonder de grenzen aan 
hett bereik of effect ervan: 'is ophouden te zondigen voldoende voor berouw?'. Het 
afsluitendee 'r\ ov;' maakt voor zover nog nodig duidelijk dat dit niet het geval zal zijn. 

Hett laatste maakt overigens AA zelf verderop duidelijk, in een passage die PsA grotendeels 
overslaat:: 'OÜK dpicet Sè TOÜTO (= tó navaaaQai) npöc; aurrripiav' (r. 7-8). Juist dit 
elementt bewaart PsA, hij haalt het in vrijwel dezelfde formulering naar voren, en wel, zoals 
inn de vorige alinea is aangegeven, tot in de vraagstelling: 'apKe! xoüxo npbq u.eTÓvoiav;' 
(r.. 3), alweer een voorbeeld van PsA's anticiperend thematiseren. PsA vervangt hier 
acoTTipiavv door u.etavoiav. Men zou kunnen zeggen dat dit de strekking van de vraag niet 
noemenswaardd verandert: berouw is immers de voorwaarde tot de redding, de 
noodzakelijkee tussenstap, waaruit de redding vanzelf volgt. Maar het doet het wel degelijk, 
gelett op de toespitsing in het antwoord - al door AA, maar versterkt door PsA -, op 
(verbeteringg van) gedrag als effect van berouw. PsA wenst de beperking tot de staat van 

11 ' 7 AA is hier omslachtig: de gehele aanhef 'SéXown Xéyeiv tivéi;, öti (TJ iietóvoia .. .)' kan zonder enig 
bezwaarr vervangen worden door een vraagpartikel: ,TAp' (f| UÊTÓVOICI ...;). '©éXxmoi Xéyeiv tivéq, ...' is 
trouwenss nogal problematisch, zelfs dubbelzinnig: het kan zowel 'Er zijn mensen die bedoelen te zeggen ...' 
betekenenn als 'Zekere mensen (d.w.z. mensen die op dit gebied uitspraken doen) bedoelen te zeggen .,.'. Ik 
denkk dat AA het laatste bedoelt, maar zeker is het niet. PsA maakt er in elk geval korte metten mee. 
1 188 Ik heb in de AA-tekst (r. 1-2) Munitiz gevolgd, die in zijn typescript de zin als een vraagzin heeft 
afgedrukt.. Het ontbreken van het genoemde zinnetje 'Wat ervan te denken?', en het ongewone van een 
bevestigendee probleemstelling tussen de in vraagvorm gestelde, kunnen daarvoor pleiten. Het ontbreken van 
eenn vraagpartikel hoeft geen bezwaar te zijn: dat komt meer voor, ook bij AA (AA 3, 60, 64, 94 en 102, 
waarr zeker sprake is van vraagzinnen [in drie gevallen kan men aarzelen, waaronder bij AA 42, die PsA 
gebruiktt voor PsA 22]). Ertegen pleit, naast de eerste impressie die nu eenmaal uitgaat van een zin zonder 
vraagpartikel,, dat bevestigende probleemstellingen bij AA niet ongewoon zijn: bij tenminste 5 AA-vragen 
(66,, 80, 81, 95 en 99) komen ze voor. Het zinnetje 'Wat ervan te denken' valt er gemakkelijk bij te denken. 
PsAA zelf hoeft niet te beslissen, doordat hij de vraagstelling geheel verandert. 
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stervenn die door aoroipiaa is gegeven, in te ruilen voor de ruimere gebruiksmogelijkheid die 
ufixóvoiaa biedt, namelijk (ook) voor de staat waarin men zijn leven voortzet. 

HetHet antwoord 

5-111 Tffc 6eia<; rpa<t>fj<; Xeyo\tar\q ... npoctyépeiv T<5 0e<ö. (AA) ~ Tfjq 9eia<; rpa<()fi<; 
l£yo\>cr\c,l£yo\>cr\c,...... e7ci8eiKv\Ky9ai (PsA). De sterke verkorting die PsA aanbrengt in AA's tekst, 
door,, eenvoudig gezegd, het middenstuk te schrappen, is zoals elders ook hier geen doel op 
zichzelf.. Hij heeft 'öpiceï (...) TOÜTO' bewaard en in de vraagstelling ondergebracht 
(anticiperendd thematiseren). Daarbij heeft hij AA's exempel van de retired criminal ('èóv tiq 
jtaóorrrai...'),, die daarmee nog niet gered is, overgeslagen als kennelijk afleidend. Ook is, 
opp de keper beschouwd, de passage r. 7-9, 'tó 7tauaao6ai xov KOKOÜ ...; oüöaua*;.' een 
uitleg,, bijna een herhaling, in vele woorden, van de voorafgaande lapidaire bijbeltekst, en 
mogelijkk daarom door PsA overbodig geacht. Hij steekt direct door naar de beschrijving 
vann het gewenste gedrag: 'xpr| ...' (r. 10; zie 6.7, 'Verkorting'). Hij volgt daarbij AA in 
dienss 'Kctpnoxx; tfjq \iexavoiaq', waarna hij hem, kenmerkend, preciseert door de 
vervangingg van het multivalente 'Ttpoctyépeiv T<5 0eö' door 'èniSeiKvuaOai' ('ten toon 
spreiden';; r. 11), dat weliswaar óók, op zichzelf, niet éénduidig is, maar in elk geval 
zichtbaree activiteit onder de mensen betekent, en in die zin ook bedoeld is, gezien de uitleg 
('.... yctp •••') die hij laat volgen in de vorm van enige Paulus-citaten uit Romeinen 12, in r. 
122 sqq. (zie 6.6, 'Concretiseren /specificeren'). 

12-200 <ï>T|ai yctp ó drcocToXoc, ... 6ia>K0vteq. (PsA). Het laatste van de Paulus-citaten, 
Romeinenn 12:10-13, wordt door PsA met zoveel woorden gepresenteerd als bevattende 
'TOXN;; Kapnouq r^c, uetavoiac/ (r. 15), verrassend, want Paulus zelf brengt de daarin 
genoemdee gedragingen, eerder overigens 'houdingen', niet naar voren als effecten van 
berouw,, maar als in het algemeen de christen passend; ze zijn een uitwerking van wat 
Pauluss juist daarvóór (12:6) heeft gezegd: 'xapiouata Kaxa xfrv SoBelaav fiuiv xapiv 
5ia<|>opa\\ '... verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is' (Statenvertaling); zie 
7.9.1,, 'Citaten in citatenreeks steeds algemener'. Het lijkt erop dat PsA zich daarvan 
bewustt is: hij laat Paulus de KCtpno-üq 'wtoSeiKvÓEiv' (r. 16: 'aanduiden', 'suggereren') in 
plaatss van 'éTciöEiKvuaBai' ('tonen', cf. r. 11). (Zie 6.6.3, 'Waarneembaar gedrag'.) 

Hett achtereenvolgend citeren van Romeinen 12:9 en 12:10, gekoppeld met 'inayzx' (r. 16) 
wijstt op het direct citeren uit de Bijbel (en niet uit een citatenverzameling [zie 7.8, 'Vooral 
directdirect geciteerd']). 

file:///iexavoiaq'
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EP.. 5 (=AA 47) 'Berouw en inkeer zijn niet moeilijk ' 

AAA EPQTHEIE \it,' 'Edv xxq ownGlaaq èv xfj aco îaxiKfi diiapxig, Kai èv avrfi 
PsAA  'Epömjoiq e' 'Edv liq 

AAA [KaTaynpdari] , Kai Oecopricrn èamóv, ÖTI TOÜ 
PsAA [éoTi yépcov ] r) dSüvaxcx; Kai óXiyó\jn)xo<;, — 

AAA Xoiiio'ö OWE vrjareikyai, ovtE aoKfiaai f\ xaM^vn001» [ oi>6è ] dicoTd^aoOai 
PsAA [ Kai oü ] 

AAA Kai [jiovdaai Siivatat] , ntióc, Xoutöv O$TO<; 8\>vatai 
PsAA — [5\jvaxai |iovdoai] fj xa. TOO p.ovaxoü noir\o(x\., TIC*; ovrcx; 8t»vatai 

e,e, AA aooGfivai évYiïpei koucöv vmapxoiv, f) XafJeiv atyeoiv 
PsAA netavofiaai Kai acoBfjvai 

AAA d^aptitöv; 
PsAA ; 

AAA ATTOKPIZIS Toü Kuploi) "kéyovxoc,, ÖTI «O£vyóq pov xpriaxóq, Kai xö (poptiov 
PsAA 'AjiÓKpiau; Toü Kuplov Xéyovxcx; on «Ü £vyóqpov xprjaxóq, Kai xötyopxiov 

AAA  pov èXafypóv éaxiv », ev8iiXov ÖTI Kai ó yépcov Kai ó ööwaTo<; 5waTai 
PsAA  pov èXafypóv èaxiv», eüÖTjAav ÖTI Kai ó yépwv Kai ó d§waTO<; öxivaTai 

AAA  tyvkaJEfiii TÖV vójiov avrov' 
PsAA  fyvXa^ai TÖV vójiov avToü* 

100 PsA reypa7:Tai ydp ÖTI «EvOeïai ai óöoi xov Kvpiov, Kai SiKatoi nopevoovxai èv 
avxalq-avxalq- oi öè aaepeïq ao6evT\oovciv èv avxaïq. » Kai*  «IJdvxa èvéma xoïq 
avvwvaiavvwvai Kai öpBd xoïq evpicrKovci yvaaiv.» Kai ÖTI «Ev&qq ó Xóyoq xov 
KvpiovKvpiov Kai itavxa xa ëpya avxov èv matei.» 

AAA  oxtxe yap [napSeviav] fpïv (öpiaev, ovxe ICÓVTOV TODV év — KÓO|IQ) 

PsAA owe yap [dyapiav ] fiplv tóptaev, ovce navxcov T<SV év TCÖ KÓO ĈO 

AAA avax(ópT|aiv, aXk' OVXE dnoxfiv Kpeöv Kai oïvoi), aXX dyanav TÓV 0eóv, — 
**  PsA avaxtópiiaiv - , aXka dyajcdv TÓV ©eöv Kai 

AAA dyanav TÖV rikryoiov, [\ir\  nvrKUKaKéiv, jifj [Kplveiv]j , Ta7ieivo<t>povéiv, 
PsAA TÖV nXr\aiov, [ TaTceivo<J>povéiv, 

AAA av^ïiaöeïv TÖ KOTO 5t>va|iiv, icpoaevxeaSai év xfj Kapöig, ünonéveiv xaq 
PsAA avpjiaOelv , rcpoaeiixeaöat , iwtofiéveiv Td<; 

AAA 9Xi\|/eti;, Ttpaw eivai, eipiiviKÓv ] — 
PsAA GXiyEiq, Jipaw elvat, eiptiviKÓv, nfj ^vrjciKaKeiv, JITJ l KüTaKpiveiv B ], \ïi\ 
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AA A 
PsAA \|/et»8ea6ai. 

200 A A ndvxa ow xama ïcai ó doUevnq Kai ó yépcov Kai ó év xfi KXivrj avaKei^evo*; 
Kall  ó év KÓojito ywaiKi awe^eDyjiévof; Swaxai itoifjaai, Kai rtoiiïaaq aiixd 
navxax;; aa)6f|aeTai, édv enoi/nae xaq d îapxia<; xoïï Mavaaafi ÈKeivov xoü 
paaiXéax;. . 

PsAA Orjaiyap ó 'Anóaxotax;*  «'Ano6é{xevoi xö y/evöog, XaXeïxe dXr\6eiav ëKaaxog 
255 fiera xov KXr\aiov avxov, öxi éa^èv dXXijXcov néXrj- ópyi^ecBe Kai //*/ 

d^apxavexe-d^apxavexe- ó rjXiog fiff èniSvaéxo) èrci xq> napopyiofiqt vp.mv, firjSè SISOXE 
xóitovxóitov xcp SiapóAtp. ó K&éjtxov fit)Kéxi KXETCXEZO), ndXXov Sè Komdxco 
épya^ó^ievogépya^ó^ievog TÖ dyaOöv xalg x£P&iv, ïva êxfl jiexaSiSóvai xS xpeiav êxovxi. 
TcdqXóyogTcdqXóyog oanpög ÈK XOV axófxaxog v^iév pi\ èKTcopevéoOco, dXX'et xig dyadög 

300 Tipog oiKoöofirjv xfjg xpeiag, ïva SS xdpiv xolg dKovovm. Kai fii)  XVTCEÏXE xè 
TJvevjxaTJvevjxa xö dywv xov QEOV, èv oï èc$payioBr)xe eig rijiépav dnoXvxpéoecog. 
jzdaajzdaa niKpia Kai Bvfiög Kai ópyff Kai Kpavyrj Kai pXaatprjfiia dp&rjxco d<p' V/LKOV 
avvavv naar} Kama- yiveaSe Sè eig dXXr\Xovgxpwoxoi, evanXayxvoi, xapi^ópevoi 
éavxoïg,éavxoïg, Kadóg Kai ó ©eögèvXpiaxó èxapioaxo ryiïv. yiveade ovv fii^rjxai 

355 xov Qeov ég xÉKva dyamjxd, Kai nepinaxeixe év dydmj, Kadég Kai ó Xpioxög 
ijyaxTfoevijyaxTfoev rtfidg Kai mxpéScDKev éavxöv vnèp rifiwv npootyopdv Kai dvaiav rep 
&e<p~&e<p~ eig ÓOJITJV exxoSiag. itopveia Sè Kai ndaa aKadapaia f\ itXeove^ia pr\Sè 
óvofj.a£éo6<oóvofj.a£éo6<o èv v^iïv, KaOég itpénei dyioig, Kai aioxpórqg Kai n<opoAoyia rj 
evxpaneXia,evxpaneXia, xd OVK dviJKovxa, dXXd^idXXov evxapicrxia.» Kai rcö^iv «MrjSevi 

400 KOKÖV dvxi KOKOV dnoSiSóvxeg, npovoov^ievoi KaXd èvcómov ndvxcov 
dvdptÓTtatv,dvdptÓTtatv, ei Svvaxöv xö ég" vfiav, p.exd navxeov dvOpcmcov eipTjvevovTeg.» 

'Opat;; ax; oi!>8èv <|>opxiKÖv f\ dSwaxov fipïv vevonoöéxnxav EIKÓTOX; OW èheyev 
óó Kvpioc;*  «'O £vyógnovxpv&rog Kai xè tpopxiovfiov éXatppóv èemv.» 

7-88 Mat 11:30 10-11 Hos 14:10 11-12 Prov 8:9 12-13 Ps 32:4 24-39 Eph 4:25 -
5:44 39-41 Rom 12:17-18 43 Mat 11:30 

Florilegium m 

Mixaio v v 
«Avr\yyéXr\«Avr\yyéXr\ ooi, dvBpeone' xi KaXöv; 
Zaxapioi) ) 
«TdSe«TdSe Xéyei Kvpiog navxoKpdxoap- <Kpifia SIKOIOV Kpivaxe 
'Haatt  ou 
«Zr\xT\aaxe«Zr\xT\aaxe xov Kvpiov Kai èv xa> evpicnceiv avröv èniKaXéaaode-
Itpó x x 
«'EfipXèy/axee eig dpxaiag yevedg Kai ïSexe xig èniaxevaev xq> Kvpim 
Toüü E-óayyeXioD 
«Elnev«Elnev ó Kvpiog- <Aixelxe Kai 8odr\aexai vfdv 
Ma^iuot )) £K xov Ke<|>aXxtiov 
«Taa l̂èv xcov xxj)' fmcov 7tpaxxonév©v Kaxd 0eöv Kax' évxoWiv Ttpdxxexai, 
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'Icn5c&pot> > 
«Eii  yap Kal \ir\  dKTn,uoawr|v Kal TiapOeviav fplv aipiaev ó Xpioxóq, 
Toüü XpwrotFTÓuoo ÈK TOÜ eiq tfiv napaftoXiiv xr\c, <ruKf|c; 
«EuKfjvv zx%é. ti<; év TCÖ duTietaövi amoü, <|moi 
Tot>> CTÓTOÜ èK TOÜ ei<; xóv BKTOV yaXjióv 
««yyClCl 0EO<|>iA£CTaTe avOpawce, aKtivoTrnvia ooi eet© 

Commentaar r 

PsAA kiest AA 47 voor PsA 5. Het verband tussen AA 47 en AA 36, gebruikt voor PsA 4, is 
gelegenn in de owcripia van vraag 36 en het acoBfjvai dat in vraag 47 centraal staat. We 
hebbenn in PsA 3 en 4 gezien dat uit de otóXTipia de netdvoia, als voorwaarde, te 
expliciterenn is, waardoor AA 47, ook al komt daarin ueidvoia niet expliciet voor, toch 
bruikbaarr is in PsA's reeks van vragen over berouw. Hier gaat PsA in op wat blijvend 
berouww in de weg staat. 

DeDe vraagstelling 

PsAA acht een drastische herformulering van de vraagstelling noodzakelijk, in de eerste 
plaatss om duidelijk te maken dat zijn vr. 5 inhoudelijk bij vr. 4 aansluit; daartoe breidt hij 
hett 'otööfjvai' van AA (r. 5) al dadelijk uit tot 'u£Tavofjoai Kal ocoöfjvai'. In de tweede 
plaatss veralgemeent hij de vraagstelling door het toegeven aan de zonde niet alleen met de 
ouderdomm in verband te brengen, maar met lichamelijke en geestelijke zwakte in het 
algemeenn (zie 'd8\>vato<; Kal óXiyó\|A)XOc;' in r. 2). Hij schrapt alles wat hiermee niet direct 
inn verband staat of "meer van hetzelfde" is - en dat is het grootste deel van AA's vraag (zie 
tweee alinea's verder) -, zodat een zeer verkorte en vereenvoudigde vraagstelling overblijft. 

'Zwakte'' als oorzaak van zonde vindt PsA trouwens ook bij AA zelf, zij het niet in diens 
vraagstelling,, maar in het begin van zijn antwoord, waar hij aan de yépcov de a8iJvaT0<; 
toevoegtt (r. 8), en in het slot, waar AA de "doelgroep" nog verder uitbreidt: de yépwv 
verhuistt zelfs naar de tweede plaats, achter de öoGevriq, en gevolgd door de bedlegerige en 
dee (in de 'wereld' verkerende) gehuwde man (r. 20-21). Daartussenin heeft AA, en PsA 
volgtt hem daarin, als argument te berde gebracht dat Christus 'ons' onthouding van sex en 
vann andere 'wereldse' zaken niet dwingend heeft opgelegd; 'ons'; algemener kan het niet. 

PsAA haalt deze veralgemening naar voren tot in de vraagstelling (anticiperend 
thematiseren!).. Dan is het ook logisch dat hij daarin alles wat bij AA naast de term 
'KaxayTipdoTi'' (r. 2) nog bijkomend op de ouderdom slaat weglaat: de gewenning (zie '... 
cuvnGioaqq ..." [r. 1]), de tussenzin Val (èav) Qz(apr\GT] èavxöv cm tov XOIKOV ... 
dTtoxa^aaBai'' (r. 2-3) en het slot met de woorden 'év yiipei A,outóv \mdpx<öv ..." (r. 5). 
Evenn logisch is het dat PsA aan 'uovdoai' (r. 4: "zich daadwerkelijk uit de wereld 
terugtrekken")) toevoegt 'x\ td TOV uovaxoö itoifiaai', te interpreteren als "ascetisch leven" 
(enn wel, gezien de context, in de wereld), een algemene term, die past in zijn vermaan tot de 
zwakkenn uit alle groepen, niet alleen de bejaarden. 'XaPeiv ü(|>£aiv dp.apTiü5v' zal hij 
hebbenn weggelaten omdat hij het practisch hetzelfde vond als het voorgaande 'ocoöïjvai', 
ookk al vond AA het blijkens het voegwoord 'r\' verschillend genoeg om toe te voegen. 



EPÜTAnOKPIEIIEPÜTAnOKPIEII 5 Commentaar, 7 sqq. - 19 101 1 

HetHet antwoord 

7-133 PsA neemt van AA diens beginwoorden over, waarin uit 'de lichte last' die Christus 
volgenss Matthaeus 11:30 is geconcludeerd wordt dat naast de yépcov ook de aSwatoc, 'de 
wet'' kan naleven. Maar in plaats van AA's uitleg, die hij met wijzigingen overneemt, 
onmiddellijkk te laten volgen, voegt hij drie oudtestamentische citaten in (r.10-13), die 
duidelijkk maken dat Gods wegen (woorden en daden) goed te volgen zijn voor de goede 
verstaander,, de gelovige; niet onpassend, maar niet veel toevoegend aan de bestaande tekst, 
off  het moest zijn dat wat ik hierboven de doelgroep heb genoemd, die al was gegroeidd van ó 
yépcovv tot ó yépcov Kal ó aSüvaxoq, nu in één klap wordt uitgebreid tot alle zwakke 
gelovigen. . 

10-133 Zeer duidelijk is te zien hoe PsA deze citaten door associatie heeft gevonden en 
samengevoegd,, hier zelfs door associatie op woordniveau: 'EüGelai ...','... évcÓTua ... 
óp6aa ...', 'Ei>ef|<;...' (of vond hij ze al bij elkaar in een bestaande citatenverzameling? Zie 
7.8,, 'Vooral direct geciteerd). 

14-199 PsA neemt AA's nu volgende uitleg van de 'lichte last' die Christus de mensen 
oplegt,, over, met wijzigingen, in de eerste plaats verkorting. Christus verplicht ons niet tot 
'ctvaxcópriaivv ïtavxcov xciïv èv xq> KÓÖJICÖ' (r. 14-15), noch ook, zegt AA, tot 'drcoxiiv 
Kpecovv Kal oïvou' (r. 15). PsA schrapt deze toevoeging als overbodig, omdat de 
boodschapp al met de voorgaande woorden is gegeven. Ook de bepalingen 'xö KCXTÓ 
8\ivap.iv'' bij 'a-ULUtaGETv' en 'èv xfj KapSia' bij 'KpoGe-óxEGBcii' (r. 17) schrapt hij 
vanwegee overbodigheid, de eerste mogelijk óók omdat men erin zou kunnen lezen dat 
medelevenn niet altijd geboden is, niet, namelijk, wanneer het vermogen daartoe te klein zou 
zijn:: PsA is wars van zulke nuanceringen (zie reeds vr. 1, r. 3-5 en het Commentaar). 

Interessantt is PsA's vervanging, in deze passage, van AA's 'napÖevia' door 'dyauia' (r. 
14).. De maatschappelijke connotatie van de laatste, die ontbreekt in de eerste, speelt hier 
mogelijkk een rol: PsA is gepreoccupeerd met opstelling en gedrag onder de mensen 'in de 
wereld',, 'èv xcp KÓau.co'. Mogelijk ook is hij beïnvloed door AA's woorden in diens slotzin 
(r.. 20-23) - die PsA weglaat, maar zonder twijfel goed in zich heeft opgenomen -: 'ó èv 
KÓaucoo ywaiKi cruve£euyuévo<;', de gehuwde man. Zie 3.1, 'De wereld '. 

Opvallendd is dat hij de woorden 'ur\ uvricuKaKeïv, u/rj Kpiveiv' (r. 16) uit AA's 
opsommingg licht en achteraan plaatst (r. 18). Daarmee bereikt hij een helderder verdeling, 
enn wel in - gewenst - positief gedrag en - ongewenst - negatief gedrag. Dat moet mede zijn 
opzett geweest zijn, maar er is nog iets: hij voegt aan deze waarschuwingen er één toe: 'u.f) 
xj/eiiÖEoGai'' (r. 18-19). Hij doet dit ongetwijfeld omdat hij die bij AA mist. Maar een 
tweedee reden is dat hij zo het "haakje" creëert waaraan hij een lang citaat uit de Ephesièrs-
brieff  kan ophangen dat hij in plaats van AA's slotzin wil laten volgen, en dat de leugen 
(oftewel:: het 'afleggen' ervan) als uitgangspunt heeft: "ATtoOé îevoi xó yeüSoq, Xateïxe 
öXfiöeiavv ...' (r. 24). (Vergelijk voor het creëren van een "haakje" het Commentaar bij vr. 2 
r.. 29-30, en 7.10, "'Triggers " en "haakjes"'.) 

PsA'ss toespitsing van AA's 'Kpiveiv' tot 'KotctKplveiv' (r. 16 en 18) is niet eenduidig te 
verklaren.. 'KtxxaKpiveiv', 'veroordelen', is nadrukkelijker en verdergaand dan het simplex 
('oordelen'),, en zou dus beter kunnen passen als, zoals hier, een verbod bedoeld is, maar 
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elderss beveelt PsA 'KcrcaicpivEiv (éavrovc,)' juist aan en verbiedt hij 'lcpiveiv (aXkovc)' 
(ziee vr. 9, r. 21-22). 

20-233 növtot ow taüta ... pacnXéctx;. (AA) ~ r. 42-43: 'Opac, cïx; ot>5èv ... «... éXa<t>póv 
èaTtv.»» (PsA). Voor het vervangen van AA's slotzin Tlavxa ow TCLVTGL ... fkcaiAiooc,.' is 
err geen duidelijke inhoudelijke reden. De reden moet daarom eerder gezocht worden in een 
structurelee ingreep: de vervangende zin, waarin het citaat uit de beginzin, Matthaeus 11:30 
overr de lichte last, herhaald wordt, levert een ringcompositie op. Die komt bij PsA meer 
voor:: zie bijvoorbeeld bij vr. 2, r. 51-60. 

24-411 Afsluitende bijbelcitatenreeks. Zie hierboven bij 14-19 voor het haakje waaraan de 
reekss is opgehangen. Zie 7.9, ' Hoe passend [...]', laatste alinea, over de - geringe -
toepasselijkheidd van de citaten [Eph en Rom]) 

42-433 Een PsA-slotzin of -passage na de afsluitende bijbelcitatenreeks komt niet veel voor: 
behalvee hier, in vr. 5, nog slechts in vr. 1,9 en 18. In vr. 20 wordt de bijbelcitatenreeks 
gevolgdd door een uitzonderlijk lange tekst, uitmondend in drie verhalen. 

433 'Op(fc ow ... Zie voor de in vergelijking met AA weinige keren dat PsA de vraagsteller 
"present""  stelt 3.2, 'Enscenering'. 
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EP.. 6 (=AA 52 + 78) 'Zonden belijden ' 

AAA EPÜTHZII vp' KctXöv apa xö é^o îoXoyetaBai ia [ï8ia duapxrpaxa*] 
PsAA  'Epétqaig s' KaAóv éaxiv apa TÖ e£o|ioXoyeIo6ai xd [duapTrpaxa fpajv] 
**  Cf. Heb 7:27: «... \wtep TOÖV iSiaiv a^apTKÖv fruoiaq dva<t»épeiv...» 

AAA  f\ xoix, novi\poix; koyionoüq xfyq \|fuxfi<; ; 
PsAA irvev^atiKdlq dvöpdaiv; 

AAA AIÏOKPIEIE KaXóv Kal nóvv é^éXi\iov, aXXa. \ïi\ xói<; Jtaaiv 
PsAA  'ATtÓKpicnq KaXóv Kal rcdvu öxt>éXmov, óXKa \ir\  Toiq cmetpüx; Kal 

AAA — — , 
PsAA IStamKax; rcepi xa xoiaüxa öiaKei^évon;, 

AAA ÈTici ot> 8è <ru tl Ttoxe «xj)eXetaai, dM,d Kal xoxx; ctKouovxaq ôX,t>vei<; Kai 
aKavÖaXi^eiq. . 

PsAA  ïva jj.fi öia xf\q dXóyou <n)jxjia9eia<; Kai oiicovoniaq f\ 8id xfj<; dKaipov Kai 
avEKioxf\yiOvoqavEKioxf\yiOvoq napaxdoecoq xó5v ejtixijuffl v Kaxa())povT|xf|v Kai dvdJlyrjxov f\ 
pa6\)̂ iovv Kai ïtapei^iévov ae drcepydanxai. 

AAA éav ow eüpifé avöpa JtveunaxiKÖv 8vvdfi£vóv ae laxpevaai Kai 
PsAA èdv ow EÜpriq avSpa Tcvev̂ iaxiKÓv ëfiJteipov 8uvd|ievóv ae iaxpe\krai — 

AAA e\5£aa0ai twtèp ooü, ÈKeivtp Kai nóvm 
PsAA , dvenaioxwtöx; Kai jiexd maxeox; -

AAA é^ono^óyrioai -. 
PsAA è^onoXóyriaai ave© tóq x<5 Kvpim Kai OÜK dvöpamto. 

PsAA  Q>r\Gi ydp ó Jx>$óq- «Tlepi rfjg yrvxfjg aov pi] aioxvv&fjg- ëaxi yap aiaxvvq 
èndyovaaèndyovaa dpapxiav. Kai ëaxiv aiaxvvn Só^a Kai x^pig.» Kai «Mfj Xdffyg 
npóoamovnpóoamov Kara xfjg yrvxfjg aov Kai prj évxpamjg eig nxökriv crov.» Kai- «Mrj 
aioxvvBfjgaioxvvBfjg ópoXoyfjaai ê<p' dpapxiaig aov.» Kai 'Itodvvry; « Eav» ydp, <|>r|aiv, 
«ópoXoyópev«ópoXoyópev rag dpapxiag r/pcov, moxóg èaxi Kai SiKaiog ó Qeóg, ïva d</rf} 
ijpivijpiv  rag dpapxiag, Kai KaOapiarj ijpdg axö Kdor\q dSiKiag.». d>Ad JioXXoi xwv 
d<))eXeoxéptovv dvöpawtcov, ra if\q aia^wry; Kai xov OKÓxovg ëpya 
Siaitpaxxónevoi,, ov jióvov ama rcoioüai Kai èv GKÓXEI Sianopevovxai, aXKö. 
Kaii  auvei>5oKo\>ai xoiq rcpdaaouaiv Kai 7tovr|pa<; imoSéaeax; 8i8dcKaX,oi 
yivovxai.. Kai ovxe atixoi ëpxovxai npöq xö $<ag, ome EKEIVOK; ëpxea0ai 
napaxtüpoüoiv. . 
EIKÓXQX;; OUV ëteyev ó Kï>pio<; reepi xoöv XOIOTJXWV «Ovai vp.ïv, ypa/^piareïg Kai 
(Papiaaïoi,(Papiaaïoi, vnoKpixai, bxi Kkeiete TT\V paaikeiav tav ovpavëv ë^npoaOev TOÖV 
dvdpoóxcovdvdpoóxcov v/ueïg ydp OVK eioépxeode, ovSè tovg eiaepxo^iévovg delete 
eicekdeïv.eicekdeïv. ovai vp.lv ypappateïg Kai <t>apioaïoi, vnoKpixai, öxi nepidyete n}v 
ddXaaaavddXaaaav Kai xr\v ^rjpav noifjaai ëva npooTJXvTov, Kai ötav yévnxai, noieïxe 
avxövavxöv viöv yeévvnq öinXóxepov vpëv. ovai vpïv óSrjyoi xv<f>Xoi.» o\>8èv yap 
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300 oïküx; eiq KÓXamv d7rapaixr|Xov ayei, cóq xö KCÜXÜEIV Kai è^noöi^eiv xf|v xdiv 
cco^eaGaii  PouXo îévcov acoxripiav Kai TtoXXoix; T̂jXcoxdq xcov iSicov noieloGai 
KOKCÖV.. yivExai yap f| xcöv -ónaKouadvxcov Kai M.iHTicTanévcov anóXeia 
7cpoa8f|KT|| xijicopiat; xco Siöa^avxv. 

AAA  EPQTHEIZ oif Ti ëoxi xö vwiö xov jxaKapiou naiiXov eiprmévov, Öxi «Tivév 
355 (OT|) avOpoónwv ai ófiapxiai npó&qXoi eim npoayovaai eig Kpiaiv, xioi Se Kai 

ènaKokoènaKoko v&ovoi v.»; 
AÖOKPIZIZZ npot|YO\)jiévüx; TOÜTO éiri xöv aipeciapxcov XP*! vofjaar anep 
ydpp rïjAapxov év xco pico övxeq, rcpoeX,a|k>v cmxoix; ÈKEÏ, orceipavxeq 8è Kai 
akXoiq,akXoiq, Kai SiSd^avxEi; pXao<t)imov nicxiv, 

AAA — -- [ exovai Kai 

40{{ ( 0 l V ) . 
PsAA Oxi 8è |iexa xcöv oiKeicov a^apxri^dxcov [ [ ÈTtaKoXovGoüaav E ëxoxxn — 
«« cont.) 

AAA n£xa Gdvaxov — [[ È7iaKoA,o'u6o'i>ca<; ]] aüxóïi; [ xdq duapxiaq ] ] Kai 
PsAA |iexd Gdvaxov Kai - [[ xf|v d^iapxiav D ] —-

AAA |}A,acT<t>rpia<; xcöv pXanxoLiévcov Kai ditoXX-unévcov yv%(ö\ ÈK if\q rcovr|pa<; 
PsAA xcöv pXanxoLiévcov Kai drcoXXuLiévcov vjruxcöv ÈK xfj<; Tcovipaq 

AAA aüxcöv SiÖaxfiq 
PsAA amcöv SiSaxfte 0l xoioüxoi, 

PsAA  ÖKOuaov xi «t^oiv ó 'A7tóaxoXoq• «TÏVÖÏV dvdpénav ai djiapxiai npóSr^Xoi 
455 eiai npoayovaai eig Kpiaiv, noi Sè Kai ÈnaKoXovBovaiv.» 

AAA  Ov fióvov 5è èïti aipEaiapxcov, dXXd Kai èiu xcöv Xotncöv d^pxicöv ó 
öiödoKcovv aXXoix; EXEI XÓ KpiLia è7ïaKoXot>Goi3v aüxcö. cöcntEp 6f| ndX.iv Kai erci 
xcövv dyaGcov ëpycov xö aüxö ëaxiv ei7ielv, öxi oi xd dyaGd 8óy|iaxa SiSd^avxEi;, 
Kaii oi voooKOLiEia , Kai ÈKKXriaiaq , Kai óp<}>avoxpo<|>ETa o\)axr|odfiEvoi , Kai 

500 ovaiaq Kai rcpoaóSoix; aiixoT<; KaxaX£iyavxE<;, ëxouai Kai LIEXÖ 8dvaxov 
jiVTmócruvaa dyaGd, Kai xcnx; m.a6oïx; È7taKoXo\)6oüvxa<; amoaq- oti ydp 8iKaiov 
itapdd ©EC5 xco jièv novtip© énaKoXo'üGelv xd 7iovT)pd, xco 8è dyaGcö p.f) 
ÈTtaKoX.ov)8Eivv ónoiox; xd dyaGd, JiXfiv Só^a xco LIÓVCO yivcócKovxi xd ï8ia 
Kpinaxa. . 

555 PsA Toiyapow dvE^ayópEtna Kai dviaxa el; oiKeiaq pgGuniac; Kai dvaXyr|aia<; 
Kaii d<t)opia<; Seov vooovoi. Kai 8id xovxo OVK êpxovtai npöq xö <f>a>g  xfjq 
è^ayopEiiaECOi;,, ïva ^r\ éXeyxBfj m ëpya aijxcöv, éq tyryn 7idX.iv ó Kiipioq- «ÏJdg 
óó <pavXa npaaacov ixiaeï TO foog Kai OVK epxetai npög tö (fkog, ïva//;) èXeyx&Q 
TÖcëpyaavrovTÖcëpyaavrov öxi novrjpa èanv. ó Öè xoicöv rfiv akr\deiav êpxerai npög xö 

600 $a>g, ïva QavepcoOfj avxov xa ëpya öxi év xco &ecö èaxiv eipyao^iéva.» 
cóaaüxcoqq 5è Kai ó 6ETO<; 'AJióoxoXoq' «Mrj avyKoivcoveïxe», (|)T|oiv, «xoïg 
ÓKapnoigÓKapnoig êpyoig xov OKÓxovg, nakkov 8è Kai èXéyxexe- xa yap Kpv<f>rj 
yivófievayivófieva vn' avxcov alaxpóvéaxi Kai Xéyeiv, xa 5è navxa èkeyxó^sva vnö xov 
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(fxotög(fxotög <f>av£povxai  nav ydp xö Qavepovnevov pwg ÈGXI. Siö kéyei • < "Eyeipe 
655 ó KaOevSwv Kai dvdGxa EK xcöv vetcpav Kai ém<f>avo£i ooi ó Xpioxóg.»> 

011 8è dvofixox;, |iaA,Xov 8è aaepöq, Xéyovxeq MT|Sèv axt>eX£ïoÖai cwtó xqq Tipöq 
avBpcöTioix;; èZ<o\ioXoyr\0£(aq 5ia xö ójioiOTcaOéi; —|ióvo<; yap ó ©eóq Siivaxai 
d<t>aipeivv öjiapxiaq — ïaxcooav öxi xaüxa <t)daKovx£<; rcpaixov (ièv (óq 
7ipoKaX,\>mi.aa xfiq éam<5v {ïSeX/upiaq Kai dX.oyia<; rcpo'tax0^01» è7cet xd6e 

700 7tapaypd<t>ovxai attxoü xoü Kupiou Aiyovxoc; Jtpöq xovq éa-uxo-ü Oepdnovxaq-
v."Oaav."Oaa av SJJGTJXE èni xf\g yfjg êoxai SeSepéva Kai év xm ovpavco, Kai öoa dv 
XVOT\XEXVOT\XE èni xfjg yf\q ëoxai XeXv^iéva Kai év xé ovpavtö.» Kal 7idA.iv «'Edv 
xiv<ovxiv<ov d<pfjx£ rag djuapxiag, dtpievtai avxoïg- édv nvwv KpaxffxE, 
KEKpdxrjvxai.»KEKpdxrjvxai.» Kal öxi «'T/J.eïg éoxe xö <j>ag xov KÓG/IOV » Kal «xö dXag xfjg 

755 ?^£» ËXI \ii\v Kal xöv Kaxd adpKa d8e\4>öv aiixoü «jjacKOvxa* 
«'Etgonokoyeiadee dXXijXoig xa napanxé/uaxa Kai EVXEGBE VTtèp dXXtjXcov öncog 
ia&fjxe-ia&fjxe- noXv ioxv£i Sérjotg SiKaiov évepyovfiévi].» Kal xov 'AnoGXÓAov 
'ké.yovxoq''ké.yovxoq' «'AXXijXoov xa fldprjpaaxd^exe Kai ovxtog dvanXrjpeóoaxE xöv vófiov 
xovxov Xpiaxov.» Kal npó<; xouxoiq dBexfjaouai Ttdvxox; Kal xö panxiojia Kal 

800 ïtaoav Öelav iepovpyiav Sid xö xmö dvOptóncDv ^ièv lepovpyelaBai, imó 0eoü 
8èè dyid^eaGai' eïoo9e ydp ó 0eö<; xf|v atüxriplav x<Sv dvOpamcov o\> JIÓVOV 8i' 
dyyétaovv évepyeiv, dAAd Kai 5i' dvOpcorccov dyicov. Kal 7tdA,ai ^ïèv 8id xóöv 
jtpo<j)T|xwv,, én' éaxdxoov 8è 8i' éauxoü Kai x<öv 6eicov dnooxóXov, Kal KaGe^fiq 
p&xpip&xpi xr\q cvvxeAeiac; npö<; xo\><; ea-uxoi) Kaxd yevedv Bepdnovxai; «^daKer «'O 

855 8exóp.evoq vp.dg épè SéxExai.» Kal «O ddexav vfiag èfiè ddexel Kai ó dKoxxav 
v^idgv^idg è\iov ÖKOVEI.» OVKOÜV ei Kal dvOpawtó*; éaxiv ó rnv é^o|aoX,óyr|Oiv 
dKO\i(ov,, a)Jk' ó 0eöq 8i' aüxoü éniaxpé<|)ei Kal éK7tat8e\>ei Kai ovyxöpeï, 
KaGdnepp Kai xöv AamS 8id xoü NaOdv, 8iö Kai ëX^yev «Elna è^ayopevaa) 
Kax'Kax' êfiov TT/v dvofiiav juov xq> Kvpico.» Ki>plco ydp rjv TI é^ayópeuan; aiixoü, 

900 Kal 8id xov Na0dv fi èniaxpo«t>Ti- öOev 7tdX.iv ((xriaiv «'Emcrxpey/axmadv fis oi 
t)>opovn£voit)>opovn£voi GE Kai oi yivóoKovxeq xa p.apxvpid GOV.» Kai' «IJaiÓEVOEi HE 
SiKaiogSiKaiog év èXÉEi Kai éXéy^Et p.£.» oi ydp ayioi wrnpéxai xoü 0eoü eiai Kal 
awepyoll Kal OIKOVÓ^OI eiq xx\v x<5v otó^eoOai Po^)A,o^éva)v atoxripiav, Kal 
xoüxoo 8T]XC5V Ó 'AnóaxoXoi; ëXEyev «Ovxoig i\p.ag Xoyi^ÉGdo) dvdpcoitoq <óg 

955 vm\péxag Xpiaxov Kai oiKovófiovg pvGxqpiav OEOV.» Kal 7idX.iv «OEOV ydp 
éojiEvéojiEv GvvEpyoi, OEOV oiKoSoprj éoxE.» av8p(07io<; ^ v ydp dvOpawico cruvepyel 
npbqnpbq |iexdvoiav, éq ë<|>T|v, Kai \)TtT|pexeI Kal oiKo8op.ei Kai nai8eüei Kal 
éXcyxeii xd npöi; owxripiav Kaxd xöv 'A7tóaxoX,ov Kal xöv Ttpo<|>fixT|v, ó 8è 0eö<; 
ètpiïjEityEiètpiïjEityEi xdq dp.apxia<; xoü è^o^ioXoyo^évo\) Xéycov «Eyeó EÏ/II ó è^aXeiiftcov 

1000 xag dvofiiaq GOV EVEKEV épov Kai xag a^iapxiag GOV Kai ov fxri (xvrjoOé- GV ÖÈ 
^VJJGOTJXI^VJJGOTJXI Kai KpiBótiiEv XéyE GV npwxog xag dp.apxiag GOV, ïva SiKaicodfig.» 

13-155 Sir 4:20 fin.- 22 15-16 ibid. 4:26 init. 16-18 lloa 1:9 19 vide Rom 13:12, 
potiuss 5:11 (vide infra 1. 60 sqq) 20 vide Ps 81:5 22 vide Ioa 3:20 et 21 24-29 Mat 
23:13-166 init. 34-36 lTim 5:24 44-45 id. et ibid. 56-57 vide Ioa 3:20 57-60 Ioa 
3:20-211 61-65 Eph 5:11-14 71-72 Mat 18:18 72-74 Ioa 20:23 74 Mat 5:14 init. 
74-755 ibid. 5:13 init. 76-77 Iac 5:16 78-79 Gal 6:2 84-85 Mat 10:40 init. 
85-866 cf. Luc 10:16 88-89 Ps 31:5 pars 90-91 ibid. 118:79 pars 91-92 ibid. 140:5 
parss 94-95 ICor 4:1 95-96 ibid. 3:9 99-101 Is 43:25-26 
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Flor i legium m 

EKK xröv 'Apv0|i&v 
«Kai«Kai èXaXrjae Kvpioq itpöq Mcoikrijv Xéycav <AdXnoov xoïq vioïq lapar\X 
Toülcóp* * 
«'Eavv vojjaij avOpomoq xfj KapÖia émaxpa<(rqvai npöq Kvpwv, 
Toüü LOXOUCÜVTCX; 

«'EKKaXvitxeii  xaq èavxov a^iapxiaq evyvaxnoq év ovveöpiq) 
Toüü ayioi) Baa iXe iao èx. T<ÖV 'A<TKTITIK© V 

«HH é^ayópewnq xaiv anapxrpdxcov, xoioüxov ëxEl T0V Xóyov 
Atovooioi)) 'ApeoftayiTO» nepi TG>V iepraq KEKOitiTUiévcov 
«<Ï>T1HÏÏ  6è xolq Xoyioiq èiró|i£VÔ  ÜK, ax|>éA,iuoi rcduïiav elcriv 
l<rt5c6pov v 
«<Tivo<;; ëveKev ó Kdïv Kai ó Aa|iex <|>óvov Spdcavxec; ov% óumcoq £KoA.daGriaav; 
Ma^l j io oo éK x&v 'Anóprav 
« Iaxwuaavv Kal èvepyovuivriv 018a xov SiKaiou xfjv 8ét|aiv, 
Toww ©eoXóvov ÉK TOO ei<; Ta <J>dka 
«Mf)) ÓJta îcóoTii; è^ayopeüaai GOV TT|V anapxiav, 
Toüü Xpi><ro<rxónot> èx xii<; Kaxa lodvvi i v 
«Mi|ixi<jcóu£6aa T^V Zau.apixn.v ywaÏKa Kai finely 
Toüü OÓTOÜ ÈK Ttfë npöq KoptvOiowq a' 
«"Qcmepp ydp oi eiq <|)péap ènjceaóvte<; OÜK av pa8ia)q avéXOoiev 
Toüü aÜToü ÈK TOÜ el<; TÓV ïcevTTjKOtrcóv (SC. yafyióv) 
«Tóxee XXHJÏÓV ïtpö<; TÖV Aam8 Na0av ó npo^xry;, 
Toüü aÜToü ÈK Tifë ïtpói; Ütyeoioix; 
<«Ta<«Ta Se ndvxa>, <|>T|aiv, <èXcyxó^ewa vxö xov Qanöq <pavepovvxm 
Toüü aÜToü ÈK Tti<; Kara Iradwirv 
«Eii  \ir\ a.m\Xkó.'fc\xz x<öv KOKÖV XCÜV at)Wöv 
Toüü aÜToü èx TCÖV 'AvapaOfirav 
«Tóvv ydp dKÓBapiov Kai pépTjXov ot>5È èniptivai xc5v iepüöv TiepipóXcov 0éuiq 
'EKK TÖV 'AJIOCTOXXKCÖV öiaxa^etov 

«"Onn ydp TÓV du,apxr|aavxa Set d<|>opi£eiv Kaxd xó d|idpxr|ua, tyr\aiv ó 0eö<; 
Ki>piX>*oi )) èx TOÜ ei<; TÓ YVXTI rtacrnq aapxöq 
<.«"Avdpomoq<.«"Avdpomoq avOpcortoqy, 4mm, <xêv vicöv ïopar\X 
Mot^ijio vv ÈK TCÖV Ke<t>a3utt<av 
«'OO Jidöoq A^ycov f\ du,dpxr|ua döeX<jK)ü Kaxd 8w aixia<; ndvxax; Xéyei' 
TLKK  TX\% KXijictKO< ; 
«McóXawieqq 0piau.fÏ£uóu£voi oi> 7cpoKÓ\̂ ov<nv éTti xó xeïpov 
(Extraa in [de marge van] ra?) 
«Oiii  ydp ëaxiv éKXÓq aioxiivrii ; aioxwni; onaMayfjvai 

Commentaar r 

PsAA neemt AA 52 grotendeels over. Hij voegt een lange passage, met bijbelcitaten, toe. Hij 
laatt (r. 40) een deel van het antwoord van AA 78, sterk aangepast, aansluiten - AA's 
vraagstellingg laat hij weg -, en rondt af met een lange passage, eveneens met bijbelcitaten. 

PsAA gebruikt deze en andere vragen van AA voor een reeks van de zijne over de zonde, de 
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vragenn 6-8. Deze was in de voorafgaande reeks over berouw slechts impliciet aan de orde 
geweest:: berouw impliceert zonde. Ze komt nu expliciet aan de orde. 

DeDe vraagstelling 

PsAA verkort, door het weglaten van het tweede object bij é^ouo^oYetaGcu: '... fj xoix; 
rovripoix;rovripoix; Xoyiauo q̂ xrV; \\fwxr\q' (r. 1-2). Twee verklaringen dienen zich aan. PsA kan de 
jiovnpo-ïx;; A-oyiauovc, geïmpliceerd hebben geacht in de auapTrpaxa (r. 1). Maar ook is 
mogelijkk dat hij ze schrapte omdat hij nu eenmaal minder belangstelling heeft voor "innerlijk 
gedrag".. Wellicht zijn beide verklaringen aan de orde. 

PsAA verlengt ook, niet zozeer door KCCXÓV éaxw ... te schrijven in plaats van AA's KctXöv 
.... (r. 1), als wel door e^ouoXoYeToDcu uit te breiden met ïtveuuctxiKoIq av8pdoiv ('ten 
overstaann van ...'). Bij nadere beschouwing blijkt het hier (alweer) te gaan om een element 
datt hij verderop in AA's tekst, in het antwoord, aantreft en naar voren haalt, tot in de 
vraagstellingg (anticiperend thematiseren). 'Belijden' tout court is hem niet precies genoeg; 
hett gaat hem erom het "luisterend oor" meteen nader te definiëren (AA is daar ook op uit, 
maarr doet dat later, en weinig gedetailleerd). 

Dee kwaliteit van de biechthoorder blijkt ook werkelijk het thema te zijn van het eerste deel 
vann het antwoord, het deel dat afkomstig is van AA 52. Het tweede stuk, r. 40 sqq., dat 
berustt op AA 78, heeft een ander thema. 

11 xa t8ia auapxf|uaxa (AA) ~ xa anapxf|jiaxa TIUCÖV (PsA). Door ïSia te vervangen door 
hett persoonlijke f|uwv haalt PsA zonde en zondigheid dichterbij, als concreet aanwezig. 
Doordatt TUKÖV betekent 'van mij en U', creëert hij gemeenschappelijkheid tussen hemzelf en 
zijnn publiek, wat de persuasiviteit van zijn tekst verhoogt. 

HetHet antwoord 

3-44 aXka jj.fi toi<; Jtöaiv (AA) ~ óXka, ufi idiq drceipax; Kal tSitoxiKax; Jtepi xa xoiaüxa 
8iaK£iui:voi<;; (PsA). Uiteindelijk zal blijken dat AA van de biechthoorder slechts eist dat 
hijj  'Ttveuuaxiicó*;'119 is (r. 10), en dat PsA daaraan nog toevoegt dat hij 'ervaren', 
'ëujteipoq'' moet zijn. Hier, in r. 3-4, heeft hij de ervaring geconcretiseerd en gespecificeerd 
alss 'bevoegdheid' (zie hieronder). 

Beiden,, AA en PsA, bereiden het 'avSpa nvevuaxiKÓv', resp. 'avöpa 7wevuaxiKÖv Kal 
ëufleipov'' voor, maar zeer verschillend. AA raadt aan 'niet allen' (zie r. 3: 'uri xolq nöoiv') 
alss biechthoorder te nemen, en voert twee redenen aan (r. 5-6): een "egoïstische" ('het baat 
jee niet') en een "altruïstische" ('je berokkent de luisteraar schade'). PsA daarentegen gaat 
uitvoerigg in op de schade die dreigt voor de biechteling zelf. Eerst specificeert hij AA's 'niet 
allen':: hij waarschuwt voor wie op dit terrein geen ervaring (zie r. 3: '.. dneipax; ..') en 
geenn bevoegdheid (zie r. 4:"... ISiaraKax;...') hebben. 

1 199 Een bevredigend Nederlands equivalent ontbreekt: de letterlijke vertalingen 'geestelijk' en 'spiritueel' 
hebbenn connotaties, zoals, respectievelijk, "mentaal" en "levendig", die verwarring veroorzaken. Ook de 
suggestiee van (substantivisch) "geestelijke " is misleidend: er is geen aanwijzing (in Lampe en andere lexica) 
datt 'JtvevuctxiKÓi;' de professie van clericus of monnik betekent. De bedoelde betekenis Iaat zich slechts 
omschrijven:: 'geleid door de (heilige) Geest', of '(geschikt als) geestelijk leidsman'. 

file:////fwxr/q'
http://jj.fi
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Hett doublet \\ii\)  ÖTieipox; Kal i8iümK(öc,' is van belang. De tweede term is een 
specificatiee en concretisering van de eerste, zoals vaker, maar de significantie gaat verder: 
hett feit dat PsA de gewraakte onervarenheid direct in verband brengt met onbevoegdheid, 
maaktt aannemelijk dat hijzelf de vereiste ervaring en bevoegdheid wel bezit en dat hij 
priesterr is (zie verder 8.4, 'Clericus"). 

7-99 ïva \i\\ ... PsA breidt AA's korte en impliciete mededeling 'het baat je niet' uit tot een 
gedetailleerdee reeks van schadelijke effecten: de biechteling wordt 'minachtend, ongevoelig, 
gemakzuchtigg en laks' (r. 8-9). 

Opmerkelijkk is dat PsA's 'onervaren en onbevoegde' biechthoorder vóór alles te toegeeflijk 
is,, met een teveel aan 'aXoyoq at>fiJiö0Eia' en 'Ttapöxaaic/ (r. 7-8)120. Kennelijk is de 
geschiktee biechthoorder streng, een heelmeester: PsA neemt dit beeld, dat bij AA present is 
inn 'iaxpeOom', dan ook over. 

10-111 SwduEvóv ae iaxpevcai Kai e\)^aa6ai imèp aov (AA) - 8uuö|j.£vóv ae 
iaTpeüccaa (PsA). De toevoeging is als explicatief te interpreteren:'... die daardoor in staat 
iss ...'. Dat PsA 'Kai eü^aaöai imèp aoxt' (r. 11) laat vallen, benadrukt dat hij de taak van 
dee biechthoorder ziet als correctie, "voorbede" is hem te indirect. 

Dee toevoeging 'avencuaxwTcoc, Kai jieta nicxeox;' (r. 11), waarmee PsA de juiste manier 
vann biechten typeert, dient als "haakje" om de bijbelcitatenreeks waarmee hij dit stuk van het 
antwoordd besluit aan op te hangen (zie 1 Ad,'"Triggers" en "haakjes"'). Het eerste citaat, uit 
Sirachh 4, begint met Tïepi xf\q \|ru%fi<; oou UT\ aiaxwGfjq ...' (r. 13); het tweede, ook uit 
Sirachh 4, luidt: 'Mn. aiöxw9fte óuoXoynaai è<t>' duaptiaiq ocu' (r. 15-16). 

11-122 Waar AA het laat bij de aansporing 'ÈKEivcp (d.i. de jrveuumiKÓq dvip) Kai uóvq> 
é^ouoA.ÓYTio'av'' (r. 11-12), schrijft PsA: 'éJ;ouoA,ÓYT|om auto) wc, TG) Kupitp Kai ot>K 
dv9p(Ó7«ö'' (r. 12); met andere woorden: het cumulatieve effect van de kwaliteiten 
spiritualiteit,, ervaring, bevoegdheid, en, impliciet, gestrengheid is een biechthoorder wie 
menselijkee onvolmaaktheid niet meer aankleeft, en die daarmee plaatsvervanger van de Heer 
wordt. . 

14-299 Van de hier ingevoegde citaten betreffen de eerste drie (de twee uit Sirach en één uit 
dee eerste Johannes-brief) de noodzaak van de biecht voor het verlost worden van zonden, 
zonderr dat de vraag 'ten overstaan van wie?' ter sprake komt. PsA brengt dat - weer - in, in 
eenn commentaar waarin hij ex negativo te werk gaat, en bovendien de definitie van de 
geschiktee biechthoorder nog één stap verder brengt. Ex negativo, doordat hij de geheel 
ongeschiktee biechthoorders opvoert, degenen die zélf zondigen: 'va tfj<; aicxwric, Kai 
CKÓTOIX;; ëpYoT bedrijven (r. 19-20); één stap verder, doordat hij hen van "luisterend oor" 
tott öiSaoicaXoi in het kwaad maakt (r. 21), die derhalve niet, zoals PsA eerder schrijft (r. 
7-9),, louter door toegeeflijkheid de biechteling schade doen, maar hem actief het heil 
onthouden.. Dat leidt tot een Matthaeus-citaat (uit 23:13-16), waarin de Ypau.p.axetq Kai 

'200 'a\>n7cd0eia', 'zich (teveel) inleven' levert geen problemen; 'napaxaaii;' is wat moeilijker te duiden. De 
grondbetekeniss is 'verlenging', meestal van tijd (LSJ en Lampe s.v.). Ik houd het erop dat de - ongeschikte -
biechthoorderr wordt voorgesteld als de biechteling te lang aan het woord latend, en traag in het corrigerend 
ingrijpen,, zodat ik 'rcccpcVraaiq' hier interpreteer als '(teveel aan) geduld'. 
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<J>apicaïoii  in de dubbelrol van (zelf) zondaars en (actieve) bedervers optreden: 'üuelc, (i.e. 
dee ypau^axeïc, Kal Oapiaaïoi) OTJK eiaépxeaöe (namelijk in de PamXeia x<5v 
oüpavaiv)) oüSè xovq eiaepxouévovc, delete elceXÖelv' (r. 26-27). 

Lett op de toespeling op Johannes 3:20 en 21: 'ome aüxoi êpxovrai Kpöq xó 4>cög' (r. 22). 
Zee heeft, naast het verwijzen naar de Bijbel, vanwege het daaraan eigen gezag, ook nog de 
functiee van vooruitlopen op het citaat, bestaande uit dezelfde verzen, in r. 57 sqq. De 
toespelingg wordt overigens vlak voor het citaat herhaald (r. 56). Zulk anticiperen is een 
middell  van PsA om de structuur van zijn tekst te versterken. 

29-333 PsA sluit de citatenreeks af met een commentaar waarin hij verder gaat op het stuk 
vann de tot actieve veroorzakers van kwaad geëvolueerde biechthoorders. Hij presenteert dat 
kwaadd als verzwarende omstandigheid bij de straf die hen te wachten staat in het 
hiernamaals:: het is een 'npoa9r|Kri xiua>pia<; x<» SiSd^avxi' (r. 33; zie ook hieronder bij r. 
40-43).. Hiermee is PsA buiten het door AA in zijn vraag 52 bestreken terrein getreden. 

34-399 Juist het laatste geeft hem weer aansluiting bij AA, en wel bij AA 78, waar deze in 
hett begin van zijn antwoord (zie r. 37-39) de heresiarchen opvoert, als '8i8d£avx£s 
PA,öo<|)Tiuovv niaxiv' (later veralgemeend tot hem [= ieder] die 'de zonden onderwijst' [r. 
46-47]).. Zoals boven gezegd (Commentaar, 1ste alinea) laat PsA de vraagstelling van AA 
788 weg. Hetzelfde doet hij met het antwoordbegin, hoezeer het ook kennelijk met de term 
'SiSd^ctvxeq'' (r. 39; zie PsA's 'xcö 8iÖd£avxi' in r. 33, en '8iÖdcKaA.oi' in r. 21) de 
triggertrigger is geweest tot PsA's besluit AA 78 te gebruiken voor het vervolg van zijn vr. 6. PsA 
bewaartt het Paulus-citaat, lTim 5:24, uit AA's vraagstelling (r. 34-36), die als vaker de 
vormm van een exegetische vraag heeft (zie 6.6.2, 'Ogenschijnlijk exegetische vraagvorm 
vanvan AA'). Hij voegt het citaat verderop in (zie r. 44-45). 

40-433 PsA handelt nu zeer geraffineerd: in plaats van AA's heresiarchen brengt hij 'zijn' 
lerarenn des kwaads uit het voorafgaande over als onderwerp:'... oi xoiomoi.' (r. 43). AA's 
formuleringg 'drcep riuxxpxov ..., npoé^afiov éKeï ..." vat hij samen in 'uexd x<öv oïiceicov 
duapxriudxcov'' (r. 40), waarmee hij aanknoopt bij AA's 'xd ïöia duapxf|uaxa' uit diens 
vraagg 52 (zie r. 1), door PsA gebruikt voor het voorafgaande deel van het antwoord. Door 
zulkee verknopingen versterkt hij de structuur van zijn tekst, die gaandeweg één geheel 
wordtt (zie 6.5, 'Anticiperend thematiseren \ i.h.b. 6.5.2, 'Thematiseren en verknopen'). 
Hett schrappen van 'KOLI fiXactyryiiac;' (van de slachtoffers van de leraren des kwaads) in r. 
422 is omdat PsA blasfemie niet als onderwerp heeft, maar zonde in het algemeen121. Bij AA 
iss dee toevoeging het gevolg van de door hem eerder opgevoerde 'PAda<f>r||u.o<; Tuaxiq'. 

PsAA herhaalt hier het dreigement 'strafverzwaring' voor kwade biechthoorders (zie r. 33-
34).. Zij zullen na hun dood 'vergezeld worden door', 'è7iaKoA,oi)9o\3oav ëxouat', de 
zondee die ze hun biechtelingen hebben geleerd, 'samen met (= bovenop) hun eigen 
zonden',, 'uexd x<öv oiKeitov d^apxr|u.dx(üv' (zie 3.4, 'Streng'). 

1211 We moeten bedenken dat AA nog volop leefde in de tijd waarin de orthodoxe dogmatiek haar beslag 
kreeg,, waarin met name de voorstanders van de twee-naturenleer, de uiteindelijke winnaars, en die van het 
monophysitismee elkaar hevig bestreden, een gevecht waarin AA actief deelnam (zie Beek, Kirche, p. 424 
sqq.).sqq.). De zesde Oecumenische Synode, die formeel een einde aan de controverse maakte, viel tegen het einde 
vann zijn leven, in 680/1. PsA leefde daarentegen in een tijd waarin dat alles lang achter de rug was, en 
bovendienn in Constantinopel, waar in de aanwezigheid van het patriarchaat de orthodoxie onbestreden was. 
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44-455 Tenslotte profiteert PsA, hoewel hij AA's vraagstelling 78 als zodanig niet 
overneemt,, toch daarvan, door het citaat lTim 5:24, dat de kern ervan is, wel te gebruiken, 
enn hier in te voegen, ter ondersteuning van wat zojuist gezegd is: dat naast de 'eigen 
zonden'' (r. 40) ook die van hun slachtoffers aan de leraren des kwaads zullen worden 
aangerekend,, oftewel, zoals Paulus zegt, hen 'navolgen', ,énaKoXov8oüavv' (r. 45). 

46-544 Ou uóvov 8è ... xa Ï5va Kpiuaxa. (AA). Geschrapt door PsA. Zoals PsA in vr. 1 
(r.. 18-19) geen behoefte had aan AA's 'negatieve tegenhanger', zo heeft hij hier geen 
behoeftee aan AA's positieve tegenhanger ('... zij die het goede onderwijzen nemen dat ook 
meee na hun dood, en worden daarvoor [extra] beloond.'). PsA laat zulke tegenhangers in 
dee regel weg; zo verkort en versterkt hij zijn tekst (zie 6.7.1, 'De tegenhanger geschrapt'). 

555 sqq. In zijn afsluitende bijbelcitatenreeks keert PsA terug naar de biechteling. Het 
tweedee citaat, uit Johannes (r. 57-60), benadrukt nog de perfidie van de '<t>a\5X.a 
7ipdaocov',, in de context te verstaan als de leraar in het kwaad, de kwaadwillende 
biechthoorder:: deze verbergt zijn bedoelingen, om niet aan de kaak gesteld te worden. De 
implicatiee dat de biechteling-in-spe op zijn hoede moet zijn, wordt expliciet gemaakt in het 
volgendee citaat, uit de Ephesiérs-brief (r. 61-65): 'Mfi ovyKoivcoveTxe totc, dKÓpnoic, 
ëpyoic,, TOÜ OKÓTODC, ...', gericht tot de biechtelingen, zo niet door Paulus, dan door PsA. 

Dee mogelijke conclusie dat men zijn biechthoorder vanwege de ontoereikendheid van de 
menss niet onder de mensen zou moeten zoeken, maar rechtstreeks bij God of Christus zou 
moetenn biechten, verwerpt PsA resoluut: dat zou 'dvofrtax;, udAAov 8è daepdx;' handelen 
zijnn (r. 66). De rol biechten aan te horen en gedrag te corrigeren, valt toe aan de öyioi (e.g. 
r.. 82 en 92-93) onder de mensen. Citaten (NT en OT) moeten dit standpunt ondersteunen . 

Wee hebben hier een echo van wat PsA over de geschikte biechthoorder heeft gezegd in r. 
12,, namelijk dat men tot hem biecht 'ax; T<5 Kupiw Kal oïnc dv0pam<ö'. De implicatie van 
diee vergelijking, namelijk dat de biechthoorder juist wel een mens is, loopt vooruit op de 
vaststellingg aan het slot van de cwtÓKpiaic, dat biechthoren een mensentaak is: zie r. 96 sqq. 
'dv0pöMio<;; uiv ydp dvBpawuo awepyel Ttpóq uexdvoiav ...'. 

Wij,Wij,  die AA's vragen voor ons hebben, zien PsA zich hier scherp afzetten tegen AA, die in 
zijnn volgende vraag, AA 53, de vragensteller, die wil weten wat hij moet doen als hij geen 
geschiktee biechthoorder kan vinden, geruststellend antwoordt: "E^ouo^óyriacu tö 0e<5 
...'' (zie 3.3, 'Vermaan, het "hier en nu '", 2de alinea)!. 

55-566 'é£ (...) dvctXyrioiac, Kal deplete, 0eo\>'. Ontlening aan AA 18 (gebruikt voor PsA 
9),, r. 19-22 (Munitiz): '(anderen halen zich '7id6ri' op de hals door) naXaiac, ownOeiac,, 
Kall  A-oucöv dvaA.yn.aiac, Kal d^piac, Oeoü ...', een passage die PsA voor vr. 9 heeft 
latenn vallen, maar, verschillend geëxcerpeerd, bewaard voor elders, te weten voor deze 
vraagg en voor vr. 8 (zie daar r. 117-118 en het Commentaar; zie ook 5.3, 'Ontlening'). 

Dee felheid waarmee PsA het standpunt verdedigt van de bevoegde biechthoorder verraadt 
persoonlijkee betrokkenheid: is hij zelf bevoegd, en dus priester (zie 8.4, 'Clericus')!. 

977 ax; ztyc\\. Verwijst naar r. 66 sqq. De 1ste persoon enkelvoud is opmerkelijk. PsA is 
minderr dan AA geneigd zich persoonlijk "present te stellen" (zie 3.2 'Enscenering'). 
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E P.. 7 (= AA 41) 'De communie communie 

10 0 

AAA EPÜTHZIS net' FApa KOXÓV] TÓ KOivcoveïv [KOG*  finépav] f\ ÊK [SiaJieinndxcov] 
PsAA  'Epamjmg £" [KaAóv apa] TÓ KOIVÜJVEÏV [awex<ö<; ] f| ÉK [8iaXeimiaxo<; ] 

AAA Ti Kaxd KupiaKf|v Kal nóvov; 
PsAA ; 

AAA ATIOKPIIIZ Tó épecmma xoüxo OÜK ëxei niav Kal ó|ioiav xfjv dvxanÓKpiatv. 
eiaii  ydp xiveq, oïq npénei xó Ka0' fjpipav, Kaï eiaiv ëxepoi, oiq o\>x' dp^£ei 
xoüxo,, Kai eiaiv aXXoi, oI<; o\> npénei ökax; tó KOivcoveïv eiai ndAav xd>v 
Hwnpioovv xivèq oi naKpiivovxe<; éauxotx;, Kai Xomóv d8e<5<; duapxdvovxeq, 
tóqq xó XÖV 'Apjievicov yévoq, Kai eiaiv Ëxepoi, oi npóq <t>iAaKxfïpiov 
HeTaXa^pdvovxeq,, Kai eiaiv aXXoi, oi Kaxa<|>povTixiK<ö<; Koiv«>vo\Jvxe<; Kai 
nteiovaa xtópav év xrj XJAJXTÏ XC&  laxavq 8i8óvxe<;, ax; érci xov Ioitöa yéyovev, öxi 
o-uvv xq> dpx© eiafjAöev eiq avxöv ó Zatavdq, Kai eiaiv aAAoi, a>q 
npoaöoKo-Dvxei;; ^exaXapelv, 7iapa<t>uA,axxónevoi xfj<; d îapxia*;. xivèq ndA.iv 
jtevOo-övxê^ Kai Gpr|voüvxe<; éauxoix; xcöv uvaxTipiwv avaxéX?lo\>ai repóq 
Kaïpóv,, oïxiveq a><; ofyai Kai KaX<5<; itoioüai Kai oü xoaavxTjv x^pav xai 
SiaPóXtoo napéxouaiv év éavxol .̂ 

155 Kai anXöq, ïva Sia awxó^iou eïno), xó at>vei8ó<; xoü dvGpcójtoi) èaxiv ó KOVCOV 
xf\qxf\q ^exatoiyeax; xwv dyicov uvaxripicov öGev oiSd xivd îoi vüv Xéyovxa, öxi 
«'Höéax;; eixov, ei fjv 5-uvaxóv, xpixov xfiv f)jiépav jiExa^anpdvetv xtö KOJUUÖ 
nóGa>> x<5 7xpó<; xóv Xpiaxóv», ndXiaxd (jTpaiv öxe Si' étermoaiivriq fi yvxTi 
aïioajiTixexai. . 

200 AiTryEiTO ydp HOI, öxi noxé xiq (fnXóxpioto<; Ttapayevd^ievoi; eiq ' PaiGoü Kal 
poyeuaai;; xoïq döeA^oTt; Jipóq vó^iana, SéStüKev ó îoiax; Kai xivi èyKXeiaxtp 
xaivv auxóGi xó vójnana. xfj ow éïtepxofiévrj VDKXI GecopeT ó ëyKAeiaxo<; dypóv 
yé îovxaa dKÓvGai; Kai xouq \iovaioix; 6epi£ovxa<; avióq, Kai xiva Xéyovxa Kai 
avxffi-- «"E£eA.6e, Gépiaov Kai ai) eiq xóv dypóv xdq ÓKÓvGaq xoü 8<óaavxó<; aoi 

255 xó vónio^a- xó ydp ^loGdpiov ëXapeq.» jtptoiaq ouv ^exeaxeiXaxo ó 
ëyKXeiaxoqq xóv dvGpawtov Kai 5i5oxnv atixqi xó vójiia^ia Kai Xiyei ïtpóq 
aüxóvv «Aé^ai d5eX((»é, ÖTiep 8é8a)Kd<; îoi- ox> ydp dnavxq jun Gepiaai 
dXXoxpiai;; ÓKdvGaq dnapxrmdxa>v' eïGe Kdv xdi; êavxoi) 8-uvr|G<5 KaGapiaai.» 
Kaii  évxeüGev ndXiv ^avGavonev, öxa TioXXÓKiq Si' è\eTmoaüvTiq auyxcopowxai 

300 TJHTV ai d^apxiai- Kai Zf)v<ovo<; ydp xoü paaiXécoq (|>0eipavxóq xiva KÓptiv 
JtapGévovv Kai djroXiiaavxoi; xavxnv, Kaxenpoaripxexo xov paoiAiax; r\ |it|XT|p 
Tfi<;; KÓpiii; 7tpó<; xnv dyiav ©eoxÓKOv, Kai (|>aivexai atixfi fj dyia riapGévoi; 
Aéyoixra-- «niaxeixjóv HOI ywar TtoXXÓKiq fiGéXTjoa dvxa7io8owai xeö Zf|v(övi, 
akk'akk' i\ xeip amoü 8id xfjq éXerpoavvriq KtöXtiei ^e.» 

355 PsA 'AnÓKpicnq Toü 'ATtoaxóXov Xéyovxoi;- «AoKt^a^éro} Se av6p<onoq èavzov Kai 
ovrcogovrcog ÈK TOV dprov ècdiéxco Kai ÈK rov norqpiov mvézo). ó yap avaq'icog 
écdicavécdicav Kai nivcov Kpipa èavxë èoOiei Kai nivei pij SiaKpivcov rö aépa tov 
Kvpiov.Kvpiov. Sta Tovto év vpïv noXkoi aaQeveiq Kai dppomxoi, Kai Koipëvxai 
'iKavoi,'iKavoi, ei yap éavtovg ÈKpivopev, OVK av ÉKpivópeOa- Kpivópevoi Sè vnö 

400 Kvpiov naiöevópeOa ïva pi) ovv xm KÓapm KaxaKpidépev.», eüSriJlov öxi xpTi 
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Jtpoayvi^eww Kal 7ipOKCt9aip£iv éauxcmq dnö naatje; évavxiac, npd^eax; Kal 
OÜTOX;; npoaiévai xfj Oeiq uwraycoyia, ïva uf) eiq öXeöpov xyvxffë Kal atóuaxoi; 
yévn,xai.. <)>Tioi yap ó &eöq 8ia Mtoaéax; npöc; xöv 'Iapaf|>/ «flag dvdpamog ög 
avav npoaéX&n dnö navxög xov onépy.axog vfxcöv npög xd dyia, öaa av dyid^axnv 
oioi vioi 'Iapaf}X xé Kvpié, Kai r) aicadapoia avxov én' avxw, é^oXodpev&qaexai 
r)r)  yruxfj éiceivn dn' èfiov.» 
Kaii  ndXiv «EvXafieïg nonjaaxe xovg viovg 'Iaparfk dnö xév dKaOapauöv 
avxcov,avxcov, Kai OVK dnodavovvxai Sid xfjv ÓKadapaiav avxmv év xw piaiveiv 
avxovgavxovg tfjv asrqvqv //ot> xrjv èv avxoïg.» 
"Evöevv yap Kai ó 'AnóaxoAxx; X^yei npöq xovq ava^tax; KOivcovoüvxat; ax; 
eipnxatt öxi «Aid xovxo év vfiïv noXXoi doBeveïg Kai appoxnoi, Kai Koifxdtvxai 
ÏKavoi»,ÏKavoi», xouxéaxiv aaöevoüai Kai TEXEUTÖOI. SIÓ 5f| Kai ó öetoq AauC8, öxe 
ëueXAevv èaöieiv Kai oi auv avrö xoïx; apxo-uc; xf\q npoOéaeax;, oïxivec; ünfipxov 
npoTuïioxTK;; xoü acóuaxoc; xoü Xpiaxoü, xoüxo eüOix; Tiparcriaev ó dpxiepevx; xöv 
Aa\>ï88 ei KaÖapoi Eiaiv dnö KOIXT|<; ywaiKÖq, Kai xóxe 6é8coKev avxölc; xo-ix; 
ctpxo'uq.̂  ^ 

++ PsA r. 52-56 ontleend aan AA 67 (niet gebruikt door PsA), r. 4-8 (Munitiz): "Ote ëueXXev ó Aavi'5 Kai 
oii  oüv ainco ècrfKeiv to\><; ap-rout; xr\q npoGéoeax;, oïxivei; \mfipxov Ttpo-rójicooi<; TOÜ aaniaxoc, xox> 
XpiOToü,, eijeécoq fipcÓTn.oev ó 'Apidöap ó dpxiEpeüq TÓV Aam8 Xéyaiv Ei KaÖapoi eimv cwtó tcoixrn; 
yuvaiKÓq;; Kai ÖTE ÈJIÉYVCÜ, cm Nai, TÓTE SÉSCOKEV aikoïq TO\H; aptoix;, 

35-400 ICor 11:28-32 43-46 Lev 22:3 47-49 Lev 15:31 51-52 ICor 11:30 
52-566 vide 1 Reg 21:5-7 

Florilegium m 

Toüü Xpvoxxrtóuov ÈK xr\q npöq 'E<|>eoiov<; 
«IloXXotx;; óptS xov acóuaxoc; xov Xpiaxoü ucxéxovxaq dnXtoc, 
Toüü avcoü ÊK xr\q npöq 'Eftpavow; 
«IloXXöii  xf\q Ovaiaq xaiixrn; ana2; toü éviauxoü uexaXaujidvouGiv, 
Tovv ayiov BomXeiot) ÈK xr\q npöq Kai<rdpiov naxpiiaov ènurxo'kr\q 
«Tóó 5è dvayKd^eaÖai xiva jif) napóvxo*; iepétoc; xfjv Koivcoviav xfj I8ia xe iPl 

^.a^ipaveiv v 

Commentaar r 

Hierr blijkt dat het opwerpen, door PsA, van de mogelijkheid rechtstreeks bij God of 
Christuss te biechten (zie vr. 6, r. 66 sqq.) niet alleen een reactie was op wat hij daarover bij 
AAA had gelezen (in AA 53, die hij niet voor zijn collectie had geselecteerd); het was ook een 
welbewustee structurele wending, te vergelijken met het "haakje" dat we hem al enige malen 
hebbenn zien aanbrengen (waaraan hij een volgende passage kon ophangen [zie 7.10, 
'"Triggers"'"Triggers" en "haakjes'"]). Hier spreek ik liever van een "brug" naar het volgende 
onderwerp,, dat bij uitstek het directe contact met Christus impliceert, de communie, waarop 
AAA ingaat in AA 41. 

Mett zijn brug maakt PsA duidelijk waarom hij de communie kiest als volgend onderwerp, 
enn wel voor de laatste van de reeks èpcoxanoKpiaeiq over het berouw en wat daarmee 
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directt samenhangt. Zoals het thema 'berouw' de vraag opwerpt hoe het te uiten, niet alleen 
inn - verbeterd - gedrag, maar ook in woord, wat leidt tot 'de biecht' als antwoord, zo vloeit 
uitt het onderwerp van de biecht, die de berouwvolle biechteling zover als het menselijk 
mogelijkk is tot inzicht brengt, de vraag voort hoe dit inzicht te vervolmaken in het contact 
mett het goddelijke. Dit is gegeven in de communie. 

Eenn ander, men zou kunnen zeggen: negatief verband tussen de biecht en de communie is 
hett feit dat één van de straffen die een biechteling konden worden opgelegd, bestond uit het 
tijdelijkee verbod deel te nemen aan de communie (zie voor die straf bij vr. 8, r. 11-29). 

PsAA gebruikt van AA 41 alleen de vraagstelling. Net als bij vr. 3 vervangt hij het antwoord 
doorr een eigen tekst, omdat hij bij AA slechts een paar elementen van zijn gading vindt (zie 
hieronderr bij 'Het antwoord). 

Omdatt hij de voorwaarden voor, en de voorbereiding tot, deelname aan de communie 
uitbreidtt tot buiten de biecht, vervangt hij de metafoor '(geneeskundige) behandeling' (cf. 
'ictTpEÜaai'' in vr. 6, r.10), die hij speciaal daarop toepaste, door de metafoor 'reiniging', 
diee ruimer toepasbaar is. Daarin volgt hij AA, met dit verschil dat AA de reiniging hier bij 
uitstekk in liefdadigheid ziet, en PsA in onthouding van slecht gedrag in het algemeen. 

DeDe vraagstelling 

1-22 PsA gebruikt alleen de vraagstelling. Hij schrapt het eind,'... r\ KOTO: KUpiaKfiv Kal 
uóvov.',, omdat 'elke zondag', als één mogelijk interval, geïmpliceerd is in 'ÈK 
SiaXeinuctToc,'' (AA: 'ÈK Siateiuuórcov')122. Om dezelfde reden vervangt hij 'Ka0' 
lïuépav'' door 'owex©^': 'dagelijks' is één van de mogelijkheden die aangeduid worden 
doorr avvex&x; ('bij elke gelegenheid'): 'dagelijks', 'om de dag', alles wat 'kort na elkaar' 
betekent. . 

HetHet antwoord 

PsAA maakt een geheel eigen antwoord. AA's antwoord is inderdaad niet geheel passend, 
doordatt het al gauw ontaardt in de kwestie 'al of niet' ter communie gaan, in plaats van 'om 
dee hoeveel tijd'. Weliswaar komt het aangekondigde onderwerp weer even terug in de 
eerstee anecdote (r. 16-19), over de man die 'wel driemaal per dag' ter communie zou willen 
gaan,, maar juist daar komt ook de voorbereiding tot de communie, het 'schoonwassen' 
('Ö7i:oöurjxeiv'' [zie r. 19]) van de ziel, aan de orde, en wel door het betrachten van 
liefdadigheid;; deze wordt bij AA het uitsluitende thema van de rest, nog twee anecdotes (r. 
20-34). . 

355 sqq. PsA pakt AA's stelling van het geweten als richtsnoer (r. 15-16: 'TÓ GWEI8Ö<; toü 
avOpawiovv ècriv ó xavtóv trie, uetaAriii/eax;') op, in de vorm van een Paulus-citaat, dat 
begintt met '5oKiu.a^éx(o 5è av6pamo<; èavcóv, Kat oiraoc, (...) éaOiéxü) Kal (...) Tttvéico' 
(r.. 35-40). Maar ook PsA laat de gewenste frequentie van het ter communie gaan verder 

1222 Zou het enkelvoud generischer zijn dan het meervoud? Of betekent ÈK öictXeiuu.ctio<; eenvoudig 'na een 
intervall  (dat van keer tot keer kan verschillen)', en ÈK SiaXei^udtcov 'na (van keer tot keer verschillende) 
intervallen'? ? 
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onbesprokenn en zet AA's benadrukking voort van de voorbereiding tot de communie: 
'...XpTii  npoayvi^evv Kal tcaOaipeiv éamoüc; ...' (r. 40-41), maar in algemene 
bewoording:: 'schoon zijn', oftewel 'vuil zijn vermijden', dus niet met de beperking, zoals 
AA,, tot èXermootivTi. 

Zoalss ook bij vr. 3 bestaat PsA's antwoord geheel uit bijbelcitaten met verbindende tekst en 
commentaar. . 

52-566 Ontlening. PsA ontleent zijn laatste voorbeeld, David en de toonbroden, aan AA 67 
(niett door hem gebruikt), r. 4-8 (Munitiz). Anders dan bij ontleningen elders (zie vr. 9, r. 
28-322 en 41-44; vr. 18, r. 57-60; vr. 20, r. 76-88) zijn de veranderingen gering, en beperkt 
tott de aansluiting met voegwoord en partikel ('5iö 5fi ...') en het schrappen van de naam 
vann de priester123. 

1 233 AA vergist zich in de naam: de priester  in kwestie heet niet Abiathar, maar  Abimelek (anderen: 
Achimelek).. Abiathar  is zijn zoon (zie IReg [= ISam] 21:5-7; voor  Abiathar  zie ibid. 22:20). PsA maakt 
hett  zich gemakkelijk door  de naam eenvoudig te schrappen en niet door  de juiste te vervangen. Het is ook de 
simpelstee vorm van verkorting, en de naam is voor  de informati e geheel overbodig. 
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EP.. 8 (=AA 25 + 38 + 33 [tweede maal*] + 35) 'De zonde van de hoererij en van de 
nachtelijkenachtelijke ejaculaties' 

(**  Voor de eerste maal zie vr. 3) 

AAA EPÏ2THEIE KE' TIK TTÓOCOV xpÓ7t(ov fj 7iopveia Kal oi évtwtviaa^iol èv 
PsAA  'Epattnoiq 77' *EK nóccav xpórccov f) rcopveia Kal oi évurcviaanoi èv 

AAA xcp avÖpófftq) yivovxai; 
PsAA xa> dvGpantcp yivovxai; 

AAA AIIOKPILI I Kaödx; oi 7taxépeq <t>aaiv, ÈK xeaaapcov ïipdixov ^èv [f| 
PsAA  'AftÓKpimg Ka8ax; oi Ttaxépei; <f>aaiv, ÈK xeaadpoov [ÈK 

AAA <|>uaiKfi Jit>ptoai<; nXeova^Ei ] ÈK noA,ix|>aYia<; Kal noXimoaiaq Kal 
PsAA <|>\xjiKfi<; nvpcóaeax; È^airco îÉvTiq] ÈK noXv^arfiaq Kal noXxmocfiaq Kai 

5,, AA noXvimviaq Kai dpyiaq. ei Sè ÈKXÖ<; xowtov xuyxdvEi ó avGpawioq, f\ è% 
PsAA noX,i)üïtviaq Kai dpyiaq , r\ È£ 

AAA \)\|niXo<t>poavvTî  TtotenEixai eiq xfiv nopveiav Kaxa cruyxcópriaiv 0eoü, f\ ÉK 
PsAA x)\|rnX,o(|>poCTiJVT|i; y f\ ÈK 

AAA xo\> Kpiveiv ExEpo\x; duapxdvovxaq, f| ÈK <|>Góvo\) Samóvcov, öxav ïöaxnv 
PsAA xov KpivEtv èxépOMC, d^iapxdvovxa,̂ f| ÈK <|)6óvo\) 5ai^ióvcov, öxav ïÖoooiv 

AAA [ at>xöv Kaxa 0eöv KpoKÓïtxovxa ]. ëaxi öè Kai anó xawóxrixoq Kai 
PsAA [ %ia<; Kaxa 0EÖV npoKÓnxovxaq ]. ëaxi 6è Kai anö xawóxnxo<; Kai 

AAA daGEVEiaq Suvdjieax; wiojiElvai èvwcviaanóv, Kai ëaxi JtdXiv ÈK 7iovT|pa<; 
PsAA daGeveiaq SUVÓ^IEÓX; wrojielvai évwtviaa^óv, Kai ëaxi ïtdXiv ÈK Jiovipcu; 

10{ { 
AAA aa>VT|0eia<; xfj<; aapKÖq auvcoGEiaGai eiq rcopveiav. 
PsAA awr|0eia<; xfiq aapKÖq auvtoGEiaGai eiq noXua^iöv Kai itopveiav. 

AAA EPÉ2THXIZ Xt\' TApa KaXóv XÓ ÖJÏÖ Koixn<; xfï<; L8la<; yuvaiKÓ<; övxa, f\ 
(Xr\)(Xr\) TtdXiv dïiö ëvu7tviaaM.ov XoijaaaGai üSaxi Kai EI9' OÜXGX; èv xfj ÈKK^aia 

EicépxEoOai; ; 
AnOKPIZIZZ Tó îèv dXr|8è<; xox> xpioxiavoü Xovxpöv xö ÓÓKpuov 

155 auxoü èaxr 

AAA 5v>o yap Eioi piiaen; èviwtóoxaxoi ÈK xoü acójiaxoq, [\iia  dyid^ouaa Kai ^ ia 
(Xr\') (Xr\') 

PsAA 5ik> ydp EIOI püaeiq évimóaxaxoi ÈK XOÜ aa>y.axo<;, [fii a noXX&Ku; 
(r|'' cont.) 

AAA itoAAÓKiq noA/óvouaa ], xouxèaxiv f| oïtopd Kai xó SÓKpwv. Kai 
PsAA noMvouaa Kai jii a dyid^ovoa ], xouxéaxiv r\ cmopd Kai xö ÓÓKp-uov. Kai 
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AAA oxmEp Tiaoa djiapxia iiv dv noiijcrri  dv&pamog ÈKiöq rov aófiatóg èonv, [öxav 
PsAA «07iep naoa duapxia f\\ dv xoiijori avOpamoc, éKtög tov aé^iaróq êcrnv, [ó 

AAA 6è Tiopveixrn], (óoavei ÈK TTV; oiKeiaq aapKÖq npoadyEi Guaiav xa> novT|pa> 
PsAA 6è ïiopvEixov], (óoavei ÈK xf)q oiKeiaq aapKÖq npoadyei Gvaiav xa> novT|p<ö 

AAA xfiv éauxoti onopav, OWÜX; Kai öaa dyaGd 7ioif|oei ó avGponcx;, èxxöc, xoü 
**  PsA xf|v èamoö cmopdv, ow<o Kal öaa dyaGa noif|oei - avGpcortoi;, ÈKxöq xoü 

AAA ocónaxóq [EIOI ], xö Sè 8ÓKpwv é̂  aüxfv; if\q oüaiaq fi(i(Sv rcpoadyExai 
PsAA acó|iaxóq [èaxi ], xó 5è SÓKpwv èt, avriv; Tf̂q, oiJataq fin<öv ïtpoaayexai 

AAA 8-uaia xrö 0etö KaGdrcEp Kal xö T<ÖV (laprópcov afya-
PsAA xa> 0£<a KaGdïtep Kai TO XÖV jiaprópoov atjia-

AAA  6iö cix; elïïov, xö TivevnaxiKÖv Xouxpöv xö 8ÖKp\>óv éaxiv. ö̂ coq Kal xd iiSaxa 
npöqnpöq xö KaGaipeiv xa aetata yéyovav oi yoüv dnopoüvxeq xox> TTVEV̂ OXIKOO 

255 Xowpoü xcu XTJV yuxtiv KaGapi£ovxo<;, anonk()\<aoi KÖV xf|v adpKa xöi<; \35aai, 
Kall  £10' oiixax; naXiaxa xcav |it>axT|picDv n£xaX.an.{}dv<Daiv, 'iva jif) eic, TtavxEA.fi 
Kaxa<t>povT[aivv ëXGtocvv. 

PsAA  öGev xpi\ ^£ d̂ xfiv jiexdvoiav Kal xd SÓKpua 7capa<t>,uA,dxxEa6ai xffc duapxiaq 
Kall  p/n ndA.iv |xoA,\>vew XTJV y^xw *ai tö aöjia. 

300 AA EPQTHZIS Xy' 'Edv xiq eiq öp.apxiav é̂ 7céaTi Kal pexavoTiorj, Kal 7tdA.iv 
(Xy')(Xy') eiq avxfjv Ttéarj Kal nexavofjori, Kai noXXÓKiq rwucdnevoi; Kal Tcapaiteawv 

<(>GaaGtjj  wiö xoü Gavdxou, xi xpf] Xoyî EoGai rtEpl amoü; 
AFIOKPIZI££ npöq xó a|idpxr|na, èdv ydp \ir\  ëaxi fiapti Kal ëaxiv ó 
rcpdxxoüvrcpdxxoüv auxö ÈXETUKÖV Kal d^vnoiKaKoq Kal [ir\  Kpivcov èxépotx;, Ttiaxevónev 

355 xö 0ea>, öxi avyKexópTixai airaS- ei 5è éaxi fJapü xö Tixalojxa xoü ïtxaiovxoq 
Kall  |1T| nexavooövxcx;, ÖTCOI) <t>GaaGfj, ÈKEI Kai awidyei, EÏXE Eiq xf)v duapxiav, 
Eixee eiq xf|v ^lExdvoiav. 

AAA  Wd\v xatercöv xö ovviiOiaai noXk&Kiq likvvexv xö ifidxiov xoü awpaxoq 

ar) ar) 
PsAA x 0 ^ 7 1^ ydp xö awTiöioaii  7IXWEIV xö ip.dxiov xoü aé\iaxo<; 
(TI'' cont.) 

AAA Kal itdXiv l̂oXwEiv aüxó' xö ydp noXKÓKiq nkvvó\ievov * 
PsAA Kal «dXiv jioXweiv a\>xó- xö ydp JIOXXÓKII; nXwópevov Kal HOADVÓ̂ IEVOV 
**  sic AA, sed xpipójievov M (cf. infra xaxaTpipójievov PsA) 

AAA Kai aïtonXwópevov*  aaGpöv Kal xaÂ xiJKöpov 
**  PsA Kal Ó7i07tXi)vón£vov Kal Kaxaxpipó|ievov aaGpöv Kal 

**  sic AA, sed KatanXwónevov M, Katatpiftó^vov D 

AAA yivexai, Kal Xxnróv yrpaaav Kal TtaXaicöGév, ot)8è nXvGfjvai 
PsAA dxpriaxov yivexai, Kal Xoutöv yripaaav Kal naXaiojGèv ovdè 7tX.\>Gf|vai 
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AAA Svvaxai. Kdycb écópaKa dv6pa<; EKaxovxaexeTq, öSwöxotx; Kai ÖA.Ü> axe8öv 
PsAA Siivaxai. Kdycb écópaKa av8pa<; èKaxovxaeTeï*;, öSwaxoix; Kai ÖXco axe5öv 

AAA xa> acojiaxt xpép.ovxa<;, dnoaxtivai —- xf\q acô iaxiKfiq a^apxiaq \\r\ 8wTi0évxa<;*, 
PsAA xco acÓM-axi xpé^ovxaq, anooxfivai 8è xffë aconaxtKijq d îapxia<; \xx\ S-uvTiOevxaq 
**  8wKi6évta<; M, 5wii9évTa<; Xoucóv D, Suvanévouq Xovnóv AA 

AAA 8id xnv xpoviav awf|0£iav. 
PsAA 8id xnv xpoviav m)vf|0eiav. 

455 AA 'Ev oïq éptoxpeévxe*; ë^neipoi dpxtïaxpoi rcepi awcöv xa\>XT|v 8é8eoKav xnv 
dïiÓKpiaivv Xéyovxeq, öxi XawcoOévxcov <|>r|oiv, Kat dpaicoÖévxtov xcö noXXaj 
Xpóvcpp xf\q awovoia*; Kai awr|0£ia<; xcöv Tiópcov Kai xcov dpxnpicov, 8i' c&v f) 
cmopdd ÈKKpivexai, OTJKÉXI XOUIÖV fj <)>"uai<; iax^ei ÈTuaxetv Kai KcoXücat f[ 
Kpaxfjcaii  éauxïiq, aKX' cöonep yovopp\>ii<; xfj xawóxrixt xoü yr|pou<; Kai xtjq 

500 a\)VTi6eia<; yevajiévrn;, eA-Kexai Xoinöv Kai aKouaa Jtpö<; xfjv duapxiav xf\q 
ö\>VT|9eiaq. . 

PsAA oüxax; xaXenanépa TCÓVXCOV éaxi xcov naöcov r\ KaKiaxr) owr|0eia' 8id xoüxo 
7tapaiv<5vv ó 'ATIÓCXOXCX; <|>Ticiv «'Anodó^eOa ra epyar TOÜ OKÓxovg Kai 
èvdvGÓfieOaèvdvGÓfieOa xa önka xov t/tcoxóg- <óg êv r}p.épq evoxrjfióvcog nepinaxr\aa^i£\, fx-q 

555 KÓfioig Kai fiédaig, fijj  Koixaig Kai aaeXyeiaig, /YT) ëpiSi Kai £ijXq), aXX' 
èvövuaadeèvövuaade xóv Kvpwv 'Irjaovv Xpiaxöv Kai xfjg oapKÖq npóvoiav //;) noieïo&e 
eigeig èmOvfiiag.» 
Kaii  naXiv «Mij ovv fkxoiXevéx<o rf a^apxia èv xq> &vrjxq> vp.év acófiaxi eig xö 
vnaKoveivvnaKoveiv avxfj év xaïgéxiOvfiiaig avxov.» 

600 AA EPÜTHZI2 Xe' "Exet dpa 8ta<(>opdv ó Kaxa ^ v a TI èp8o^id8a dfiapxdvcov 
(XE')(XE') vnèp xóv ouxvotépCü<; dpapxdvovxa; 

AIIOKPIZI ZZ Nai, cixmep exet 8ia<J>opdv nia0oü ó auxvc*; Ttapéxcov 
èXetmocóvnvv imèp xöv 8id xpóvou Ttapéxovxa. 

AAA nXfiv ei&évat xpT|, öxi itoXXd Kat 8id<j)opd eici napd x« 8tKaico Kpixfj xd 
(Xe') ) 

PsAA nXfiv eiSévat xpT|. öxt noXld Kai 8id<}>opd etai napd xco 8tKaiep Kptxfi xd 
(T|'' cont.) 

, , .. AA Kptpaxa Kai ai [dvxa7io8óoeiq], ac; \xéXkei Ttoietv ÈTti xcov ei<; xö atona 
PsAA Kpijiaxa Kai ai [dvxi8óaet<; ], aq \iéXXei Tioteïv èrii xeöv eiq xö acöna 

AAA dp.apxavóvx(ov. 
PsAA dp.apxavóvx(ov. 

AAA Eiai ydp Kai x®Pai ÈK 0epjióxrixo<; dépwv f\ Kai tiSdxoav Kai <t>0opcöv xd 
ocó|i.axaa éK0ep(iaivo\)oat, dio7tEp AJiyvnxoq Kai T) Ai0iojii a Kai 'Iepixco 
ro .̂oppixp<;; èvopia- eiai 8è 7idX.iv Kai yévri, f\ Kai éK owr|0eia<; ii Kai é̂  

700 éxépaq ovoiaq Kai aixiaq, pvTtapcoxepa Kai dKoXaaxóxepa cóq xd riepoöv Kai 
'Aooupicov.. 8tö KaOd Kai oi naxépeq <j)aoiv, öxi ëxepov xö Kpi^a xoü dnioxou 
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Kaii  éöviKoü,xoü \n\ ëxovxoc; Ilveöjia ayiov fi axaupöv r) ftónxiajia f\ adject Kai 
a i^aa Xpiaxoti 8iac<ö£ovxa avtóv, Kai ëxepov aoü xo\> moxoü, xoü xawa ndvxa 
npöc;; por|9eiav ëxovxoq' 

AAA [«'O yvovg» ydp, <|JT|OIV, «TO déAryia TOV Kvpiov avrov Kai pd\ itoif\oaq avrö 
n [[  PsA [ 

AAA  Sapijaerai nokXaq» OÜKOÜV aXX,ax; — Kpivexai ó niaxóq, Kai dXAtoq ó 
PsAA - aXAax; yap Kpivexai ó maxóc,, Kai aXlax; ó 

AAA CtTtlOTOq-

PsAA  anicïoq- «O yvovg» yap, (j>T|criv, «TÓ dekreet rov Kvpiov avrov Kai nr\ noir\aaq 

AAA ], Kai aXXo xö KpT^a xoü év veóxr|xi nopveüovxoc;, Kai 
PsAA  Sapijoerai noXXdg» ] , Kai aXXo xö Kpi^a xoü èv veóxryxt nopve-uovxoq, Kai 

AAA aX.Xo xoü êv yf|pei*- aXXo xö xoü ayófiot), Kai ëxepov xó xoü ywaÏKa 
PsAA dX,Xo xofi èv yf|per dX.Xo xö xoü ayd^iou, Kai ëxepov xö xo\> ywaÏKa 
**  sic W, TO too év yiïpei AA 

«Q,, AA ëxovxoq* Kai dX,X,o KOX.IV XÖ TOV ae^ivfiv ëxovxoq, Kai ëxepov xö novTipg 
PsAA ëxovxoq* Kai aX.X.o ndX.iv xö xoü ae|ivfiv ëxovxo»;, Kai ëxepov xö novTipg 

AAA <Ĵ )volKOÜvxo<;• Kai naX.iv [aXXxoc; KaxaKpivexai ó eiq utav napavojiriaac;, Kai 
PsAA auvoiKowxoq- Kai [aXXo xö eiq (nav napavofifïGai, Kai 

AAA aX,X.co<; ó ei<; noXkac, jioXweeiq]- dXXo xö Kpi^a xoü 6i5aoKÓXo\) 
PsAA dX,X,o xö eiq noX.X,dq noX,wÖfivai ]• dXAo xö Kpip.a xoü SiSaoKÓXoi) Kai iepéox;, 

AAA Kai aXAo xö xoü iSitóxou' dXXo xö xo\> tepécoq *. 
PsAA Kai aXX,o xö xoO i8icóxoi). 
** sic M, Kai ëtepov tö TOÜ VmoKeijiévov add. AA. 

PsAA  —«Avvaroi» ydp, tyr\ai, «Svvarcög éraodijaovTai»—• aXlo xö dnö ë^ecoq Kai 
855 awT|6eia<; novripai;, Kai aXXo xö Kaxd awapnayf|v. 

AAA "AXATJV 7idX.iv a-uyyvco^v ëxei ó ninxtov Kai 6X,ifJónevo<; Kai óSvpóiaevoq, 
PsAA dXXriv ydp ndX.iv or\>yyvtójiT|v ë%ei ó ninxo>v Kai GXipó îevo*; Kai 08-upójievoq, 

AAA Kai [ëxepav] ó d^iapxavcov Kai év djiepijiveig SiaKei^voq. Kai ndXiv 
PsAA Kai [aXX.T|v ] ó duapxdvoov Kai èv duepi^veig 8iaK£inevoq. Kai ndX.iv 

AAA aXkioq KoXd^exav ó Kaxd ^wiv xfi tyvoei xpofyievoi;, Kai dXAax; Kai niKpdk; 
PsAA aXlax; KoXxx^exai ó Kaxd <|rixiiv xfi «(róaei xptojAEvoq, Kai aXA.ax; Kai niKpav; 

AAA vmèp naoav d^iapxiav xintóptiOriaexai ö d<()ia)v xö Kaxd «jmaiv Kai [ npöq xf|v 
PsAA ïmèp naoav d^apxiav xv(icopTiOf|aexai ó [ xf|v 
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AAA rcapd «jnxnv ffxöv Zo8óp.a>v B dncóteiav nopevóyuevoq ], f|vxiva oiiSè xd 
PsAA napa (fivaiv Jxdiv ZOSOJUXÓSV J dntóXeiav Sianpaxxópevoq], tjvxiva oirêè ta 

AAA d^oyd note [8ianpdxxovxai]. 
PsAA dXoya [npaxxoaxriv ]. 

AAA  ójièv yap MlOTn<; tfiv \jruxfiv ÈK xoü atónmoq Siaxcopi^er ó 8è napa «Jniaiv 
d^apxavcovv tf]v \|ruxf)v nexd xoü ao&naxoq Oavaxol. 

PsAA  ÖTtep Kai r\ 6eia Tpa^ SiTiyovnévTi irepi tr\q oo<|)iaq ((rnaiv «/4t>T77 öiicaiov 
955 ÓTroAAv/ifvov daepcöv èppvaaxo <f>vyóvxa Kaxapacnov nvp nevxaizóXeaq, r\q 

êxiêxi fiaptvpiov xfjq Kovr\piaq Kairvi£ofiévTj KaOéaxrjKe xépaoq Kai axelémv 
ópaiqópaiq Kaprto<f>opovvxa <j>vxa.» ovxa> 5è Kai ó Oetoq néxpoq xfjv Kataatpo<j>fiv 
T(övv SO5Ó(J.CDV jiVTip.oveii<7a<; éndyei Xeycov «OïSe Kvpioq evoefieïq ètc 
TceipaapiovTceipaapiov pveaBai, aöiKovq Sè eiq r\népav Kpioeooq KoXa&iiévovq xrfpeïv, 

1000 ndXioxa Sè xovq ómaco aapKÓq èv èmdv^iq p.iaap.ov nopevoftévovq Kai 
KvpiÓTTjToqKvpiÓTTjToq KaxaQpovovvxaq.» éaavxayq 8è Kai 'IouSaq 'IaKtójïou auv<j(5ei 
§daK(av«'Oq§daK(av«'Oq Zóöofia Kai rófioppa Kai ai nepi avxaq nóXeiq xöv ö^ioiov 
rovtoiqrovtoiq Tpóizov ÈKnopvevoaoai Kai aneXOovaai ónica) aapKÖq èxépaq, 
xpÓKEivxaixpÓKEivxai Seiyfia Twpöq aicoviov öiicqv vnéxovaai. ó^ioieoqitévxoi Kai ov\oi 

1055 èvvitviaC,óyL£voi aapKa //èv fiiaivovai, Kvpiorqxa Sè ddexovai, Sólqaq Sè 
pXac^r]fiovcn»pXac^r]fiovcn» Kai &%r\q. oüai atrcoïq öti tfj ó5cp xov Kdïv énopeü6r|aav Kai xfj 
Kka\T\Kka\T\ xov BaXxïd̂  nicOov é^exvötiaav Kai tfj dvxiXoyia xoü Kópe dnoóJLovxo, 
Kaii  oxq ó iptyoq xox> OKÓXOIX; eiq airöva xexfiptixai. ei ydp èKetvoi, vóp,ov |iifi 
l̂enaeriKÓteqq \n\bt npotyiyzaq dvayivoaKovteq, 5id xf|v ^luoapdv épyaaiav 

1100 éKeivr|v nupöq Kai Oetou napavdfoo^ia yeyóvaai, nóar\c, p.dA,Xov T|(a.etq éa^ev 
d^ioii  timoptaq oi vó>ov Kai npo<t>tixa<; Kai dnoaxó^ouq Gvvex&q 
dvayivtóoKovteqq Kai x^ipova noioiivxeq, 8id xoüxo ydp Kai xoiaüxa 
npdxxovxeq.. xoioüxoq èiinpr\aiiöq ov yivexai, éneiSri nvp ëtepov f^iv 
fvtoin,aotaii  xa^róxepov Kai nr|8énoxe aftevvunevov, (bq yéypanxai öxi 

1155 «'O (TKÓXTJ  ̂amwv ov reAevTrjoEi Kai xó nvp avxév ov apeoihjöExai.» 

AAA 'AKoréxGXjav oi yuvai î oruve^euy îévoi Kai ómö axpi\vo\>q Kai anaxakry; — 
PsAA 'AKOuéxcooav oi yuvai î owe^exry^iévoi Kai anö axpfivouq Kai orcaxd>.r|<; Kai 

AAA Kaxa>AHJrdvovt£<; [taüxaq] Kai eiq ÓKaOapaiai; 
PsAA fiaAlov d(|)opia<; 0eo\) KaxaA,i|indvovxE<; [amaq ] Kai eiq aKaOapaiaq Kai 

AAA napa ((nxnv <ruji{)>\>pón£voi, oïtivEq o-uSep-iav d7toXoyiav ë%ovaiv èv fuiépg 
PsAA napa ((niaiv av^npójievoi, oïtiveq oi)8efiiav dTioX^yiav ëxovaiv èv fijiépg 

AAA Kpioecüq. Ti ydp Kai dnoXoyr|aovxaif ópövxeq èxépoix; cruv avxoïi; övxaq Kai 
PsAA Kpiaeax;- xi ydp Kai dnoXoyriaovxai, ópövxeq éxépo\>q aw aüxolq övxaq Kai 

,, 2Q i AA napOeviav ((ruXd^avxaq; 
PsAA napöeviav cfivXd^avxaq; 

PsAA  dKovéxwaav 8è naXiv Kai xoü Airoaxó^cu nepi xwv xoioiixcov Xéyovxoq öxi 
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«Kai«Kai Kadóq OVK èSoKifiaaav xov Qeov ëxeiv èv èmyvcóoei, napé8a>Kev 
avxovqavxovq ó Qeöq eiq dSÓKi^iov vovv, noieïv xd //;) KaOrjKovxa.» Kai «Eiq 
ÓKadapaiav»ÓKadapaiav» 8é <(niai, «rov dxifid^eoOai xd acófiaxa avxcöv èv èavxoïq.» 
Kaii  7taX.iv «OVK oïÖaxe öxi vaöq Qeov èoxe Kai xö nvevyia xov Qeov OIKEI èv 
vpïv;vpïv; eï tig röv vaöv xov Qeov <j>6eipei, <j>$epeï xovxov Ó Qeóq- ó yap vaöq xov 
QeovQeov ayióq èoxiv, oïxivéq èate v^ieïq.» Kai aiiGic/ «Qeóq ov fivKxrjpi^exai. o 
yapyap oneipei dvdpconoq, xovxo Kai Oepiaei  öxi ó (meipcov eiq TTJV aapKa avxov 
èKèK xfjq aapKÖq depicrei fydopév ó Sè cmeipotv eiq xö fcvev^a èK xov nvevfiaxoq 
depiaeidepiaei ^COTJV aicóviov.» Kai naXiv «Mff nXavaa&e' ovxe nópvoi ovxe 
eiSaXoXdxpaieiSaXoXdxpai ovxe p.oixoi ovxe jxaXaKoi ovxe apaevoKoïxai ovxe jtXeovéKxai 
ovxeovxe KXénxai ovxe fiédvaoi, ov XoiSopoi, ov% dpnayeq fktcnXeiav Qeov fovf 
KXrjpovoftTjoovo'i.»KXrjpovoftTjoovo'i.» Kai aiiOic/ «Tovq yap ndvxaq ryxaq Qaveptodfjvai öeï 
ëfinpoaGevëfinpoaGev xov fliifiaxoq xov Xpiaxov ïva Koniorfxai ËKaoxoq xd Sid xov 
aca^iaxoqaca^iaxoq npoq a ënpa^ev, eïxe dyaOöv eïxe KOKÓV.» Kai TtdXiv «'EKÓOXOV XÖ 
ëpyovëpyov fyavepöv yevr\oexav i]  yap rjfxepa SijXtóaei öxi èv nvpi dnoKaXvnxexav 
KaiKai èKaaxov xö ëpyov ÓKOÏÓV èaxi xö KVp SoKi^idaei.» 

188 vide ICor 6:18 53-57 Rom 13:12 fin. - 14 58-59 ibid. 6:12 75-76 Luc 12:47 
pars,, contract. AA 77-78 id. et ibid. PsA 84 Sap 6:6 94-97 Sap 10:6-7 pars 
98-1011 2Pet 2:9 - 10 pars 102-106 Iuda 1:7-8 115 Is 66:24 pars 122-123 Rom 
1:288 123-124 ibid. 1:24 fin. 125-127 ICor 3:16-17 127-130 Gal. 6:7 pars - 8 
130-1333 ICor 6:9 pars - 10 133-135 2Cor 5:10 135-137 ICor 3:13 

(deestt in Al ) 
38-399 xó ip,dxiov xov acópaxoc, Kai naX.iv ^oXweiv] om. y 56 noif\xe 5 
955 Katapdaecöv (Kaxd pdoetov?) y 104 Kai omoi] om. y 126 <t>6eipeï (sic) y 
(<t>9eipeiBl) ) 

Florilegium m 

'Haotov v 
«Ovaii  oi éjuana>nevoi xdc, dpapxiac, atraöv cïx; axoiviov uxiKpöv 
lepejiioi ) ) 
«Tioii  a<|>pové<; eiai Kai ot> ODvexoi-
Toüü ayiov BarnXmou ÈK XOV a' yaXuot) 
«Et»xfï<;; uèv ow a^iov jifj 7tpoadyaa8ai xov KOKOÜ-
'Iox5<6pOA>> ntlXfiKTtCÓTOT ) ÈK XG>V £Jn.<TXoXx»V 

«'Evv ydp xotq Tixaiojiaoiv ov xö elSoc, £n,xeixai |j.óvov xov d|Kxpxf|p.axo<;, 
0eo6copT|xauu èK xtfe 0spaiteimicn<; 
«Ov)5èè ydp taov vnó xivoq ópyfjq Kai 9vp.oü xiva Jiapo^wóp^vov naxd^ai xöv néXaq 

Ma^ifio vv èx xcöv Ke^aXxzicav 
«Oüxx eiq Xóyoq xwv xfiv at>xfiv d^apxiav KOX' évepyeiav duapxavóvtcov èaxiv, 
Tf\qTf\q K^ipaKoq . 
«Evv xpioi XOIJTOK; yeviKwxdxoii; xpónoxc, naq nóteiioc, Sai^ovicoSin; év r|uïv 
avvioxaxai' ' 
ToÜÜ dyiao 'AOavaoia» èK TÓV Epoxfjcreov 
«'Ayvevovaii  5é xivec f\ vnó Qeov oKenóuevoi f\ 
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Tooo XptMT<xrTÓ|io v ÈK TOD ËKTOV yoXuOÜ 
«'Enei8f|,, &  xpiaxiavé, T0V Xpiaxóv èveÖüoo) 6ia xoü [korcicuaToq, 
laxrijnoi )) ÈK T<X>V MaicapaiKrav 
«Zrycovuevv toivuv ei orÜTOKpatap éoti töv icaGdiv ó Aöyiauóq, 
Ma^iua oo ÈK TÖv np6<; ïlüpov 
«Aii  uèv apexai êv f|utv 4>\>cn.Kai \mdpxo\xn Kai én' tori*; év Jtacnv dvSpawtoiq, 

Commentaar r 

PsAA kiest eerst AA 25; daarvan gebruikt hij de vraagstelling (zonder wijzigingen) én het 
antwoordd (met enige wijzigingen). Daaraan voegt hij de antwoorden toe van 
-- AA 38, het grootste deel ervan, met een eigen slotzin (r. 16-29); 
-- AA 33, het deel dat hij had "opgespaard" nadat hij bij zijn vr. 3 alleen de vraagstelling van 
AAA 33 had gebruikt en voorzien van een eigen antwoord (in vr. 3 r. 11-16, hier r. 38-44), 
mett een eigen slot-alinea (r. 52-59), 
-- AA 35, het grootste deel, met wijzigingen, met een lange eigen invoeging en met een eigen 
slot-alineaa (r. 64-137). 

Naa de zonde en de zonden in het algemeen (in het kader van de onderwerpen berouw, 
biechtt en communie) zijn nu twee bijzondere zonden aan de beurt: hoererij en nachtelijke 
ejaculaties.. Ze worden niet werkelijk onderscheiden, eerder samengenomen als zonde 'eiq 
xöö CKÖUCC' (zie bv. r. 65-66). Van r. 88 af richt het vermaan zich op homosexuele hoererij, 
inn feite op homosexualiteit als zodanig, en van r. 116 af op - practiserende - gehuwde 
homosexuelen. . 

'Tiopveia'' en 'èvxmviacuoi' (r. 1) komen beide expressis verbis voor in de vraagstelling 
vann AA 25, die PsA ongewijzigd overneemt. In de vraagstelling van AA 38 komt alleen de 
èvunviaauóqq voor (zie r. 12), maar niettemin is het verband met AA 25 duidelijk genoeg 
voorr PsA om het antwoord uit te kiezen voor het vervolg van zijn vr. 8. De toevoeging van 
materiaall  uit het antwoord van AA 33 is vanwege drie elementen, waarvan alleen het eerste, 
dee 'auv^öeia' al in de vraagstelling is aangeduid in de beschrijving van de 'zondaar-
recidivist'' (zie r. 30-31); de andere twee elementen die AA 33 in aanmerking doen komen 
voorr gebruik door PsA, namelijk de sexuele zonde en de metafoor van het 'vuilmaken en 
schoonwassen',, heeft PsA pas in het antwoord van AA 33 gevonden (zie r. 38-44 en het 
Commentaarr bij deze regels). De reden voor toevoeging van het merendeel van het 
antwoordd van AA 35 is eveneens pas daar te vinden: de vraagstelling gaat zo op het oog 
overr zondigheid in het algemeen, over het verschil tussen de gevolgen van frequent en nu 
enn dan zondigen. Pas in het antwoord blijkt AA het 'auapTÓveiv eiq xö oóöua' te bedoelen 
(ziee r. 65-66), hetgeen de inhoudelijke aansluiting met het voorafgaande in vr. 8 van PsA 
biedt. . 

DeDe vraagstelling 

Voorr de eerste - en enige124 - maal neemt PsA AA's vraagstelling zonder wijziging over. 

1 244 De wijzigingen in de vraagstellingen van vr. 9, 10, 11, 12, 14 en 16 zijn klein, hier en daar zeer klein, 
maarr niet onbetekenend: ze verraden elk iets van PsA's aanpak (zie het Commentaar). 
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HetHet antwoord 

3-66 Jipdnov uèv (...), ei 8è èKXÓc, XOVKDV Tuyxóvei ó avÖpowioq (...) noXeueixai eic, XTJV 
nopveiavv Kara avyxcópTiaiv 0eov (AA). PsA schrapt deze woorden en zinstukken als 
gevolgg van zijn, mede op verkorting en daarmee verheldering (zie 6.7, 'Verkorting') 
gerichtee grammaticale aanpassing van de passage 'Kaödx; ... 7ipoKÓ7ixovxa' (r. 3-8). AA 
begintt na 'KaOèc, oi rcaxépec, 4>aciv, ÈK xeaadpoüv' een nieuwe hoofdzin ('npdrcov uèv 
...')) met eigen onderwerp ('t) rcópaxnc/) en hoofdwerkwoord ('nteovd^ei') (r. 3-5); hij 
brengtt de tweede en derde 'xpónoc,' onder in een aparte zin met voorafgaande bijzin: 'ei 5è 
.... ®EOX>' (r. 5-6). PsA daarentegen sluit grammaticaal gelijkblijvend aan bij '... ÈK 
xeccdpcov':: 'èK ... (r.3-4), ÈK ... (r. 4), f\ è£ ... (r. 5-6), iï éic ... (r. 6-7), f\ ÈK ... (r. 7). 
Daardoorr kan hij de genoemde woorden en zinstukken van AA weglaten. Maar nu komt 
'orÜTÖv'' in 'öxav ISÜXHV (SC. oi Saiuoveq) awöv ... TtpOKÓrcxovxa' (r. 7-8), in de lucht te 
hangenn - het slaat terug op AA's 'ó avöpomoc/ (r. 5) -. PsA vervangt het door Vinac/ (r. 
8),, dat qualitate qua zelfstandig verwijst ('ïipOKÓJtxovxa' wordt vanzelfsprekend 
'rtpOKOJlXOVXaC,') . . 

Eenn gering, maar interessant betekenisverschil treedt op bij PsA's verandering van AA's zin 
'(npwxovv uèv) r\ <t>-uaiKT| 7rupcoaic, ïdeovd^ei èic noXvtyayiac,...' (r. 3-4). PsA wijzigt dat 
inn '... ÈK Tt-upcóaeooq é^aTtxouèvric, ÈK 7tô -u<t>ayiaq ...'. Gelet op '7tA.eovd£ei', 'neemt 
toe',, gaat AA kennelijk uit van een 'natuurlijke vurigheid' als bestaande normale en op zich 
onschadelijkee menselijke conditie. PsA daarentegen stelt de «Jnxjiicri jrópoxric, voor als een 
toestandd die door 'ontsteken' tot stand komt, dus niet werkzaam was voordat ze in het leven 
geroepenn wordt door excessief gedrag, en die zélf schadelijk is. Zo bezien heeft AA een 
andere,, inschikkelijker, men kan zeggen: optimistischer visie op de condition humaine dan 
PsA,, die strenger is en pessimistisch (zie 3.4, 'Streng'). 

PsAA h<id kunnen schrijven: '(̂ DOIKTJC, nvpóiee.oac,) 7cXeova£otKyn,<; (éic noXvtyayiaiq etc.)'. 
Zijnn versie is dus een bewuste extra verandering, niet afgedwongen door de verandering 
vann de syntaxis. 

100 ... awtö9eta9ai eiq Ttopveiav (AA) - ...auvmGeloGai eic, uoM>ouov icai ïtopveiav 
(PsA).. De invoeging '(eicj uoXvauöv Kai' dient twee doelen. Ze is een terugverwijzing 
naarr de 'ëvu7iviocauoi' van de vraagstelling (r. 1), en daarmee ook een corrigerende 
aanvulling,, nu AA 'fj nopveia Kai oi evurcviaauoi' uit de vraagstelling terugbrengt tot 
'ïtopveiav'.. Maar ze is ook een geval van anticiperend thematiseren (zie 6.5, 'Anticiperend 
thematiseren').thematiseren'). PsA vindt in het stuk van AA 38 dat hij wil laten aansluiten, de woorden 
'uiaa (sc. pücic,) noXk&Ki<; uoMvowa (r. 16-17), en verderop in het antwoord van AA 33, 
datt hij eveneens wil gebruiken, vindt hij nog eens hetzelfde werkwoord: '... Kat ndXiv 
HoX/uveivv atixó (i.e. xó iuaxiov TOÖ atóuaxoc,; r. 38). 'Bevuilen' (en in samenhang 
daarmeee 'reinigen') is het thema dat AA 38 en 33, in elk geval de stukken die PsA 
overneemt,, verbindt, en het is dat thema, aangekondigd met het substantief uoXucuóc,, 
waarmeee hij de stukken waaruit hij zijn vr. 8 opbouwt, aaneenrijgt. 'UOAAKTJIÓC, / uoMveiv' 
iss zo nadrukkelijk aanwezig door de hele tekst (zie ook hieronder bij r. 16 sqq.) dat we van 
eenn rode draad kunnen spreken. 

11-299 PsA kiest voor de voortzetting van zijn antwoord AA 38 vanwege de in de 
vraagstellingg genoemde evwcviaauoc, ('... dnó evimviacuou...' [r. 12]). De vraagstelling 
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laatt hij weg, en uit het antwoord kiest hij wat direct aansluit bij zijn eigen laatste woorden in 
r.. 10: "... eiq uoXuauóv xai nopvetav.' Hij selecteert de passage r. 16-23: '5t>o yap 
pvoEiqpvoEiq ... Ka6Ö7t£p Kal xö xdjv uaprópcov aiua'. Wat bij AA eraan voorafgaat en wat 
eropp volgt laat PsA, ook al is het nog zo concreet, achterwege, omdat het de redenering 
onderbreekt,, vertraagt en verlengt — en PsA zoekt, zoals we hebben gezien, versterking 
vann de tekst in verkorting (zie 6.7, 'Verkorting'). Dat AA in zijn oordeel over de toe te 
metenn straf laat meewegen dat de betrokken zondaars openbare minachting bespaard moet 
blijvenn (zie r. 26-27: '..., ïva yrf\ EU; navxeXf\ KaTa^pcVnoiv êXQaxnv'), is de strenge PsA 
tee mild. Hij mist de vaststelling dat berouw moet volgen en dat men zijn leven moet beteren. 
Datt voegt hij dan ook zelf toe: r. 29: "... UT) néXiv uoXweiv ...' (zie 3.4, 'Streng'). 

299 ... (UTI 7cdA,iv) uoMveiv ... Het gebruik van het woord 'jioXweiv' voor het terugvallen 
inn zonde is óók structureel functioneel, niet alleen als voortzetting en benadrukking van het 
themaa 'bevuiling' (zie hierboven bij r. 10), maar ook als "haakje" waaraan het volgende 
stukk wordt opgehangen, het "opgespaarde" stuk antwoord van AA 33 (zie hieronder bij r. 
38-44),, dat expliciet over de terugval en de terugvaller gaat (zie 7.10, '"Triggers" en 
"haakjes")."haakjes"). Het haakje is trouwens dubbel, want het 'rcdXtv' van '7tda.iv uoMveiv' loopt 
vooruitt op 'awnöiacu' (r. 38), dat nog eens extra versterkt wordt: 'ouvr|8iacu 
JCOXAÓKH;1255 nXweiv ... nakiv jxoXweiv ... 7toAAdKic, TIXUVÓUEVOV ...' (r. 38-39). 

30-377 Vraagstelling en antwoordbegin van AA 33. PsA schrapt de vraagstelling omdat hij 
alleenn geïnteresseerd is in AA's antwoord; het antwoordbegin schrapt hij vanwege de 
nuanceringg die gelegen is in het relateren van de vergiffenis aan de zwaarte van de zonde 
(ziee ook het Commentaar bij r. 38-44). Let op "... duvnaiKaKoq Kal ufi Kpivcov 
éTEpoDc,,..'' (r. 34): PsA neemt van deze combinatie, ook al laat hij dit tekstgedeelte weg, 
goedd nota, blijkens zijn gebruik ervan op enige plaatsen verderop (zie vr. 9, r. 20-22 en het 
Commentaar). . 

38-444 nXr\v xaXeTtöv ... (AA) - xatercöv yap ...(psA). Dit is het sinds PsA 3 in reserve 
gehoudenn stuk van AA 33 (zie de inleiding hierboven; zie ook bij r. 29). Door een 
ogenschijnlijkk kleine ingreep (jcA.f|v vervangen door ydp) doet PsA de functie van de gehele 
passagee omslaan van tegenstellend tot causaal / ondersteunend ('... immers ...'). Daarmee 
maaktt hij hem passend in zijn betoog. AA had de passage bedoeld als tegenstellend 
tegenoverr het begin van zijn antwoord (op AA 33), waarin hij de straf in het hiernamaals 
laatt afhangen van de zwaarte van de zonde. Impliciet ligt hierin een geruststelling: de zonde 
hoeftt niet altijd tot eeuwige straf te leiden. Met '7iA.f|v xaXenöv ...' wil hij toch een 
waarschuwingg geven: 'Wél moet je je realiseren dat ...'. PsA heeft, als vaker, geen 
boodschapp aan de nuancering van AA (de zwaarte van de zonde als nuancering van het feit 
vann de zonde), en schrapt daarom AA's antwoordbegin. Maar hij ziet wél de bruikbaarheid 
vann het vervolg ('niet telkens weer zondigen') als ondersteuning van de gedachte waarmee 
hijj  zojuist het aan AA 38 ontleende stuk antwoord heeft afgesloten: '... xpfl ... \ir\ nafay 
UOMVEIVV ..." (r. 28-29). 

Dee overige tekstwijzigingen in dit gedeelte zijn gering. Deels zijn het afwijkingen die al 
binnenn de AA-handschriftentraditie zijn begonnen, zoals de toevoeging 'Kcti 
Kaxatpipóufvov'' (r. 40), en 'Swiiöévxaq (r. 43) voor het AA-origineel 'Swauévotx;' 

Hett eerste TIOXXÓKK; niet bij AA, wel bij PsA. 
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(ibid.)(ibid.)n6n6.. PsA zelf vervangt 'taXaincopov' (r. 40), gezegd van 'xó ludxiov xox> aoöuaxoq' 
(r.. 38), door 'axpriaxov' (r. 41), omdat hij het beeld van het 'bevuilen' en 'wassen' en 
'wéérr wassen' (en nog eens wassen), en de daardoor veroorzaakte slijtage wil voortzetten: 
hett 'kleed' dat het lichaam is is 'onbruikbaar' geworden127. 

45-599 'Ev olq èpa>xr|6évxeq ... rnv anapxiav xf\<; awntetac, (AA) ~ ovtax; xateJiéxepa 
.... zalq èmdvfj.iaiq avrov .» (PsA). De steun die AA zoekt bij de (medische) wetenschap, 
ontleentt PsA liever aan de Bijbel, en wel aan twee Paulus-citaten, die inhoudelijk verbonden 
zijnn door de erin optredende (waarschuwing tegen de) ETuS-uuiai, die PsA kennelijk 
verantwoordelijkk acht voor het blijven zondigen, de 'KaKioTn. awriÖeia' waarmee PsA de 
citatenn inleidt (r. 52). Het eerste citaat heeft als aangrijpingspunt de metafoor van het 
'afleggen'' ('arcoxiÖecOai') van de zonden ('xct epya xoü GKÓXOUQ' [r. 52]) en het 
'aantrekken'' van de deugd ('xct önXa xov (Jxoróq' [r. 54]). Hiermee zet PsA de metafoor 
vann het lichaam als 'kleed' voort. 

64-666 nXfiv eiöévai XPTI... auapxavóvxcov (AA + PsA). Bij AA 35 vindt PsA pas in het 
antwoordd het zondigen 'eic, xö aöua', dat hem de aansluiting geeft met het voorafgaande, 
dee nopveia en de évwrviaauoi. (Zie 5.4, 'Vertrouwdheid.) 

Hijj  schrapt de eerste zin: 'Ncti, (kneep ... Ttapéxovxa' (r. 62-63): deze is een voor AA 
typischee "tegenhanger", ditmaal de positieve tegenhanger: 'cocmep ëxei öia<|>opav/n<j0ot5 
óó auxvcaq 7tapéx<üv éteTuiocmvTiv ...'). PsA schrapt ze in de regel (zie '6.7.1, De 
tegenhangertegenhanger geschrapt'). 

67-788 Eioi ydp Kai xö>pai... aAAcoqó aniaxoc,. (AA). PsA schrapt en wijzigt. Hij schrapt 
hett stuk tot en met 'taüxa rcdvxa repót; por̂ Geiav ëxovxoq' (r. 73-74), en herschikt de 
daaropp volgende zinnen (r. 75-78). PsA ontleedt AA's redenering zeer nauwkeurig. 'Eiai 
yapp x®Pai ••• KCtl Y£VT| ...' culmineert in het onderscheid tussen het Oordeel over 
ongelovigenn (heidenen) en gelovigen (christenen): '"Exepov TÖ Kpiua xoïï ctTtiaxov ... Kai 
ëxepovv aoö xov ïtiaxoü' (r. 71-74). Vlak daarop volgen de woorden 'aXXax; Kpivexai ó 
TUCTTÓC,,, Kai aXXax; ó aniaxoc/ (r. 76). PsA kan zich zonder verlies aan "boodschap" 
hiertoee beperken en doet dit dan ook: het levert hem een verkorting op, en de boodschap 
blijftt intact, wordt zelfs krachtiger128. Logisch is dat het bijbelcitaat 'ó yvoix; yap fö 
6éfor|uaa xoïï K/upiou Kai p.r) novnaac, a\>xö Sapriaexai noXkctc,' (Luc 12:47), waarmee AA 
zijnn eerste vermelding van het Oordeel over ongelovigen ondersteunt (r. 75-76), door PsA 

12"" Munitiz' apparatus criticus leert dat 'KOU Katatpipónevov' voorkomt in het AA-handschrift Scorialensis 
4555 (D ), op de plaats van 'Kai ÓTïoJtX'uvónevov'. Het met D verwante AA-handschrift Mosquensis Bibl. 
Synod.. 265 (Af ) heeft in plaats van de oorspronkelijke AA -lezing 'nXwójievov Kai dTconXwófievov' de 
variantt 'rpipópevov Kai KarcmXwó\ievo\f' (cursivering van mij). '8wTi6évtac,' voor het oorspronkelijke 
'6uvauévov<;'' staat in D. De uiteindelijk in PsA terechtgekomen varianten 'TcXvvóuevov Kai 
cwioJtXuvóuevovv Kai Katatpipónevov' en '5wn9évtaq' moeten zijn ontstaan in of in de buurt van een door 
DD en M gedeeld voorganger-handschrift. 
1 2 77 PsA heeft geen bezwaar tegen taXoiJtcopo; zelf, want hij gebruikt het in eigen tekst: 'ó taXaüroopoc, 
toüü laXainópov TtXoiitoq' (vr. 10, r. 39). Hij vindt dat öxptioto<; de staat van een versleten kledingstuk 
concreterr weergeeft. 
1 2 88 'xwpai Kai vévTi' doet denken aan 'talc, x^a ic , Kai TOIC, lactic,' in vr. 17 (r. 1-2), een uitdrukking die 
inn verband te brengen is met het feit dat de woonplaats van AA en zijn gelovigen buiten het Rijk was 
komenn te liggen, en onder de heerschappij van 'heidenen' (zie het Commentaar aldaar). Dat verband is 
misschienn ook hier te leggen. 
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verplaatstt wordt tot achter 'aXXox; Kpivetai ó niOTÓc,, Kal aXXcoc, ó aniaTOC,' (r. 76-77), 
waartoee hij zich zoals gezegd beperkt. Het citaat zou anders in de lucht hangen. Ook logisch 
iss dat PsA het 'ydp' van de geschrapte passage 'Eld yap x<»pai...' verplaatst naar 'aKXax; 
Kpivetaii  ...' in r. 76: 'aXXux; yap Kpivexai ... ': dit neemt immers de ondersteunende 
functiee over van 'Eioi yap x^pai...'. Het verliest de functie van gevolgtrekking die het bij 
AAA had, en dus laat PsA 'okoöv' vallen. 

PsAA geeft nergens expliciet toe dat de relatieve zwaarte van de zonde zelf een rol speelt in de 
straff  (er is dus geen sprake van strafwaar; mogelijk heeft hij verschillende soorten straf in 
gedachtenn — waarover hij zich ook niet uitlaat). Alleen bij de sodomieten komt hij er 
dichtbij:: '... JtiKpóoc, imèp nöaccv dutxpTiav Tiuoopr|9f|o-£Tai (se. de sodomiet)' (r. 89). 
Hett lijk t erop dat PsA (overigens met AA) sodomie als een categorie op zichzelf beschouwt, 
waarmeee men zich, bij wijze van spreken, buiten de wet plaatst129 (zie 3.4, 'Streng'). 

76-911 OÜKOÜV aXXcoc, Kpivetai ... SicmpÖTtovTai (AA) ~ aXXcoc, ydp Kpivexai ... 
7tp<mo\xïivv (PsA). Naast de al genoemde ingreep (yap in plaats van OVJKOW) wijzigt PsA 
weinigg in deze passage, waarin een opsomming gegeven wordt van verschillende 
'jtopvetfovTEc/.. PsA strijkt de syntaxis glad waar hij AA's 'KOI TtöXiv aXX<oq 
KataKpivetaii  ó ..., Kal aXXox, ó ..." vervangt door Vat aXXo TÖ ..., Kal aXXo TÖ ...' (r. 
81-83),, in overeenstemming met de constructie van het voorafgaande, met een klein 
verschil:: in plaats van de zondaar nu het zondigen: 'TÖ (...) Jtapavoufjaai, ... TÖ (...) 
uoX"uv6fjvai'' (zie 6.8, 'Nivelleren'). Interessant is dat PsA de 8i6doKaXoc, en de Lepeüc,, 
diee bij AA gescheiden worden door de i5i<ÓTn.<;, bijeenhaalt: kennelijk acht hij hun status 
vergelijkbaar,, en uit het citaat uit Sap 6:6, 'owaxoi SwaTtöc, ÊTao9r|aovTai', dat hij 
invoegt,, blijkt dat hij hun beiden een bijzondere verantwoordelijkheid toedeelt. 

PsAA mist in de opsomming het element 'uit gewoonte (tegenover incidenteel) zondigen', 
duss het element van de terugval, die nu juist het onderwerp was van AA 35, blijkens de 
vraagstellingg aldaar. PsA herstelt de omissie en vult aan: 'aXXo TÖ (se. Kpiua) dïtö ë̂ eooc, 
Kall  awn.0ei.ac, rcovripac,, Kal dAXo TÖ Kaxd auvap7tayr|v' (r. 84-85). 

89-900 Interessant is ook PsA's verandering van AA's "(TUKpcöc, ... TiuxoprjÖTiceTai) ó 
d<t>ia)vv TÖ Katd <|>\iciv Kal rcpöc, TT|V napd <|moïv T<ÖV LoÖóuoov d7ccóXeiav 7lope'uóuevo(;, 

inn 'ó TTIV Tiapd (Jcóaiv TÜ>V Zo5o l̂Tü5v dTtaiXeiav SiaTipaTTÓnevoq'. 'd<)>icov TÖ KOTÖ 
<|njaiv'' is overbodig, doordat het geïmpliceerd is in het vervolg, en bovendien te indirect 
voorr PsA. De metafoor 'Ttopeuóuevoc,' is hem eveneens te indirect: hij vervangt haar door 
hett directe en concrete 'SiarcpaTTOuevoc,'130. 

Hett vervangen van 'TÜÏV EOSÓUOÖV' door 'T<ÜV EO5OUIT(ÜV' (r. 90) beschouw ik als 
tekenendd voor de concretiseer-drang van PsA: het gaat hem om gedrag van personen, en 
duss ver-persoon lij kt hij de plaats tot de mensen die er wonen, en, in de context, tot alle 
mensen,, dus ook degenen tot wie hij zich richt'3I. 

1299 Sodomie, homosexueel gedrag, kon bestraft worden met de doodstraf. Het is het enige feit waarvoor dat 
geldtt (zie bv. Treadgold, State and Society, p. 350, ook 392). 
1300 AA kan 'nope-uónevo*;' hebben uit 2Pet 2:10: 'zovq ÓJTIOÜ) oxtpKÖ*; év é7ti6ujnai<; maauoü 
Jtopewuévo\)<;'' (in r. 98-101 door PsA, misschien door' 7ropevóuevo<;' geïnspireerd, aangehaald). 
1311 Het NT noemt alleen de plaatsnaam, het OT tweemaal de bewoners (tegen 37 maal de stad). Nergens in 
dee Bijbel staat 'Sodom', c.q. 'sodomieten', metonymisch voor 'homosexuelen' (Rev 11:8: '... Sodom en 
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911 5iajipóxxovxai (AA) ~ npdxxoixnv (PsA). Het simplex pro composito omdat PsA zelf 
'8ianpazxó\i£voq''8ianpazxó\i£voq' heeft laten voorafgaan (r. 90; bij AA volgt het, zie bij r. 89-91). 

92-9392-93 O nèv yap Xrjaxfic, ... Bavatoï (AA), geschrapt door PsA. AA bedoelt met de 
^noxTiqq iemand die in elk geval 'KOTO ({HJOIV' zondigt, en daarmee binnen de grenzen van 
aanvaardbaarheidd blijft . Maar van de sodomiet ('ó Ttapa tyxxnv auxxpxdvcov') is zelfs de ziel 
reddeloos.. Dat PsA deze zinnen schrapt, is omdat hier strafmaat om de hoek komt kijken, 
watt PsA vermijdt. Voor hem geldt het feit van het zondigen, niet de relatieve zwaarte ervan 
(ziee hierboven bij r. 67-78, en 3.4, 'Streng'). 

94-1155 örcep Kal fi 6eia rpa<|>r|... (PsA). Hier voegt PsA een reeks bijbelcitaten in. Ze 
sluitenn aan, niet bij het thema van de verschillende zondaars, maar uitsluitend bij de het 
laatstt toegevoegden, de sodomieten. Zoals hij meestal doet in een bijbelcitatenreeks verbindt 
hijj  de citaten met korte of langere eigen teksten. Het citaat 2Pet 9-10 init. (r. 98-101) leidt 
hijj  in met een korte samenvatting van de voorafgaande verzen, 2Pet 6-8: '... xr|v 
Kaiaatpo<t»fivv x<5v Zo5ómov uvriuoveüaac, ércdyei Xéycov ...'(r. 97-98). Zulke inkleding 
met,, of verwijzing naar, de context is karakteristiek voor het citeren uit de directe bron (zie 
voorr andere voorbeelden vr. 4, r. 12-20 en vr. 17, r. 86-93 en het Commentaar; zie ook 
7.8,, 'Vooral direct geciteerd). Het citaat uit Jesaja 66:24 (r. 115) wordt uitvoerig ingeleid 
mett een commentaar, waarin PsA teruggrijpt naar de gedachte uit een AA-passage die hij 
heeftt geschrapt (zie boven over 'Eiol yap Kal %<iipa\ ..." [bij r. 67-78]): de gelovige 
zondaarr verdient straf juist omdat hij weet heeft van het christelijk goed. AA zegt het zó: 
'ëxepovv (xö Kpiuxx) oov xov niaxov, xov» xaöxa rcavxa (i.e. Ilvevua ayiov, axavpóv, 
pdnxicua,, oröuxx Kal alu,a Xpiaxoü) npóq pof|9eiav ëxovxo<;' (r. 73-74). PsA formuleert 
aldus:: ' ... 7iócrr|<; nc&Xov rineïc, (de christenen) éouev a^ioi xiucopiâ  oi vóuov Kal 
jipo<t>T|xa<;; Kal anooxóXovq ovvex®? dvayivaxiKovxeq ,..'(r. 110-112). 

116-1200 PsA brengt één wijziging aan. Aan AA's '... cmó axpfjvouc, Kaï anaTÓXry;' (r. 
116)) voegt hij 'KCU \ia\\ov d<t>opiaq ©eoö' toe (r. 116-117). De woorden zijn een 
ontleningg aan twee AA-vragen (zie 5.3, 'Ontlening'): 
-- in AA 18 (gebruikt voor PsA 9) wordt van degenen die 'passies', 'nöörT ontwikkelen 
gezegdd dat er daaronder zijn die dat doen 'ÖTTÖ xpv<t>fi(; Kat anaxaXr|<; ... éK naXaiac, 
auvriOeiac,, Kal Aoutöv avaXynaiac, Kal ö<f>opiac, @eox> ' (AA 18, r. 20-22 [Munitiz]). 
PsAA heeft deze woorden voor PsA 9 laten vallen, maar achter de hand gehouden voor deze 
vraagg (en voor vr. 6, r. 55-56 [zie daar]). 
-- in AA 37 (niet door PsA gebruikt) schrijft AA dat de neiging tot veelwijverij komt 'anö 
axpfivoax;; Kal a^pHac, 0eo$' (AA 37, r. 17-18 [Munitiz]). Extra reden voor PsA om hier 
aann de axpfjvoq en de ortaxaXri de a<|>opM.a &eov toe te voegen. 

Overigenss kan hij hem ook inhoudelijk relevant hebben gevonden: de <|>ópo<; 0eoü is 
fundamenteell  voor christelijk gedrag, het aller-afwijkendste gedrag (zie 'ïmèp nöoav 
auapxiav'' [r. 89]) moet dus uit het tegendeel ervan voortkomen. 

121-slott dKouéxcooav 8è rcdA.iv Kal xoü 'AnoaxóX.OD ... (PsA). De afsluitende reeks 
bijbelcitatenn (uitsluitend Paulinische) is in het bijzonder gericht tot de zojuist opgevoerde 
gehuwdee sodomieten. De citaten zijn uitgezocht op de trefwoorden ÓKaÖapoia (r. 124, in 

Egyptee ...'  misschien uitgezonderd). Zulk gebruik is na-bijbels. 

http://rcdA.iv
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dee context al eerder geïdentificeerd met sodomie [zie r. 117]), awua ('axi|ia££c6ai xa 
ocóuma'' [r. 124], xa Sta xo\> coóuaxoc; [r. 134-135]), aapt, ('arceipeiv e i; xnv oapKa' 
[r.. 128]), dpaevoKoIxai (r. 131). Het eerste citaat lijk t algemeen, maar de context van 
Romeinenn 1:28 en omringende verzen is die van expliciet vermaan aan homosexuelen. 
Alleenn het laatste citaat, uit 1 Corinthièrs 3:13, is werkelijk algemeen, een waarschuwing 
datt ieder van ons op zijn daden getoetst zal worden. De neiging van PsA om in 
bijbelcitatenreeksenn gaandeweg citaten van meer algemene strekking te kiezen (zie 7.9.1, 
'Citaten'Citaten in citatenreeks steeds algemener1) is hier minder sterk aanwezig. 



1288 EPUTAnOKPILIE9,l-13 

EP.. 9 (=AA 18) 'De verschillende soorten van verlating door God' 

AAA EPQTHEIS vr\' nócoi xpónoi [eiaiv èyKaxateiyEGx;], e'tie ei<; 9M.\|/EI<;, EÏXE 
PsAA  'Epérnaiq 0' nócoi xpónoi [eyKaxatei\|/eco<; Eiaiv], EÏXE eiq 9A,i\|fEi<;, eïte 

AAA eiq [daGévEiav], f\ KCCI eiq a^iapxiaq; 

PsAA eiq [daOeveiaq], f\ Kal eiq duapxiac;, 

PsAA  Kal na*; yvtoaojiev Tnv EK öeoïï flaiöeiav, f\ xöv xoü 8ia|5óA.oi) neipao^óv;̂  

AAA ATIOKPIZIZ rioAAoi fièv Kal 8id<(>opoi Eiaiv ÈyKaxateiyeux; xpónoi. Kaxd 
PsAA !A;rdKpi<yi£ IloXXoi |aèv Kal 8id<(>opoi elcnv ÉyKaxaXEiyEux; xpónoi. Kaxd 

AAA 8t)0 6è*  OKOJIOIK; xoü ©eov m a ai ai ÈyKaxaX£i\|/eiq yivovxai, f\ npbq 
PsAA 5"óo 5è OKorcoix; xox> ©eo\> raaai ai ÈyKaxaX£iv|/£i<; yivovxar TI Ttpöq 
**  sic MDb, 8è 8iio AA 

AAA È7ïiaxpo<t>T|v Kal aoo^povia^ióv, ax; Ttaxfip npöq vióv* , f\ 7tdA.iv Kaxd 
PsAA £7tiOTpo<t>riv Kai cuxjjpovicjióv, dx; naxfip npóq uióv , f\ Kaxd 
**  sic MDb, fj (bq ó narfip tóv uióv /4v4 

AAA drcocrxpo<t>r|v, dx; ó paciteix; xtpö<; èxöpóv, o'ia rjv xoü 'IoiiSa f) imó* Xpiaxov 
PsAA a7ioaxpo(f>f|v, ax; - paaiteïx; 7cpö<; è^Gpóv, o'ia rjv xoü 'IovSa - imö Xpictot» 
**  sic MDb, xo\5 AA 

AAA üaxepov eyKaxdXEi\jn<;. 'EyKaxeXEi(|)6Ti ó Aa^apoq, Kal ó rcapdA.mo<; ïtpöq 
PsAA ikrcEpov ÈyKaxdA£i\jn.<;. éyKaxEX£i<t»9ri ó Ad^apoq Kal ó napdXvxoi; npoq 

AAA ü<j)eaiv d|iapxicöv (Jypoi ydp, «'Yytfjg* yéyovag, HVKETI apidprave.» 
PsAA a<j)£Oiv d|a.apxicov. <|)T]ol ydp' «'Tyir\q yéyovag, prjKén d/ndprave.» 
**  sic MDb, "ISe üyifiq ̂ 4/1 

AAA é;iai8£'ó6Ti ó IlauXoc; 6i' öysov KaxopOcondxcov, ïva fir}  vmpaipcofiai, tyr\civ*. 
PsAA è7tai5E\>6T| ó ïlaxiXoq 8i' öyKov KaxopÖtonaxtov, ïva nf\ v7Z£paipa)fiai, (Jrnaiv 
**  sic Db, transp. <)iT|(riv ante ïva AA 

AAA ÈTK^eiiÖTi 'Icóp, 'iva 8iKaióx£po<; yévnxai, öc, <J>TI<TIV [ aüxcö ó Kiipioc; ]. 
PsAA ènaiÖETJÖri 'Ioüfï, ïva SiKaióxepoq yévrixav, cöq <|rr|o~iv [ ó ©eöq Ttpöq aiixóv ]• 

PsAA «Mfjanoxoiov novm Kpifxa, /unÖè oïovfie dXXcog ooi KexpijficctiKévai rj ïva 
ava<j>avfjgava<j>avfjg öiicaiog.»* 

** Inter codices Anastasianos solus V hunc versum (lob 40:8 ) continet, excerptum mutilatumque. V autem 
nonn pertinente ad traditionem Pseudo-Anastasianam, videtur mini PsA sponte sua denuoque haec verba 
elegissee atque interposuisse. 

AAA riapE8ó0T|oav Kai oi npotfr\xai Eiq aixnaXcooiav npöq* xtmov Kal u^ÉXfiav 
PsAA riape8ó0Tiaav Kal oi npo<|)TiTat eiq aixiiaA.cocri.av npö<; xvnov Kal öx|>éX£iav 
** sic MDb, eic AA 

http://7tdA.iv
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AAA xoü A,aoti. Xpf| névtoi*  TÖV éyKaxaXî iJtavónEvov épewav ei<; éauxóv xr\v 
PsAA xoü Xaoü. xpTl Jiévtoi tóv ÈyKaxaXî inavójiEvov èpewav eiq èavröv rpv 
**  sic b, fièv Ti D, >ièv ,4/4 

AAA aixiav xf\q ÈyKaxaXEiyEüx;, Kai Siopöoüaöai xaiiTpv 8i' r\v 
PsAA aixiav xn<; ÈyKaxaXEiyEüx; Kal 8iop9oöa6ai xa-UTT|v 5i' r[v 

PsAA  Kai imö èxOpcov Kaxa8i)vaax£\>£xai, ii imó <t>iA,cov é7iifkmXei>£xai fi éA-axxóvtov 
Kaii  ayeveorépcov E^O-UGEVETXOI Kai dxind^Exai fj 

AAA eiq 7ÏÖ9T| axi^iaq * 7iapa8é8oxai Kaxa Kpî ia 
PsAA eiq rcö0r) dxijiiaq Kai ÖXiyeiq Kal apptoaxiaq Jtapa8É8oxai Kaxa Kpifxa 
*Sicc bD, pwtapct ï\ eiq novrpovc, Xoyiojioui; add. AA 

__.. AA SiKatov 0EOÜ. noXXctKic, yap f\ é̂  \niepT|<|>avia<; , fjÈKXoü 
PsAA StKatov 0EO\3. noXXaxv; ydp f\ é£ mepTi^aviaq Kai \ieyaXaMxiac,, f) ÊK XOÜ 

AAA Kpiveiv aXXoax;, r\ éK xoü jiiaeïv xivaq, il éK xov \n\ fié|u<j>EG6ai 
PsAA Kpiveiv ctoAcnx;, fi ÈK xoti jivnaiKOKelv, r\ EK XOÜ pxfi jié|x<|>e<TBai 

AAA éauxouq - , napa8i5óne9a 
PsAA éauxoix; Kai KaxaKpiveiv, fj ÈK npo^aftóvxoüv a^apxruiaxtov, 7iapa8i8ó^e6a 

AAA Eiq \|A)%tKa Kai atojiaxiKct 7cd8iy 
PsAA eiq \|A>xiKa Kai acofiaxiKa naQx\-

AAA  aA.̂ ot 8è dTtö xpixj)fïq Kai anaxaXriq èainóiq £7ïia\>povxai xd 7td6r), dXAoi 
255 ÈK naXaiaq awr|0Eiaq, Kai Xoinöv dva^yTiaiaq Kai d<J>opiaq 0EOÜ, év8EXexröq 

éyKEip£voii  xfj fiSovfj. 

PsAA  «Ei ydp èavxovg», tyr\oiv, «éKpivofiev, OVK dv éKpivójueOa- Kpivó^evoi Sè 
vnövnö Kvpiov Ttaidevófxeda, ïva fir]  avv xq> KÓOHCO KaxaKpi&wfiev.» noXKctKiq ydp 
xövv d îapxdvovxa Kai \IT\ ̂ exavoowxa nEpipdMEi ó 0EÖq Eiq JiEipaanovx; 

300 Kai 0M\j/£iq, Kai 8id xcöv TCEipaoficöv ëpxExai Eiq éïuyvoxnv, öanep EJÏOGEV ó 
NapovxoSovóaopp Kai ó Mavaaafiq. «Ev Kiyicö» ydp, <j)T|oiv, «Kai xctXivcï) xdg 
aiayóvagaiayóvag dy£ig xcov firi  èyyi^óvxtov npög aé +»^ Kai r\ \ièv ÈK 0EOÜ nai8£ia 
Kaii  ó ne\pac\ióq, rcpóq xö a v ^ p ov énEpxójiEvoi xcB dvGpoÓTiü), oij8enoxE xr\v 
dyaörivv ÈXjtiSa dnoKÓïtxoxxJiv èK xr]q yv%%' °^0<i W o loop Aéycov x© ©£«• 

355 «Tnofiévoj ae ëcoq dv ndXiv yévco^at », Kai «Td^y fioi xpóvov èv q> ^veiav 
TioiTjaijgTioiTjaijg nov.»  ̂ Kai TidXiv «Maicdpiog dvOpeonog öv rjXey^ev ó Kvpiog-
vovdérrifiavovdérrifia Sè navxoKpdxopog iir\  dnavaivov. avxög ydp dXyeïv noieï Kal 
TcdXivTcdXiv dnoKadiatrfaiv ënaiae, Kai ai xe^P£<ï CCVTOV idaavxo- è^aKig èE, 
dvdyKcovdvdyKcov ê^eXeïxai ae- èv Sè xé èp^SófKO ov jj,rj  dyrqxai aov KOKÓV.» 

400 'O Sè ÈK xoü 8iapóXo\> Kaxa avyx<£>pT]aiv 0EOÜ ènepxó^evoc, neipac\ioq 
dG-ugiaqq Kai ópyfiq Kai dvEXjtiaxiaq nXripoi xfiv \|TUXT|V. oij \ir\v 8è dA.Xd Kai é^ 
i8iaqq noXXÓLKiq d8iaKpiaia<; Kai aiiOaSiaq oun^opatq Kai JiEipaanoïq Kai 
daÖEVEiai<;; JCEpininxojiEv, olov Ttdoxouoiv oi OECOpoüvxEq xei\iepivf\v dépoq 
xpojiT|vv Kai iov Xinévcx; xfiv vaOv \MtE d̂yovxEq, Kai aXXoiq KivSwoiq Kai 

file:///ieyaXaMxiac
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455 Jietpaofiol̂  rcpo8f|Xoi<; èamoxx; éïtippiretovxe*;00-

99 Ioa 5:14 pars 10 vide 2Cor 12:7 12-13 lob 40:8 27-28 ICor 11:31-32 
31-322 Ps 31:9 pars 35 cf. lob 14:14 35-36 ibid. 14:13 fin. 36-39 ibid. 5:17-19 

(deestt in Al ) 
133 <|>avfj<; P2 y 

++ R. 3 ontleend aan AA 90 (niet gebruikt door PsA), r. 1-2 (Munitiz): ïlmc, 6\>vdve8a 8uryv<Svai rf|v 
naiSeiavv x\ tóv rteipaauöv TÖV ÊK 0eov ï\ wö SiapóXoi) f|ulv ovjipaivovxa; 
•="" Dit is de lezing van de Codex Alexandrinus (Londen) voor Ps 31:9, tegenover de lectio recepta van de 
Septuaginta:: «... èvxaXiva Kai icr^uö rag cnayóvag avreöv ay^ai (...)». 
vv R. 28-32 ontleend aan AA 48 (niet gebruikt door PsA), r. 5-10 (Munitiz): (het heil komt) 8iü Tceipaoptav 
icaii 6A.i\|fecov Kal ÜTtojiovffc, KOTO tö eiprpevov, öxi «'£v /nyiS Kai xaAivó rag mayóvag avrcöv 
ay^eigay^eig rcöv \ir\ éyyiCóvaov npóq ae », cixncep ënaöev ó NaPovxoSovóoop. ëoti yap öxe ó ©eöq tóv 
dixapTavovtaa Kai u.f| jiexavooüvxa rcepifk&tei ei<; iteipao\io\>q, Kai 5id x<5v «eipaofidöv ëpxexai eiq 
taneivaxnvv ... . 
AA R. 32-36 ontleend aan AA 90 (niet gebruikt door PsA), r. 8-13 (Munitiz): 'O 8è neipaouóq ó ÈK ©eoü 
npöqnpöq xö cruu<)>épov énepxójievo<; xcp dvOpcóiwo oiiSércoxe xfiv èXniSa xr|v dyaGrjv dreoKÓJtxei ÊK tfj^ 
V^fji;,, oio? fjv ó xoü 'IoófV 8ió Kai ëXeyev x<ï> ©ecp- «Titouivto as, ëox; dv ndXav yevcopxti, Kai td^n 
jioii xpóvov, év <& uveiav JKHT|OT| not.» 
°°°° R. 41-45 ontleend aan AA 90 (niet gebruikt door PsA), r. 13-15 resp. 3-7 (Munitiz): Ou uóvov ÈK ©eoü 
Kaii éK xoü SiaPóXou, dXXd HOXAÓKK; Kai è% i8ia<; dSiaKpiaiai; Kai djtpoae^iai;, KivSiivoiq Kai 
Jteipaauxnqq Kai doöeveian; TcepiTïütxojiev, oïov Ttdoxouaiv oi Gecopoüvxeq xeiuepivnv dépo^ xpojrnv, 
Kaii xoü Xiuivo^ XT»V vaüv une^dyovxei;, Kai aXXoi KIV8ÜVOI<; éauxoü*; èicvppinxovxeq. (...) Oi 8è éK 
xoüü 8iapóXo\) Kaxd m)yx<ópT\mv ©eoü èïïepxóuevoi Jteipaauoi döuuiaq Kai öpyn<; Kai dveA,;rioTia<; 
nXripovcivv xnv yx>xf\v. 

Florilegiu m m 

Tfiqq ^ é ö o u 
«'Eicel«'Eicel ëOero Kvpiog röbMc&voi} êiKaiayiara Kai Kpiaeig-
Toüü Aeoxepovouioi) 
«Kai«Kai fivTjodijoTi Jtaaav rqv óSöv i\v rjyayé ae Kvpiog ó Qeóq aov év rrj  épij/uq)' 
KptTcö v v 
«Kai«Kai aftfJKe Kvpiog ra ëdvrj xavxa tovp.r\ éq"apai avxa TÖ taxog 
Aauiö ö 
«AoKip.aoóv«AoKip.aoóv ps Kvpie Kai Tteipaaóv fie 
Tot>> loko\icavxoq 
«'OXiya«'OXiya naiSevdévreg» oi ayioi «psydXa EvepyerrjdTJaovTai 
Tif ee louÖiO 
«Evxcepiorqacmev«Evxcepiorqacmev Kvpim TCÜ Oeqj r^iév, ög rteipa^ei r\p.ag 
Tooo Itpd x 
«növ«növ ö éav ènevexBij aoi Sé^ai Kai év dXXdyp.aai raneivoiceog aov 
p.aKpo6vp.7}aov p.aKpo6vp.7}aov 
'Q<n\é 'Q<n\é 
«Ivari«Ivari Ttapeaiamrjaaxe aoépeiav 
Mtxaia o o 
«'OpyqvKvpiov«'OpyqvKvpiov VTtoioca, ön rjfiaprov avrqi, 



EPQTAÏIOKPIEIEEPQTAÏIOKPIEIE 9 Florilegium ...Commentaar, Inleiding 131 

Naoiij i i 
«Xpnoxóq«Xpnoxóq Kvpioq roïg wto^iévoixnv avtöv év rfriépa BXiyreag tcai yivéoKCuv xovg 
evAafiovpévovgevAafiovpévovg axnóv.... 
Wtratou u 
«Nvv«Nvv atEvd^co Kcti TcapaKaXéaco èfiavróv, 
'Iepejiiaa (Baruch) 
«Téxva,«Téxva, naKpodvuTjaate vqv napa tov Oeov éxeZdovcrav vpïv ópyijv 
Tooo E-öayyeXiao 
Éucevv ó Kupio<; öxi «.KXavoexe Kai BpT\vr\aexe v^eïg-
laiuóflovv anoaxóXov 
«Maxapiog«Maxapiog avqp dg vnopévei fteipaap.óvt 
néxpaoo drco<rtóXoi> 
«Tovro«Tovro yap xópig ei Sia avveiSrjaiv Seov vnoQépei tig Xvnag naoxoav döifccog-
ITa-u^aoo dncxrtóXov 
«AoiSopov}i£voi«AoiSopov}i£voi evXoyovnev, ÓieoKÓfievoi avexó^ieda, 
Toüü dyvau BaoxXeicn> ÉK xffe 'Apxife T<5V Ilapotfiicav 
«Taüxnvv ow XTJV 7tai8eiav yvdivai ot> xf\q XVXOVOTY; éaxi Siavctâ  
Toüü a-oxoü èx xc&v Övd n>jdxoi><; 'AcnayttKcav 
«Oïkcoo xai ol naXatoi xnv eiq 0eóv étai8a 8ia rcóvcov noXXév èSiSdöicovxo-
Ma^ipoi)) èx x&\ Ke^aXaiov 
«Ilavxaa fièv avöpawtov ÈK yrox% dya7rnxéov, 
lodvvauu rt)9 KltpaKoq 
«Mf]]  Gaufkö Kcti xoix; aovc, 7tpoa<t»iXei<; èxöpaivovxdq ooi Qeé\xzvoc,-
Toüü Xpixro<rcóp,OD èx xï{q itpöc, KopivOiotx; a' 
«Oü8èvv ö<{>eXo<; KÖV Ttapa naaiv eiiSoKinaïnev, xaï @E<5 8è rcpooKpoiko^iev 
Toüü aöxoü èx xoü ei<; xóv ëicxov yaXjióv 
«IloX^oii  xoivuv év xoTq OIKOK; TtoXéuoix; ëxcoov 
Toüü aóxoü ÈK T©v 'AvaPaOjioov 
«Aiaa xovto neipacnioi Kcti 8A.i\j/ei<; Kai aüfia 6vnxóv 
Toüü cróxoü éK T«5V icpó<; Zxayrjpiov 
«Eii  5è pXéjtwv xivd<; jhcoxiKolq è\axpe^o\iévo\>q npayuaat Kai év dvéaei Sidyovxat;, 

'A6avcuri.oi>> èic xciv 'Epc&xityidxrov 
«Taa xtöv Ttiattov vf|7iia npöq aaxj>poviO|iöv xdïv yovétov noXkaKiq xeXeuxdxjv 
MaL,i\ioxtMaL,i\ioxt ÈK xrav Ke^aJuxiov 
«Oii  Kata TÖV piov xoüxov \WCÖ xfjq 6eia<; npovoiaq eiq eüoépeiav éyyunva£ón£VOi 
AiaÓóxovv ÈK xrav 'AcncnxiKÓw xefyaXaifov 
«'HH 7tai8evxiKfi 7tapa%(öpr|oi<; <j>épei uèv A/wniv TioXlfiv Kal xaneivoxjiv 
Evtrepeiot)) Üa^ iXov ÈK TÖV npó<; Mapivov 
«'OO yap Na9av 8id tfjc; eipTinivri*; ainq Jipöq töv Aa\n8 napaPoXfjq SiSaoxei 
Toüü dyioi) BatnX^iov èx xöv 'AffKirctKÖv 
«Taa éXxïTXCÓnaxa tröv ei)Xapc5v yivovxai 7ioM,aia<; KOT' OIKOVO^OV 

Commentaar r 

Hett verband met PsA 8, en dus met AA 25, 33, 38 en 35, het materiaal voor PsA 8, is niet 
dadelijkk te zien. Een klein formeel verband is dat in vr. 8 naar de verschillende soorten van 
Jtopveiaa en évimviao>ioi ("EK nóawv xpóitcov ...') gevraagd werd, en hier met betrekking 
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tott de èyKaxaXei\(fei(; dezelfde woorden gebruikt zijn Tlóaoi xpórcoi ...'. Misschien is 
dezee overeenkomst PsA opgevallen, maar zijn keus zal toch door de inhoud bepaald zijn. 
Menn zou eerder PsA 10 (= AA 73) op deze plaats hebben verwacht, vanwege de daar 
opgevoerdee mensen die 'acojmxucd nxaicuaxa' bedrijven (en toch zo te zien door God 
begunstigdd worden). Het kan echter zijn dat PsA als volgt geredeneerd heeft: zondaars 
zoudenn zich erop kunnen beroepen dat zij door God of de duivel op de proef gesteld zijn — 
enn onder de druk gezwicht zijn. In AA 18 vindt PsA de stelling dat wie door God verlaten 
wordt,, en zo op de proef gesteld, niettemin de reden voor de verlating bij zichzelf, in zijn 
eigenn zondigheid, moet zoeken. De eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn 
zondigg gedrag, en voor de verbetering ervan - door en na berouw (zie PsA 3-7) - is 
volstrektt essentieel voor PsA als vermaner (vermaan is niet denkbaar zonder dat 
uitgangspunt!),, en het is goed mogelijk dat PsA na zijn felste uitval tot nu toe, in vr. 8, het 
momentt daar achtte om de eigen verantwoordelijkheid in ronde woorden naar voren te 
brengen.. In feite had hij, hoewel minder direct, de eigen verantwoordelijkheid al in zijn 
vraagg 7 opgevoerd, door middel van het Paulus-citaat 'AoKiua^éxco öè av9p(on:oc, écruxóv 
...'' (vr. 7, r. 35 sqq.), waarmee hij AA's stelling Tö coveiöóq xov dvBpcónou éoxiv ó 
KOVCÓV'' (ibid. r. 15) echoot (beide slaan op het [al dan niet] deelnemen aan de communie). 
Zoo bezien is het begrijpelijk dat hij AA 18 uitkiest voor PsA 9. 

DeDe vraagstelling 

11 nóöoi tpónoi eiaiv èyKaxaXeiyeax; (AA) - nóooi xpónoi éyKaxaXeiv|/eax; eioiv 
(PsA).. Een futiel verschil, zo lijk t het, dat op niet veel meer zou kunnen wijzen dan dat AA 
eenn meer "literair" taalgebruik heeft, en PsA een eenvoudiger stijl. Maar misschien is er 
meerr aan de hand: de ontkoppeling van xpónot en éyKaxaXcixi/ecöc, bij AA kan betekenen 
datt hij nadrukkelijk aandacht vraagt voor de verschillende verschijningsvormen van 
ëyKaxaXetYK;,, terwijl PsA door de directe koppeling eerder het verschijnsel 
èyKaxdXeiyi<;; centraal zou kunnen stellen. 

Hiermeee spoort dat AA's antwoord zich beperkt tot 'üoXXm |ièv Kal 5id<|>opoi ...'en een 
opsommingg van xpónoi éyKaxaXEiyeooc,, en dat PsA van zijn kant in zijn eigen 
toegevoegdee tekst, de ons langzamerhand vertrouwde reeks bijbelcitaten-met-verbindende-
tekst,, uitsluitend nog op de èyKaxdXet\|n,c, als naiSeia en 7teipaauó<; ingaat. 

22 aoOéveictv (AA) - acÖveiac, (PsA). De beste verklaring (als die nodig is132) is dat PsA 
dee syntaxis, als vaker, gelijktrekt: '... QXi\\fziq,... öcOeveiac,, ... öjiapxiac, ...' (zie 6.8, 
'Nivelleren'). 'Nivelleren'). 

33 Kal roöc, yvoóaouEv xfrv ÈK OEOÜ nai8eiav, TI töv xoü SiapóA.ov neipaauóv; (PsA). 
PsAA is langs twee wegen tot deze toevoeging gekomen: 
-- Ze is ontleend aan AA 90, en in feite een bewerking van de vraagstelling aldaar: Tlüic, 
5uvau£0aa 5iayv©vai xf|v rcai5eiav r\ xóv neipaauöv xóv ÉK 0eoü T\ xoü 5iapóXov fmiv 
avufJaivovxa;'' (zie 5.3, 'Ontlening'). 

1322 y/e moeten niet vergeten dat tussen het AA-handschrift dat PsA tot zijn beschikking had en het meest 
nabijee van de nog bestaande AA-handschriften • zo te zien M in Munitiz' bestand - een, mogelijk aanzienlijk, 
aantall handschriften heeft bestaan, waarin varianten zijn ontstaan die wij pas bij PsA zien, weinig 
betekenendee zoals deze, maar ook significante (zie 10.6, 'Significantie'). Deze gedachte leert ons voorzichtig 
tee zijn en alleen bewijskracht toe te kennen aan de varianten die een patroon vormen (zie 6.1, 'Patroon '). 
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-- Daarnaast wenste hij een vroege verwijzing naar de in het antwoord voorkomende 
7ïai8eia,, die geïmpliceerd is in 'éjtaiöeuOri ö IlaüXoq ... ' en 'ércaiSeuOri 'loop ..." (r. 10 
enn 11), en al voorbereid in '... itpóc, éitiatpo v̂ Kal ooxj>povianóv ...' (r. 5-6). Daarmee 
wordtt de toevoeging een geval van anticiperend thematiseren. De verwijzing betreft 
trouwenss ook 'ó ÈK TOV SiafïóXov ... énepxóuEvoq nEipaa\ióq' (r. 40), eveneens een 
ontleningg aan AA 90 (zie het Commentaar bij r. 40-45). Bovendien kan PsA gevonden 
hebbenn dat de centrale zin in het antwoord, 'Xpfi uévioi (...) épewöv ei<; éamöv tf|v 
aitiavv xn<; èyKa%ate.i\\fe.<as ..." (r. 15-16), alsmede de uitwerking van nai5eia en 
ïteipaau,ó<;; in de citatenreeks met afsluitende passage in r. 27-45, hun pendant in de 
vraagstellingg moeten hebben, om de structuur van de tekst te versterken. 

HetHet antwoord 

66 f| nah.v (AA) - f\ (PsA). Een verkorting, parallel aan die welke PsA toepast op f\ KCU 
(vr.. 18, r. 4): ndXiv en recti specificeren r\ met de notie "een andere (of: nóg een) 
mogelijkheid".. Aangezien die al in f| opgesloten is (of kan zijn133) laat PsA ze weg. 

77 ó fkwnXexx; (AA) ~ fktoitexx; (PsA). Een geval van nivelleren:"... cóq naxrip npöq \)ióv, 
.... éq paaiteüc, npöc, èxOpóv'. 

111 tfc, tyr\mv atraa ó Kupioq (AA) ~ éq tyr\aiv ó Qeöq npöq aöxóv (PsA). Voor PsA is ó 
Kiipioqq bij uitstek Christus. Vandaar hier, waar God bedoeld is, de vervanging door ó 
0eó<;.. Buiten de citaten, bijbel- en vadercitaten, van de dt7toicpiaei<; en de florilegia heeft 
PsAA tweemaal de vocativus Kupie (= God) in directe rede (in twee anekdoten, vr. 18, r. 92 
enn vr. 16, r. 13), en tweemaal in de nominativus, telkens in een introductie van een Jesaja-
citaat:: '... ó Küpio<; (...) Xéyeov / Xéyev ...' (vr. 19, r. 15 en vr. 20, r. 53), wat ik verklaar 
alss een echo van de Jesaja-tekst, waarin "O Ktipioq Xéyet' en varianten zoals Tööe Xéyei 
óó Kiipio^' vaste formules zijn. 

'npöq'npöq avtóv' voor 'aiJTcö' kan het gevolg zijn van de invloed van het contemporaine 
Grieks,, dat steeds meer voorzetsel woordgroepen gebruikte voor 'losse' naamvallen, zeker 
waarr het de dativus betreft: die is in PsA's tijd verdwenen of aan het verdwijnen134. 

Dee verandering van de woordvolgorde kan het gevolg zijn van PsA's mogelijke opvatting 
vann de normale woordvolgorde in het Attisch: het subject vóórin de zin135. 

12-133 «Mrf dnoTcoiov fiov rö Kpiua, ur}8è oïov pe aXXcoq ooi KexpnuaxiKêvai r\ ïva 
avafavijgavafavijg SiKaiog (lob 40:8).» Door PsA ingevoegd. Er is een transmissie-complicatie: 
hett AA-handschrift V bevat hier het tweede stuk ('ufi o'ioi [sic]...') van dit Job-vers, nogal 

1333 Een ander gebruik van f\ is het gebruik in de betekenis van "andere naam of kwalificatie voor hetzelfde 
c.q.c.q. dezelfde", die in het Nederlands kan worden weergegeven met "oftewel": "de Bijbel, of(tewel) het woord 
vann God". Dit gebruik heb ik niet aangetroffen bij PsA, noch in de ÖTioKpiaeii;, noch in de florilegia; 
evenminn in AA-tekst, gebruikt door PsA. 
1 344 Jannaris, Historical grammer, 1245 en 1247; Horrocks, Greek, p. 49, 59-60, 122-24, 216-17; 
Browning,, Medieval Greek, p. 42 sqq. 
' • "" De moderne grammatica zou toevoegen: 'als het Topic of Focus is' (zie bijvoorbeeld Rijksbaron e.a.. 
BeknopteBeknopte syntaxis, hfdst. 15 (p. 146 sqq.). '<|mGiv' kan op zijn plaats blijven als encliticum, waardoor het 
mett het voegwoord cóq als een woord samenvalt: 'cl*; <)>r|aiv ...'. 
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verminkt.. V behoort tot een geheel andere tak van het AA-stemma dan die waarin de 
aftakkingg naar het model van PsA begint. Ik besluit daaruit dat de gedachte aan het 
toevoegenn van de kennelijk door AA bedoelde Job-tekst tweemaal is ontstaan, éénmaal bij 
eenn copist in de tak waar V thuishoort, en éénmaal bij PsA. De toevoeging past bij PsA, die 
geneigdd is tot explicitering (zie 6.6, 'Concretisering/specificering'). 

17-188 ... Kcci x>nö é%6p(5v KaxaSuvaaxeuexai, f\ vnó <J>tA,a>v èmfiov'kjEvexai r) 
éXatióvtövv Kai dyevEaxépcov é^ouöevelxai Kai dxiud£exai f\ ... . Door PsA 
ingevoegd.. PsA is gepreoccupeerd met de uiterlijk waarneembare feiten, van gedrag tot wat 
mensenn overkomt (het laatste is hier aan de orde). De naQr\ dxiuiaq van AA (zie r. 19) 
verbindtt hij daarom met een reeks voorbeelden van maatschappelijke krenkingen (r. 17-19). 
Ikk ga ervan uit dat met de èxöpoi en <fiiAm niet landsvijanden en bondgenoten bedoeld zijn, 
maarr tegenstanders en vrienden in de eigen omgeving. 

Ibid.Ibid. éXccfcóvcov Kal dyeveotépcöv. "Klassedenken"! Is dit een doorkijkje naar de 
maatschappelijkee positie (of ambitie) van PsA? Het daarmee verbonden 'é^ovÖeveixai' is 
eenn zeer sterke term ('wordt voor nietswaardig gehouden', of zelfs 'wordt vernietigd'), wat 
kann betekenen dat PsA zich bijzonder aangesproken voelt (zie voor een gevolgtrekking 8.3, 
'Maatschappelijke'Maatschappelijke positie'). 

dTiud^exaii  (r. 18) echoot de n&Qy\ dxiuia<; van r. 19. Dat deze één regel lager staan, 
verhindertt niet dat aan te nemen. Men moet zich realiseren dat PsA AA al geheel heeft 
doorgelezen,, en zelfs, naar telkens weer blijkt, grondig heeft bestudeerd (zie 5.4, 
'' Vertrouwdheid'). 

199 0A,i\|/eiq Kai öppoxraaq. Toevoeging van PsA. De 0M\|/ei<; komen uit de vraagstelling 
(r.. 1-2), de dppoocxiai eveneens, als ze synoniem zijn met de daar genoemde doÖéveiai. 
Daarnaastt zijn ze een echo van de passage over Lazarus en de lamme (r. 8-9). Ook kunnen 
zee bedoeld zijn als een completering van naQr\ tot een samenhangende reeks, passies, 
kwellingen,, ziekten: passies dwingen, kwellingen belemmeren, ziekten verhinderen. 

200 èZ, iwtepn.<t>avia<; (AA) - è.% lirepT^avtac, Kai neyaXavxiai; (PsA). Eén van de door 
PsAA door aanvulling gevormde doubletten, en een voorbeeld van de concretiseringsdrang 
vann PsA: \mepri<|>avia is een houding, die waarneembaar is aan gedrag, ueya>,auxeïv> 
"pochen""  (zie 6.6.4, 'Aanvulling tot doublet [...]' en 6.6.3, 'Waarneembaar gedrag'). 

20-222 ... il ÈK xoü Kpiveiv aXkovc,... Kai KcrcaKpivEiv. 
-- uiaeiv tivac, (AA) - fivnaiKaiceïv (PsA). PsA heeft van AA zelf de combinatie 'jj.fi 
HVTiciKCtKeTv,, u,T| Kpiveiv' geleerd136. Kennelijk heeft hij haar onthouden, en heeft 
'Kpiveivv öXkovc,' als trigger gefungeerd: vandaar '... r\ ÈK XO\> Kpiveiv aXXoix; f\ ÈK TOÜ 
uvriaiKaKeiv'.. uiaeiv TIVCK; was nu teveel van hetzelfde en werd geschrapt. 
-- ufi u.éu<t>ea9ai éamoix; (AA) ~ jifi ué|i<t>ea6ai ecunovc; Kai KataKpiveiv (PsA). 
Doublet.. PsA concretiseert. Véu<t>eo6ai éauto\><;' is een houding of een innerlijk proces 
("kritischh zelfonderzoek"). Hij voegt 'KaxaKpiveiv' toe, daadwerkelijke, ook voor anderen 
waarneembaree veroordeling van het eigen gedrag (zie 6.6.4, 'Aanvulling tot doublet [...]' 

1 366 In AA 47, gebruikt voor PsA 5 (zie r. 16 aldaar). Dezelfde uitdrukking komt voor in AA 33, die 
gebruiktt is voor PsA 3 en 8. De betreffende passage is daar bij de bewerking door PsA overgeslagen. 

http://'jj.fi
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enn 6.6.3, 'Waarneembaar gedrag'). 

222 Ti ÉK npoXapóvxojv anapxrmdTcov. Toevoeging van PsA. 'rtpoA.aJ}óvTü)v' zal hier 
tochh wel vooral 'voorafgaand', 'vroeger' betekenen, maar de connotatie 'op iets 
vooruitlopend',, 'de grondslag voor iets leggend' speelt ongetwijfeld mee: PsA laat weten 
datt de zonden van het verleden in hun gevolgen nog actueel zijn. Kennelijk vindt hij dat die 
notiee ontbreekt, of niet duidelijk is, in het voorafgaande 'èt, \mepT|<t>avia<; ... t/m ... 
KaxaKpiveiv',, waarin men zonden zou kunnen lezen die "nu" begaan worden. 

Dee toevoeging wringt enigszins: ze spreekt van 'duxxpxiïnaxa' terwijl het voorgaande 
eerderr houdingen of instellingen etaleert waaruit zonden voortkomen. 

Dee gedachte dat vroegere zonden de mens blijven 'volgen', en later bestraft worden, is al 
eerderr aan de orde geweest, in vr. 6, in de passages over de verdorven biechthoorders (r. 
188 sqq., i.h.b. 40-43). 

24-266 aXXoi 5è cmö xpu f̂fc Kal anaxéXr\<; èauxolc, érticrópovxai xd 7iaÖT|, aXkoi ÈK 
7iaA,aia<;; ai>vr|6eia<;, Kal Xoutóv dvcdyTiaicK; Kal d<|>opiac, öeoü, év8eX,ex<öc, 
èvKeiuevoii  xr\ fjSovfi. (AA): geschrapt door PsA. Waarom PsA het eerste stuk, over de 
tp\)<(>rii  en de onaxaXr], schrapt, is niet meteen duidelijk; misschien heeft het totaal andere 
karakterr van deze zonden een rol gespeeld. Wat het tweede stuk betreft, met de 'naAmd 
awnn 6eia' als uitgangspunt: het kan zijn dat de eerdere toevoeging 'ÈK TtpoXaPóvxcov 
du.aptT)ndx(ov'' (r. 22) het overbodig heeft gemaakt. De 'ö^ofiia 0eoü' is ondergebracht in 
vr.. 8, r. 117 (zie 5.3, 'Ontlening'). 

Err is meer: PsA kan door het 'Kpiveiv' en 'KaxaKpiveiv' in r. 21-22 op de gedachte zijn 
gekomenn van het Paulus-citaat 'Et ydp éauxoix; ÈKpivo|i.ev, OTJK dv èKpivóueOa-
Kpivóuevoii  8è ...' (ICor 11: 31-32), waarmee hij de volgende reeks bijbelcitatenreeks-
met-verbindende-tekstt opent. Hij kan de afstand tussen de trigger en het citaat zo klein 
mogelijkk hebben willen houden. 

27-399 Bijbelcitatenreeks. De keus van 1 Corinthiërs 11:31-32 is ook ingegeven doordat 
daarinn de jtaiSeia opduikt ('... i>na Kuptou 7iai8euoue0a, ...' [r. 28]), die PsA in de 
vraagstellingg had opgenomen, en die AA én PsA hadden neergelegd in "ErcaiSevÖTi ó 
naüXoqq ... èrcaiöeüG-n 'Itóp ...' (r. 10-11). Flaiöeia en neipaauó*;, de laatste eerst van 
God,, en in de slotpassage van de duivel afkomstig - maar Kara avyxoópTioiv 0eoü! (zie r. 
40)) -, zijn de rode draad door de citatenreeks, zowel met die woorden als in omschrijvingen 
enn metaforen: KTIHÓ<; en %ak\.vó<; (r. 31), éXéyxeiv, d^yelv Ttoieïv, rcaieiv, dvdyKri (r. 
36-39). . 

Dee aansporing tot zelfonderzoek van r. 15-16: '... èpeuvöv eiq éauxóv tfiv aixiav ...', 
diee ook nog geïmpliceerd is in het eerste citaat, verandert in r. 28-31 in de vaststelling dat 
beproevingenn leiden tot inzicht, aldus de verbindende tekst tussen het eerste en het tweede 
citaat.. Aldus ook het vervolg, tot en met het derde en laatste Job-citaat, waarin dit proces 
zelfss geheel aan God wordt toegeschreven: '... ercaiae, Kai ai Xe^Pe£» aüxou idaavxo* 
...""  (r. 38), zonder vermelding van de mentale processen (zelfonderzoek, berouw enz.) bij 
dee mens. 
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28-322 noUÓKiq yap - npög <*é.» PsA ontleent de passage aan AA 48 (niet gebruikt door 
PsA),, r. 5-10 (Munitiz). Hij gooit de tekst om: de laatste zin, die bij AA de oorzaak of reden 
geeftt van de voorafgaande stelling (Het heil komt door beproeving'), wordt door PsA 
naarr voren gehaald waardoor de hele passage de onderbouwing wordt van de tekst ervóór 
('Zondenn leiden tot hartstochten'). Zie voor de relatief ingrijpende aanpassing van 
ontleningenn 5.3, 'Ontlening'. 

40-455 Slotpassage, ontlening. PsA ontleent de passage aan AA 90 (niet door PsA 
gebruikt),, r. 3-7 en 13-15 (Munitiz). Ook hier gaat hij zeer vrij om met de tekst (zie weer 
5.3,, 'Ontlening'). De laatste zin, over de gemoedstoestand van de door de duivel 
beproefden,, is bij AA uitbreidend, extra informatie. PsA zet hem vooraan, waardoor hij als 
stellingg gaat fungeren, met het vervolg als kritisch commentaar, gemarkeerd door 'oti unv 
öèè aXka ..." (zie hieronder voor de strekking hiervan). 

Mett deze passage completeert PsA de gedachtegang van het antwoord: naast de 
beproevingenn door God bestaan die van de kant van de duivel, zoals door PsA zelf in de 
vraagstellingg aangekondigd ('hoe de de beproevingen door de duivel te herkennen?' [r. 3]). 
Zee leiden tot, en zijn dus te herkennen aan, 'dOvuia, ópYn. en dveXmcTia' (zie r. 41), 
gemoedstoestanden,gemoedstoestanden, die PsA, opvallend genoeg, niet in termen van uiterlijk waarneembaar 
gedragg of lotgevallen concretiseert. Mogelijk is dat omdat hij de nadruk wil leggen op de zin 
'ot)) unv 5è aXXa ...' (r. 41), op te vatten als 'Dat valt niet te ontkennen, maar ..." 137. Hier 
komtt de eigen schuld aan de orde, die ook hier, net als bij de éYKaxaX,ei\|/ei<; van 
Godswege,, de rampspoed veroorzaakt. De eigen verantwoordelijkheid, en bijgevolg de 
noodzaakk tot zelfonderzoek, zijn ook hier aan de orde. 

PsAA kan kort zijn: bij beproevingen door de duivel zijn dezelfde dingen aan de hand als bij 
diee door God. Eén voorbeeld, van zeelui die zichzelf in gevaar brengen door bij storm uit te 
varen,, is genoeg. 

PsAA herhaalt het gedeelte 'oü UTJV 5è cdA.ö ...', gewijzigd in 'dXXa YIVWOKE ÖTI ...', 
inclusieff  het voorbeeld van de zeelui, vrijwel zonder verdere verandering, in vr. 18, r. 57-
60.. Dat is de enige herhaling van tekst (los van enige bijbelcitaten) in PsA's collectie. 

Ziee Denniston, p. 28, over o\> JITJV akka. 
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EP.. 10 (=AA 73) 'De begunstiging door God van wie dat ogenschijnlijk niet verdienen ' 

AAA EPQTHSIX oy' nóÖev ópöfiév xivaq moiovc, acoiiaxiKd nxaianaxa noioüvxaq, 
PsAA  'Eparrnoig i' nóöev ópaijiév tivaq jcicxoüq aconaxiKa 7ixaia|J.axa Jioiowxaq, 

AAA  imö [©eoïï 8è ] [ dyanconévoix; Kai evï&yoviiévovc, ] Kai KIVSWOÖV 

PsAA wtö [8è xov ©eoü] [ eüepyexruiévouq ] Kai KIV8\JV<OV 

AAA 8iaaq)£o^évo\x;; 
PsAA 8iaa(p£onévo\x;; 

AAA ATIOKPISIL Ta xoü ©eoü Kpinaxa dKaxdA,Tpixa [Kal avep^if|ve\nd eioi], 
PsAA  'AnÓKpimq Ta xov ©eoü Kpi^axa OKaiakv^xé. [eiai Kai avep|ir|ve\)xa], 

_.. AA Kai 8id xowo ov XP̂I KaxaKpiveiv dvGpaMtov ëax; xiv; fmèpa<; [ xfj<; 
PsAA Kat 8id xoïïxo oü %pfi KaxaKpiveiv dvÖpowrov ëax; xfjq ifyiépaq [ éKeivnq 

AAA dvaoxdoecoq]. 
PsAA ]. 

PsAA  AéyEi ow ó TiKKA.Tiaiactf|<;- «"Eon Siicaiog dnokXvfievog èv SiKaico avrov. 
KaiKai eonv doefijjg fieveov év Kcucig avrov.» Kai «Eicri öiicaioi on QQdvei 
avrovgavrovg óg 7toirjfj,a xév doepwv Kai eioiv doefieïg on </>9dvei npög avrovg óg 

100 noinfia rév öiKaimv.» 

AAA Tivèq jièv ydp latoq tivd è^axxcójiaxa Oecopowxai ë%ovxe<;, Kp-imxax; 8è 
PsAA Tivèq nèv ydp ïcax; xivd éA.axxa>naxa Öetopoüvxai ë%ovxe<;, Kpwrtü*; 8è 

AAA jieydX-a Kaxopöcójiaxa npöq 0eöv épya^ó^ievoi nap' f]ji.ïv nèv duapxooAoi eivav 
PsAA (xeyd â Kaxopöcójiaxa npöq ©eöv épya£ó|i£voi nap' fpiv jièv d|iapxa)fo)i elvai 

AAA vojii^ovxai, rcapd 8è öecp 8iKaioi voyxóvovaiv [ aMoi nakiv ]  é£ EIJX©V 
PsAA vo^it^ovxai, Ttapd 8è ©ecö SiKaioi xuyxdvoum- [ xivè<; 8è ] è£ eüxaiv 

AAA ïcpoyoviK<5v, dx; - XOAOJKOV 8id xoü Aam8, xivöq (jji^avöpamiai; d^ioüvxar 
PsAA TtpoyoviKÖv, daq ó loXojicbv 8id xo\> AamS, <|>iXav6pomia<; d^ioüvxai. 

155 PsA <ï>r|av ydp ó 0eó<; npöq atixóv «'AvO' èv OVK è<f>v\aq'ag tag èvroXdgpov Kai ra 
npoordy^ardnpoordy^ard fiov d évereiXd^nv ooi, Siappqooayv Siapprfg'a) rf}v fiaoiAeiav ÈK 
X^ipógX^ipóg oov Kai Séoco avrrjv rq> öovAq) oov fcXffv év taïg r\p.épaig oov ov' 
KOIT\O<ÜKOIT\O<Ü Tovto Sia AavtS röv naxépa oov.» 

AAA [ exepoi 8è ] vüv pèv Ttovipoi övxeq, nexavofjaai 8è yvTiaiax; èv üatépoicj 
PsAA [ "AXXoi ïidXiv ] vïïv ^ v novnpoi övxeq, nexavofjaai 8è yvrioiax; èv vaxépoiq 

AAA jiéAXovxeq, T̂ STI duo toü vüv éc, 8IKOIOI napd xcö 0E<B*  dyanövxai Kai 
'' PsA néXkovxec» f\br\ cmb xoü vOv rix; 8iKaioi napd — 0ew 

** sic Af, 0eoü AA 
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AAA Jtpovooüvtai im atixoü ax; ó riavXcx;. 
PsAA npovoowiai ox; ó ïlaütex;' 

PsAA  "Exepoi 8è jiexavoiaq ëveKa Kal èmaïpoty\\c, xpT|crróxT|XO<; Qeoü dnotaxiSo'uoiv, 
r\xx<;r\xx<;  xoïq îf| awioüoi Kal cicXTipuvojiévoiq é(()ó8iov yivexai xfjq èKCi tî ioopicu;, 
ax;; ó Kaxd xov Ad^apov rc^oüaioq. (Jyrial yap ó 'Arcóoxotax;' «'Ayvoeöv öxi xö 
XpTjatövXpTjatöv rov Qeov eig jieravoidv ae dyei  Kara 5è TT)V aKXnpórnrd aov Kai 
dp.eravór\rovdp.eravór\rov KapSiav Oqoavpi^eig èavxó ópyrjv év r\p.épa ópyrjg Kai 
ÓJtoKaAvy/ecogÓJtoKaAvy/ecog Kai öiKawKpiaiag 0eov, ög dnoSéoei èKÓaxcp Kaxd ra ëpya 
avrov.»avrov.» Kai xoüxo EISÖX; Ó 8éio<; AauT8 Ttapaivel Aéycov «Mrf napaCfiXov év ró 
Kaxevo5ovfxévq>Kaxevo5ovfxévq> év rfj  óöé avrov év dv&pén<p nowvvxi napavoiiiav», Kar 
«"On«"On oi d^iaprcoXoi dnoXovvtai Kai oi è%9poi rov Kvpiov dfia tov So^aaOfjvai 
avxovgavxovg Kai vy/w&fjvai èKkeinovreg óaei Kanvog ég~éXinov», Kai- «'Ev ró 
dvareïXaidvareïXai djiapxcoXovg óaei xóprov ÖiéKvy/av, öruog dv è^oXodpevOóaiv eig 
rövröv aióva rov aióvoq.» 8iö 8f| «Mrj 4>ofiov örav nXovrqarj dvOpwnog 
dfiaptcokógdfiaptcokóg Kai KXT\9VVQ  ̂ r\ 5óq~a tov OÏKOV avrov», «on óaei %°prog raxv 
dnog'rjpavörjaeraidnog'rjpavörjaerai Kai éaei Xdxava X^-°Vg taxv dnoneoeïrai» Kai 
HapavÖf|cexai,, «Kai C,r\rr\aeig röv rónov amov Kai pi] evpioKCOv» avxöv épelq' 
«ffóg«ffóg êyévero eig éprjficoaiv; ég"dmva è^ékircev, dnéXero Sid rr)v dvofiiav 
avrov,avrov, óaei èvvTcvwv», KaraXeiy/ag dXXorpioig röv nXovrov avrov. Kai ro»<; ó 
TaXaiTtojpoqq xoïï xaXautoópou izkovioq ÈKetvoq Kai i\ uxxxaia Kai yuxo<t>6ópo<; 
ÈKeivnn npóoKaipoq Só â Ka9a7tep évtwtviov dnTiXéyxGr), eiKÓxcoq ouv ëteyev ó 
£o<|>óc// «Mrf ̂ TjXóang Só^av dfiapraXov- ov ydp oïöag xi ëarai r\ KaraarpoQrf 
avrov»,avrov», Kai- «MTJ evSoKtjoTjg év evöoKiaig d^iaprcoXóv, dXXd (xv^a&qn öri 
ecogecog gSov ovpr\ SIKOKOOÓOIV», Kal" «OSög dpaprcoXóv ófiaXiojtévTj éK XiOtov 
KaiKai én' éaxdxcov avrfjg fiódpog gSov.» 

7-88 Eccl 7:15 8-10 ibid. 8:14 15-18 3Reg 11:11 - 12 init. 24-28 Rom 2:4 fin. - 6 
28-299 Ps 36:7, cf. 36:1 30-31 ibid. 36:20 31-33 ibid. 91:8 33-34 ibid. 48:17 
34-355 cf. ibid. 36:2 36 cf. ibid. 36:10 37-38 cf. ibid. 72:19 - 20 init. 38 cf. ibid. 
48:111 41-42 Sir 9:11 42-43 ibid. 9:12 43-44 ibid. 21:10 

(deestt in Al ) 
266 aeauxto P2 A2 35 rceaelxai 8 37 èyévovxo y 41 xi ëcxai] xi xé^exai fj èïuoüoa 
fixoii  (cf. Prov 3:28) 

Florilegium m 

Toüü XOIMTOGTÓUOD ex xfj* ; ïtpcx; KopivOtwx; 
«Ttvo<;; ëvEKEv 'APpaâ ênXoüxei, ó 8è 'IaKcop apxov èSeixo; 
Toüü attxaO éK xr\q Kaxa MaxOalov 
«Mfii  8fi napaXoyi^a>|xe6a, \ir\bè ÈK Ttavxöq xpÓJiov xöv dvexov èniC,r\z&\i£\ piov 
Tovv aóxoü ÈK xiï<; xöv npa£,ecov 
«Oii  noXka ïrxaiovxeq \if\ KoAx«̂ ó(ievoi <t>opeia6ai 7to>Aa Kai xpéfiEiv ó<t>eü.o\)cn.v 

Commentaar r 

PsA'ss keuze, AA 73, is bepaald door wat, althans in zoveel woorden, het onderwerp blijkt 
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tee zijn: de werking van God. Het sluit aan bij de eyKaxaXeiyeic, van PsA 9, de naiöeta en 
neipaonóqq van Godswege (die van de zijde van de duivel in vr. 9 is er door hemzelf aan 
toegevoegd,, en speelt in AA 73 geen rol). De vragen kunnen worden gezien als spiegelend: 
vr.. 9 toont de beproeving, vr. 10 de begunstiging, beide overigens slechts schijnbaar 
negatief,, resp. positief. De beproefden van vr. 9 profiteren uiteindelijk van de verlating 
(althanss als zij tot inzicht gekomen zijn in de ware bedoeling ervan), de begunstigden van 
vr.. 10 worden uiteindelijk op hun ware aard beoordeeld en, als dat verdiend is, veroordeeld 
(hett laatste is PsA's toevoeging, of explicitering van wat in AA impliciet blijft) . 

Hett lijk t er, oppervlakkig gezien, op dat met de 'acouaxiKÓ Jixaiauaxa noioüvxac,' (r. 1) 
dee sodomieten van vr. 8 terugkeren. Maar die blijken niet bedoeld zijn, gelet op de 'uEyaXa 
KaxopOoóuma'' die de hier bedoelden 'ongezien', 'Kpimxcoc,' (r. 11-12), kunnen hebben: de 
sodomietenn kunnen die niet hebben, ze handelen immers 'ncepa <tnioiv' en 'xmèp rcaoav 
duaptiav'' (vr. 8, r. 89-90). De acouatiKct rcxaiouaxa zullen dus, hoe verwerpelijk ook, 
"normale""  misdragingen zijn, misschien zijn ze zelfs breder op te vatten dan sexueel, en 
vallenn er ook andere lichamelijke verslavingen onder, zoals vraat- en drankzucht, en 
weelderigheid. . 

DeDe vraagstelling 

Opmerkelijkk is dat PsA, die op verkorting uit is, AA's 'rivet*; TUOXOVC/ (r. 1) handhaaft 
waarr op het eerste gezicht xivaq volstaan zou hebben, 'nicxoix;' is echter zeer passend: 
juistt gelovigen zijn hun overtredingen te verwijten omdat zij bij uitstek op de hoogte kunnen 
zijnn van christelijke wetten en regels. Vergelijk vr. 8, r. 110-112, waar PsA zegt:'... nóur\<; 
ILÜXkovILÜXkov Tiuelc, (de christenen) ecniev a^ioi xiuwpiac, oi vóuov Kai Jtpo îixac, Kai 
Ö7ioaTÓA.o\>c,, GVVEX&C, dvaywcócKovxec, ...', een herhaling in eigen woorden van AA's 
tekstt in r. 73-74: 'ëxepov (xó icpiua) aov xoü niaxov, xoü xaöxa itavxa (i.e. Ilveöua 
ayiov,, axavpóv, panxicua, aö>\ia Kai aTjia Xpioxoü) npöc, por|6eiav ëxovxoc,'. 

22 \wiö ©eoü 5è (AA) - imö 8è xoü 0eoü (PsA). Het terugbrengen van Sé naar de tweede 
plaatss kan een "correctie" van PsA zijn ("Sé hoort op de tweede plaats"). Dat is dan echter 
eenn hypercorrectie, want zo vast is die regel niet; AA's volgorde is zelfs niet ongebruikelijk 
bijj  afwezigheid van een lidwoord138. 

Ibid,Ibid, ayaïuouévouc, Kai eTjAoyouuévouc, (AA) - evepYexriuévo'uq (PsA). Reductie van 
tweee woorden tot één, laat staan een ander, woord, komt niet veel voor (zie 6.6.4, 
'Aanvulling'Aanvulling tot doublet [...]', en Appendix 3, 'De doubletten'). AA's doublet is PsA 
kennelijkk als geheel niet concreet genoeg; vandaar dat hij het vervangt door één term die het 
waarneembaree effect van ctycoiaoÖai en e\)Xoyeio0ai voorstelt. 

HetHet antwoord 

PsAA wijzigt weinig; zijn voornaamste verandering zijn drie toevoegingen van bijbelcitaten, 

1388 Zie KG II , § 528, 1 (p. 267-268) en Denniston, Aé III,  A (p. 185). Wat toevoeging dan wel weglating 
betreftt van het lidwoord bij de namen van God (0eó<;, Küpioi;), Christus ('ITIOOÖI;, Xpioxói;, Küpio<;) en 
anderee bijbelse personen, valt geen systematisch verschil tussen AA en PsA te ontdekken: nu eens volgt 
PsAA AA (r. 12: 'npöq 0eóv [AA + PsA], r. 14: '8ia toü Aamö' [AA + PsA]), dan weer wijkt hij af (r. 14: 
'IOXOJKOV'' [AA] - 'ó EoAop.d)v [PsA], r. 20: '7tapö xö ©eqi [AA] ~ napa ©etf) [PsA]). 
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waaronderr de gebruikelijke afsluitende bijbelcitatenreeks (die hier iets anders opgezet is dan 
eerder;; zie hieronder bij 22-44). 

5-66 Tfi<; TlM-épaq TTJC, övaatdaeax; (AA) - Tffc lïuépat; éiceivric, (PsA). De "Dag der 
(Weder-)Opstanding""  is niet bijbels139, de "Dag des Oordeels" wel (zesmaal OT, zevenmaal 
NT),, 'rj fpépa èKeivn' in de betekenis van 'n. f)uépa xf{<;  Kpiaeax;' komt in de Bijbel (NT) 
zeventienn maal voor. Het is aannemelijk dat PsA als bijbelkenner de uitdrukking 'fyiepa rife 
dvaaxdaEcoc,'' wil vermijden, en dat de dominantie - of de kortheid - van 'fj %iépa éKeivrt' 
hemm die woorden laat kiezen140. Maar de eveneens bijbelse herkomst van AA's 'fmépa 
Kpioetoq'' in vr. 8, r. 118-119 is voor hem reden genoeg de tekst daar ongemoeid te laten.. 

7-100 Aéyei ouv ó £KKA.Ticn.aoTr|c/ ... . Ingevoegd door PsA. Gezegd moet worden dat 
PsAA twee zeer toepasselijke citaten uit Prediker aanvoert. Dat is wel eens anders!141 

11-222 PsA speelt met AA's woorden voor 'sommigen ..., anderen ..., enz.': 
-- r. 11-13 Tivèq uèv ..., ctoAoi ndXiv ... (AA) ~ Tivèg uèv .... tivèq Sè ... (PsA). We zien 
hierr PsA gladstrijken (zoals vaker, zie 6.8, 'Nivelleren'). 
-- r. 19 ëiepot 5è (AA) - öXAxn JidA.iv (PsA). PsA heeft AA's voorafgaande aAAoi ndXiv 
opgespaard,, en schrijft het hier in de plaats van ëtepoi 5è, dat hij evenwel, net als eerder 
ctXX,oii  7tdX,iv, óók bewaart, en wel voor de vierde groep, die hij zelf toevoegt in r. 22: 
"'Etepoii  Öè u€tavoia<; eveica ...'. 

15-188 PsA zou PsA niet zijn als hij de door AA bedoelde, maar niet aangehaalde bijbeltekst 
overr de door God aan Salomon bewezen <|)iAxxv6p(onia niet zou invoegen! 

20-211 dyancovTai Kal Jtpovooüvtat (AA) ~ itpovoovvxai (PsA). Reductie. PsA acht 
dyartaivtaii  in Ttpovooövtai geïmpliceerd (zie 6.6.4, 'Aanvulling tot doublet [...]'). 

211 \m' amov (AA). Geschrapt door PsA. Zo vlak na napd (tco) ©EG) (r. 20) is dit voor 
PsAA overbodig. 

22-444 De afsluitende bijbelcitatenreeks. De wijze van aansluiting is hier ietwat anders dan 
gebruikelijk:: het verband, dat uiteraard altijd als inhoudelijk bedoeld is, is vaak alleen dót. 
Somss is er bovendien een lexicale aanknoping, één of meer woorden die in de citatenreeks 
terugkeren,, zoals in vr. 9: daar keert"... icpiveiv ..." uit r. 21 terug in in het eerste citaat: 
'«Eii  yap èauxouc, éicpivou£v ...' (r. 27). Soms voegt PsA zelf een woord in, creëert zo 
eenn haakje om er de citatenreeks aan op te hangen, zoals in vr. 5, waar hij 'u.r) 
\|/e\)6ea8aiinvoegtt (r. 18-19), om er het Paulus-citaat "AvaOéuevoi TÖ \|/eu5o<;..." (r. 24-
39)) aan op te hangen. Hier echter, in vr. 10, is de aansluiting gezocht in het laten doorlopen 
vann de tekst. Aan de drie groepen schijnbaar ten onrechte 'eüepyeirriuévoi' van AA (zie r. 

1 399 De enige keer dat in de Bijbel sprake is van de 'ïuiépa avaoTaoeo*;', in het oudtestamentische boek 
Sophoniass 3:8, betekent dvdoxamq 'het zich opmaken', 'het aantreden' van de Heer, en wel 'eic; jiaptiipiov', 
omm zijn vijanden een les te leren. Pas de theologie heeft de Opstanding en het Oordeel, ook chronologisch, 
nauwerr met elkaar verbonden. De idee dat zij binnen één tijdspanne, zeg: een dag, en wel de Laatste Dag, 
samenvallen,, heeft niet zonder strijd postgevat (zie EEC, s.vv. Judgment en Resurrection). AA accepteert 
haarr kennelijk, maar voor PsA hangt daaraan misschien nog de geur van conflict. 
1 400 Ook kan, in de context, analogie met éicéi ('tfiq éicei tvucüpia '̂ [r. 23]) van invloed geweest zijn. 
1411 Zie voor overwegingen t.a.v. de toepasselijkheid van PsA's bijbelcitaten 7.9, 'Hoe passend (...)'. 

http://JidA.iv
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11-21)) - overgenomen door PsA -, voegt PsA een vierde toe: "Etepoi 5è ..." (r. 22-24), in 
eenn zin die tegelijk de inleiding is tot de afsluitende bijbelcitatenreeks142. 

AA'ss derde groep bestond uit degenen wier verdienste, berouw, l£ter zou komen. PsA 
anticipeertt op de vraag: "En als dat niet gebeurt?", door voor degenen bij wie dit het geval is 
straff  in het hiernamaals in het vooruitzicht te stellen: vandaar zijn vierde groep. 
Logischerwijzee zou dit een subgroep van de derde moeten zijn, maar PsA maakt er een 
zelfstandigee groep van omdat hij, vermoed ik, niet aan AA's formulering wil tornen, 
vanwegee het voorbeeld 'Paulus' (r. 21). 

24-288 We herkennen hier een vertrouwd procédé. Het door AA opgeworpen •berouw' ('... 
uexavoTiaaii ..." [r. 19]), geliefd thema van PsA, triggert bij hem het Paulus-citaat 
Romeinenn 2:4-6 over de straf Gods voor gebrek aan berouw. In de inleidende zin '"Exepoi 
8èè ...' (r. 22-24) bouwt hij haakjes in: 'onbegrip' (zie '... xolc, uf) auviown ...' [PsA] ~ 
'.... dyvoöv ...' [Paulus]), 'verharding' (zie '... aKA/npovouévoic, ...' [PsA] - '... 
OKX-ripÓTTixdd cou ...' [Paulus]), 'Gods goedheid' (zie '... XP^ÖTOTHTOJ; 0eoü ..." [PsA] -
".... tö xpTlOTÖv TOÜ Öeoïï ...' [Paulus]). Zie voor de trigger -werking van haakjes 7.10, 
'"Triggers"'"Triggers" en "haakjes"'. 

Hett Paulus-citaat (r. 24-28) en de in r. 28 volgende citaten, uit Psalmen en Sirach, en 
voorall de verbindende tekst verengen de geen-berouw-tonende begunstigden tot de rijken 
(ziee '... ó Kcrcd Ad^apov n\ovaio$ ...' [r. 24], en '... ötav TtXoutTiaei dvQpmnoc, 
d|j.apT<öX,óc,, ...'[r. 34-35]), en wel de zondaren onder hen, blijkens termen als 'TIOIOÜVTI 
rcapavouiav'rcapavouiav' (r. 29), 'dvouiav' (r. 37) en 'duapTcotau' (r. 30, zie ook r. 34, 41, 43). 

Hett is al eerder gebleken dat PsA zich voor zijn bewerking grondig in AA's tekst had 
verdieptt (zie 5.4, 'Vertrouwdheid). Het is daarom aannemelijk dat hij bij het werken aan 
PsAA 10 AA 45 en het thema ervan al op het oog had voor PsA 11. De toespitsing, aan het 
slott van vr. 10, tot - zondige - rijken kan dan ook niet toevallig zijn: ze vormt een brug naar 
dee volgende vraag. 

32-355 Een bijzonderheid is het gebruik van twee Psalmen-citaten, 48:17 en een deel van 
36:2.. Ze zijn meelopend in de tekst opgenomen, met enige aanpassing van de syntaxis, en 
zoudenn daarom een toespeling kunnen worden genoemd (zie 7.6, 'Toespelingen'), zij het 
datt toespelingen als regel veel korter zijn, en ook nog zeldzaam in PsA's eigen tekst (ibid.). 
Maarr ook als citaat is de invoeging bijzonder, omdat PsA citaten als zodanig pleegt aan de 
duiden,, door ze afhankelijk te maken van een verbum dicendi (of te voorzien van het signaal 
'^riaiv'' [zie 7.4.1, 'Het signaal "tprjaiv"']).  Omdat deze twee, echter, het vervolg zijn van 
weerr andere Psalmen-citaten, die afhangen van 'ó Geïoq Aam8 Ttapaivet Mywv ... [r. 
28],, kunnen ze geacht worden daardoor nog geregeerd te worden.). 

1422 'ucravoia<; eveica KCIÏ érti<rcpo<t>ft<;' (r. 22) is niet te interpreteren als 'vanwege het opgetreden berouw 
enz.',, maar finaal: 'vanwege het te bereiken berouw enz.' (zie het Pauluscitaat dat erop volgt [zie r. 24-25]: 
'...TÖÖ xpnotov TOÜ 0eoü ei<; uexctvoidv ae ayei' •••')• 
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EP.. 11 (=AA 45) 'Onrechtmatig verkregen rijkdom ' 

AAA EKTTCGIXne' Toü 0eoi> Xéyovxoq «'Efióvècm. 
PsAA  'Epérnoiq ia' To0 ©eoü Xéyovxoq 5ia to\i ïipo^Tov 'Ayyaiov «Ifyóv éan 

AAA TO apyupiov x-ai TO ̂ pwxt'ov*, Kal êjr-— OéXxo [5i5eo[ii] avró.», dpa Xoinöv 
PsAA TO dpyvpiov Kat xö xpvoiov , Kai <£> éav 9éXa) [Stoa© ] aüxó.», öpa Xovnöv 
**  sic MD (cum Agg.!), TÓ xpuolov Kai TO dpyiipiov/M 
^^ sic D, amvi /4-A 

AAA nag dvöpawwx; TtXovrnaat; ÈK 0eoi>*  éjtXoikriaev; 
PsAA naq avÖpawKx; 7tXoi>TT|oa<; éK 0eoö ÈTiXoiitriaev; 
**  sic MDbQ, xov 9eo-ö >M 

PsAA  'AnÓKpimq Tö nèv «ï^udv rö dpyvpiov Kai èfxöv TÖ xpvoiov» eïprycai, TÓ 5è «q> 
éctvv 0ÉX.CO Scóato aüxó» ot> yéypaTrcai" xf[c, yap x<5v d<|)povcov Kai «JuXapyópcov 
dvGpcóncovv TcpoaÖTJKTtq éaxi xoüxo. 

AAA AITOKPIZIZ OüSeiq anö noXémov Kai ai|idx(ov Kai KA.OJM5V Kai 
PsAA 7tX.fiv oiJÖEiq omö TtoXé̂ icov Kai aijidxoov Kai KXX>7ÏC5V Kai 

AAA émopKiatv Kai apnayöv Kai 5(opo5oKic5v Kai dSiKiaiv cruvd^aq TÏXOÜTOV 
PsAA èniopKicov Kai dp7iaycöv Kai 5copo6oai<5v Kai dSiKiaiv o-uvd^aq nXoüxov 

AAA 5"6vaxai eijteiv, öti 8id xov 0eo\>*  éïcXomriaev \ dXXa Sia xov novripoü-
PsAA Suvaxai ei7ieïv öxi 8id xoü 0eoü èiikoimyjev , aAAd 5id xoü Ttovipoü 
**  sic MDQ, dico ©eoü AA 
**  sic MDQ, ènXoutnaa AA 

AAA nóvoi 8è oi drcö öiKatcov Kai dva^apxfixcov rcóptov 
PsAA Kai try; duapxiaq. jióvoi 8è oi aitö SiKaiwv Kai dva^apxrixoov Tióptov 

AAA cruvd^avxeq Stivavxai nexa xoü la>p einelv, öxi «'O Kvpioq ESCDKEV, Ó Kvpioq 
PsAA avvd^avxeq 5\>vavxai jiexa — 'Icbpeuteïv öxi «'O Kvpioq ESCOKEV, Ó Kvpioq 

AAA  d<peiAaro.y> 
PsAA  dfóiAaro.» 

AAA Aoircóv ndxr|v xq> 0e© SOKOÜÖIV etixapicxelv oi dSiKax; [oxopeüovxeq 
PsAA  AOIJIÖV ndxriv xéö 0e<p SOKOÜOIV eüxapiaxélv oi döiKtoq [nXoüxov 

AAA ]. 

PsAA cvvdyovxe*;]. 

1-22 cf. Hag 2:8 11-12 lob 1:21 pars 

(deestinn Al ) 
22 xö xpwiov Kai xö dpyupiov y 10 TIÓVOÏV f} 
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Florilegium m 

Vann dit florilegium is de volledige tekst, exempli gratia, opgenomen in Appendix 5. 

Toöltóp p 
«nXovtog«nXovtog dÖiKcog avvayópevog è^epr\dr\cexai.» 
Toüü XOXOUÖVTO*; 

«0Tiaa\)pi^eTaii  8è Sncaioiq itkomog dcefiaiv.» 
Toüü Htpdx 
«'OO ovvdywv anö rijg yrvxvg avxov, ovvdyei dXXoig Kal év xoïg dyaBoig avxov 
tpv^Tjaovaivtpv^Tjaovaiv êxepoi.» 
Taüü AamÖ 
«"Oy/ovxai«"Oy/ovxai SiKawi Kai Qofirj&rjcrovTai Kai èn'avxöv yeXdaovxai Kai épovoiv 
'Homm au: 
«Eyó«Eyó ei^i ó dyan&v SiKaioavvrjv Kai piacèv dpndynaxa è% döiKiag, Kai 6akra> töv 
fxóxOovfxóxOov avxSv SiKaioig.» 
Taüü NwoTiq ÈK xoÜ ei? xó Ildxep T|iic5v 
«Eii  yap ó 0EÓ<; 5iKaiooiivr| èaxiv, O\>K E^EI raxpd 0eo\> TÖV dpxov ó ÈK TCXEOVÊ ICK; 

TTIVV xpo<|>fiv ëxcov 
BacnXeiooo ÈK TO» Hpöq «Xovxaövxaq 
«"Opaa 5fi ow ui) u£xd uupicov itóvcov XÓV 7tA.o"üxov d0poioa<; X>XT\V duapxnudxcov 
ÉTépoiqq KaxaoKEudoriq, 
NeiX*M>> |iovaxoi> ÈK XCÖV itpó? 'AydBiov 
«Kaii  itoXXó,Ki<; uèv ó TtpoyoviKfiv öiaöe^duevoq wtap^iv KaA.(5q oiKovouf|aa<; xauxnv 
toiqq Öeo^évoiq ëaxn,K£ 7tapd xov Kpixou 
Taüü Xptxrotrrópxn) èic xt|q irpó<; Kopiv0iao<; a' 
<«"Qaxe<«"Qaxe éopzd^o)fi€v>, tyT]ai, <nr\ év £vp.r} naXaia firjSè êv ^vp.r\ KaKiag Kai novr\piag 
(lCor5:8init.).> > 
Taöö 0eoXóyoi) ÈK xao ei? xóv è^tcToxriv: 
«Mf|| UÎ GDUEV xóv f||iéxepov Tt̂ oüxov dAAoxpion; 8ÓKpuatv 
Baoxleiauu ÈK xf\c, 'E^anjiépov 
«'OO uèv 7iX€ovéKxn.i; EJ^EI xd xou névnxo*;-
Tooo Xpixroorópao èK xffe Kaxd Icodvviyv 
«0privf|aaxEE oi f|5iKTiuevoi jif i eauxouq, dAld xotii; d8iKT[aavxa<; üuaq-
Toüü aitxov èx xoü nept dvacrcdereax; 
«Eii  8è ai x<öv novripöv EiitmEpiai Gopupoüoi xivaq, Kai èni xoüxo ÊKEÏVO 

Xoyi.^Éo0a)aav v 
Taüü aöxaü ÈK XT|<; itpöq KopivOioax; a' 
«ÏIÓÖEVV  otiv oi rikomovvxec,, <pir|crL (e.g. ICor 1:5?)-
IlaXXaÓio'DD ÈK XOV piot) xot> Xpixrotrxop.au 
«CKixeoo 5è ndvxoxé Eiaiv ai x<5v KOKÓOV dvGpawtcov daEiaxoi Et>T|U£piai xov 0EOÜ èn' 
aikóic;; u«Kpo0-uuoüvxo<;-

Commentaar r 

Hett is duidelijk waarom PsA AA 45 kiest: het onderwerp, onrechtmatig verkregen rijkdom, 
sluitt aan bij vr. 10 over de 'weldaden', door God bewezen aan degenen die dat 
ogenschijnlijkk (AA + PsA) of werkelijk (PsA's toevoeging) niet verdienen. Onrechtmatig 

http://Xpixrotrxop.au
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verkregenn rijkdom kan als een voorbeeld van het laatste opgevat worden. PsA heeft 
ernaartoee gewerkt met zijn slot van vr. 10, de brug naar vr. 11. 

Hett uitgangspunt van het antwoord van vr. 10 (zie aldaar r. 4), gecombineerd met het slot, 
heeftt de strekking 'God heeft Zijn eigen bedoelingen met zondaars toe te staan rijkdom te 
vergaren'.. Vr. 11 is de reactie daarop: 'Is dan alle rijkdom Gods wil?', 'öpa Xoinöv nac, 
avGpcoJtoqq nXo\ivt\aaq ÈK 0eo\3 ènXovx^aev;' (vr. 11, r. 2-3). Deze misvatting wordt 
bestredenn door het veroordelen van onrechtmatig verkregen rijkdom: de bezitters ervan 
'uaxnvv TO ©e© SoKoüaiv eüxapioxeïv' (r. 13). 

PsAA 11 is de eerste vraag die niet door hem met een eigen slotpassage of bijbelcitatenreeks-
met-verbindendee tekst wordt afgesloten. Misschien heeft hij zijn citaten al verbruikt in vr. 
10,, bij het daar door hemzelf opgevoerde sub-thema 'rijkdom'? 

DeDe vraagstelling 

11 (Toü 0eo\i A^yovxoc;) §ia tem npo^rixou 'Ayyaiou: toevoeging van PsA. Hoewel de 
toevoegingg van de bijbelse vindplaats of zegsman op zich al past bij PsA's punctualistische 
instelling,, zo men wil: pedanterie, is hier meer aan de hand. AA blijkt Haggai 2:8 verkeerd 
tee citeren. PsA maakt daar veel werk van (zie r. 4-6 en het Commentaar). De lezer dient te 
wetenn om welke tekst het gaat. De beste plaats om die te vermelden is bij het citaat zelf. 

HetHet antwoord 

4-66 Tö uèv «èfiöv tö apyvpiov KÜI èfiöv tö xpwiov» evpTytai, iö Sè «c5 éav 6éX,co 
ö(óaö>> at>xó» ov yéypcmTai- Tfj<; yap T<BV a^póveov KCÜ îXapyijpcov dvöpoÓTtcov 
npooQr\Kry;npooQr\Kry; ÈGTI Tomo. Ingevoegd door PsA. Het is PsA's commentaar op het tweede deel 
vann het Haggai-citaat: '<5 èctv öéXoi OOXJCO amó'. Men kan zich afvragen waarom PsA dit 
deel,, dat hij als vervalsing aan de kaak stelt, niet eenvoudigweg uit de vraagstelling heeft 
geschrapt.. Dat zou hem de moeite van het commentaar hebben bespaard. De reden zal zijn 
datt commentariëren hem de gelegenheid gaf de zijns inziens verantwoordelijken voor de 
vervalsingg te noemen, de '(tnXapyvpoi', en daarmee het thema van de vraag aan te geven, 
duidelijkerr dan AA dat doet. AA laat dat impliciet in 'otiöeiq cwtö rcotéutov (...) avxa^ac, 
nXovxovnXovxov Suvatcci eiTtelv <m 8ia toü ©ecu èitXo\>xï\aE\' (r. 6-9). Zo draagt PsA bij tot 
eenn hechtere structuur van de tekst143. 

Dee '^itópyupoi' kan hij hebben ontleend aan Lucas 16:14. AA heeft in AA 83, die PsA 
gebruiktt voor zijn volgende vraag, vr. 12, enige toespelingen op Lucas 16. PsA neemt niet 

1 433 Het tekstprobleem in kwestie gaat eeuwen terug, tot in de 5de eeuw of eerder, getuige Chrysostomus in 
zijnn 34ste preek over de eerste Corinthièrsbrief (PG 61, 285-296), cap. 5, over het Haggai-citaat: «..., <'Epóv 
èatièati tö apyvpiov KCti tö xpvoiov, Kcti co èctv poüXou.ai, Scóoco auTa>.>... . TO uèv yüp <Enóv èati tö 
apyvpiovapyvpiov Kai tö xpvcriov> olSa eipnuévov TCÖ npoc|>ryny TÖ Sè <TQ éav 6éX.co, 8oóaco aüi<ö> ovKéti 
Jtpoo"Keiu.evov,, aXXa rcapd TCÖV crup^eicov -roiixcov èjceioeviiveyiiévov.» AA leest twee eeuwen later 
dezelfdee bijbeltekst en accepteert kennelijk de toevoeging. Het is zeer verleidelijk aan te nemen dat PsA uit 
eigenn waarneming de Chrysostomostekst parafraseert: zowel de kritiek op de bijbeltekst als de eraan 
gekoppeldee beschuldiging lijk t die van Chrysostomus te echoën: '..TtpooKei^evov ...' (Chr.) - "... 
irpoa6tiKTi<;; ..." (PsA), 'rcapd TCÖV aup^ttov ("uitschot")' (Chr.) - 'tcöv d<t>póvcov ("domkoppen")' (PsA). 
Overigenss ontbreekt de variant in de apparatus criticus van Rahlfs. 
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alleenn de toespelingen over, maar put ook zelf uit dat hoofdstuk (zie het citaat Luc 16:11-12 
inn vr. 12, r. 11-13). Het is aannemelijk dat hij bij het raadplegen van Lucas 16 vers 14 heeft 
gezienn en de daarin genoemde'<I>apiaaioi «Ju^apyupoi \mdpxovTec,'. Het zou niet de enige 
keerr zijn dat hij bij de éne vraag de volgende vraag al minstens voor een deel "in zijn hoofd 
heeft""  (zie bijvoorbeeld vr. 21, die zeer is beïnvloed door de opzet van vr. 22 en het 
voorbeeldd daarvan, AA 42 [zie het Commentaar]). Eens te meer zou blijken hoezeer PsA 
zichh met het werk van AA vertrouwd heeft gemaakt (zie 5.4, 'Vertrouwdheid). 

Verderr wijzigt PsA weinig aan het antwoord. 

77 Otöelc,... (AA) - 7tX,f|v ovSeic, (PsA). Het tegenstellende izXr\\f, dat PsA als verbinding 
off  overgang plaatst tussen zijn antwoordbegin en dat van AA, is te expliciteren als 'Maar de 
a<(>povec,, KCti 4>iA.dpYUpot bereiken hun doel niet: ...'. 

9-100 5ia toü Ttovripoü (AA) ~ Sta xoü novTipoü Kal xfjq auapxiac; (PsA). Al eerder (vr. 
9,, slot) heeft PsA aan de beïnvloeding door de duivel ('ó novripóc,', zie bij vr. 1, r. 29 en 
vr.. 18, r. 5) de eigen tekortkomingen van de mens toegevoegd, en daarmee de eigen 
verantwoordelijkheidd voor het totstandkomen én de beëindiging van de zonde. 

13-144 awpeüovxec, (AA) ~ nXoviov awdyovxec, (PsA). Het is niet zozeer het woord 
acopeuovxeqq dat PsA wil vervangen (ook al kan hij bezwaar hebben gehad tegen het 
intransitievee gebruik, dat zeldzaam schijnt te zijn144), als wel de variatie die AA toepast: 
'owd^ctc,, KXOVXOV (r. 8)... cruvd^avxec, (r. 11) ... awpeuovxeq (r. 13)'. PsA, geneigd tot 
nivelleren,, grijpt terug naar cruvdyto en het object nXomov (zie 6.8, 'Nivelleren'). 

LSJLSJ en Lampe, s.v. 
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EP.. 12 (=AA 83) 'Onrechtmatig behouden rijkdom ' 

AAA EPQTHZIS ïcy' Ti<; èotiv ó fia^icovag xfjg aSiKiag, öv eïrcev ó K"6pio<;; 
PsAA  'Epóxnoig if5' Tiq èaxiv ó p.ap.<ovag xf\g aSiKiag ; 

AAA ATTOKPISIZ Ov Ka9a voni^ouai xiveq, [éK xdöv ctitö dSiKia<; owayonévcov 
PsAA  'AitÓKpung Ov KCtOa \o\i\Qava\ xiveq [cmó dSiKiaq cwayó(X£vov Kai 

AAA ] [ènitpéïiei fijj.lv ] ó 
PsAA rcXeove^iai; TtXoïïxov xoüxov eivav xöv nancovav, èt, ov] [einev ] ó 

AAA Kupioq JtoiEÏv 7tévT|xac; tpiXovg, ïva Sé^wvxai f||Aa<; ÈKEI eig tag aitoviovg 
PsAA Ktipio<; Koieïv ittvxytac, QiXovq 

, ,, AA oicqvag, aXK' öX,ov xöv èKxöq vr\q xpciaq fuuöv dnoKeî ievov 7IAXDÜXOV 
PsAA , öAAa TÖV ÈKXÖI; rfi<; xpeiaq ryitbv cmoiceijievov TCXOÜTOV 

AAA  natuovav aÖiiciag róvó^iaaev ó ydp etmopwv Gpévj/ai f) owoai xóv anö Xî ioü 
PsAA ó yap etinopojv Gpéyai f\ aaxrai xöv ctnö Xanou 

AAA f| xpéoix; f) alxnataoaiaq ömoAX-ó̂ ievov, Kai JJ.T| [aa>£(ov ], övxax; cóq döiKoq 
PsAA f| xpéotx; f) aixiiaXcooiac; dnoXXiî Evov, Kai jif) [fk>Ti0<öv], övxcoq ax; aStKoq 

AAA Kai <|)ovei)xf|q SiKaiax; KaxaKpi6TJaexai. 
PsAA Kai ((Kive-uxfiq SiKaiax; KaxaKptOriaexai. 

PsAA  OÜKOÜV oi) xóv è% dSiKiaq nAoüxov, aXka xóv imèp xfjv xp îctv fpcöv 
100 dnoKEinevov (la îcovav dSiKiaq ó Kiipioq drceKÖXEoev, (bc, Kai dX-Xaxoü 

éïii7iXT|xxQ>vv xoi)q dveXefinovai; Aéyer «Ei oöv év xq> dSiKco fia^icovg maxoi OVK 
êyéveode,êyéveode, xö dknOivöv tig vpïv XIOXEVOEI; Kai ei év xa> dXXoxpio) maroi OVK 
éyéveode,éyéveode, xö vp.éxEpov xig vfiïv Sóaei;» dXXóxptov 5è Xéyei xf|v xöv xpî idxcov 
Ttepiovoiav.. ov yap yeyevvrmeÖa îexd nXoüxou, dXAd yup.voi Kaxd xö 

155 yeypamiévov «OvSèv EioevéyKafiEv Eig xöv KÓopov ovSè è^eveyKeïv xi 
Svvd^EOa.»Svvd^EOa.» dXXóxpiov xoivuv Ttavxöq dv9pamo\> <j>vaiKC0<; xö TtXoweïv ë^o)6ev 
ydpp npoayivexai Kai éiucvupaivEi xioiv. öxav cmv év xai döiKtp Kai év x<5 
dXXoxpla»,, xovxéaxiv év xói<; tmèp xf|v xpeiav Kai év xotq ë̂ co ïipooyivopévoig, 
Ttiaxoii  OVK èyéveoBe, n&q av Axxfkuxe xö dXriSivöv Kai xö vjiéxepov, xoxxcéoxt 

200 xö 9eiov xapiöjia Kai xó 6eóa5oxov dya8óv; éïtei ó Aéywv «Opdxe Kai 
0vXdaaea$£0vXdaaea$£ anö xfjg nXeoveq'iag öxt OVK èv xm TtepiooEveiv xivi r\ £oyq avxov 
ÈGXIVÈGXIV ÈK xtöv VftapxóvxoDV avxov», Kat" «Edv nr\ itEpioctEvan r\ SiKaioavvq 
vfiSvvfiSv nXeïov x&v ypa^ifiaxécov Kai 4>apiaaicov, ov pi?] eioéA&nxe eig xijv 
fkxaiXeiavfkxaiXeiav xév ovpavcöv», Kai 5id xoü wpo^xo-u- « Eyé eifii ó ayanév 

255 SiKaioavvrjv Kai p.ioê>v apnayiiaxa éq~ aSiKiag», OVK av é5i5acKev fmtv 8id 
xo"öö è̂  d5iKia<; Kai TiXeove îai; nXovxou é^iXEoüaBai aüxóv ov yap ó dya6ö<; 
KaKiavv 8iSdaKei, ot)8è nXeove^iav ó etjepyéxnq, oii8è d8iKiav ó SiKaioq 
ÉKnaiSeiieii  -|xf| yévotxo-. ©oxe o\>v jcepi xov éKxöq xf\q XP£^a? T^ÖV nkovxov 
XéyEi,, ét; Kai ó Kaxd odpKa d8eX4|>ö<; avcoü 'IÓKcop̂ x; oxiiXixeiJEi xolq 

300 xoioiixoiq Xéycov « "Aye vvv oi KXOVOIOI Kkavaaxe ém xaïg xaXairc<opiaig 
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vfieovvfieov talg éxepxonévaig. ó itXovtog vfic&v oéariJtE Kai td i/idtta vficöv 
crrjtó/3pcotacrrjtó/3pcota yéyovev. ó xpvoög vfxcüv Kai Ó dpyvpog Kariayrai, Kai ó iög avtcov 
eigeig fxaptvpiov vfxïv ëaxai Kai 0dyetai tag cdpKctg vficöv cog nvp. 
è9r\aavpiaateè9r\aavpiaate év éaxdtaig r)fxépaig.» ópöc, öu 7C£pt xoü JtepixtEijovxoc, 
ntoiiTovntoiiTov Kai ov Tiepi xov Ê^ dSiKiac, eïpTixai. «Tig ydp»t <|>T|0iv ó 'AnócxoXoq, 
«fxetoxr)«fxetoxr) SiKaioovvT} Kai dvo/uig, rig Sè Koiveovia faori npóg aKÓtog- tig Sè 
ov/utpcóvijmgov/utpcóvijmg Xpiaté npóg BeXidp,», Kai- «NeKpóaate td^éXri v^icöv td èni trig 
yrjg,yrjg, nopveiav, dicadapmav, xd&og, énidvfiiav Katcrjv Kai ri)v nXeoveg'iav, eï 
tigtig (sic) èativ eiScoXoXatpeia, Si'd êpxetai rjópyr) tov Geov ém tovg viovg 
tfjgtfjg djteideiag», Kai' «Tovto ydp écrte yivcóoKovteg öti ndg nópvog fj 
dicddaptogdicddaptog T} nXeovéKtrjg, ög éativ eiStoXoXdtprjg, OVK exei KXrjpovojiiav év rij 
fiacnXeigfiacnXeig tov Xpiatov Kai Geov.» Kai' «Pi£a ndvtcov tmv KOKCÖV èativ r) 
tpiXapyvpia»,tpiXapyvpia», Kai' «"Eyvto Kvpiog tovg Óvtag avtov, Kai ditoatr\t(o dnö 
dSiKiagdSiKiag ndg ó óvojid^cov tö Övofia Kvpiov », Kai*  «OVK oïSate öti dSiKoi 
fiaaiXeiavfiaaiXeiav Geov ov KX^povofirjaovai; JUT) nXavdade- ovte nXeovéKtai ovte 
dpnayegdpnayeg (ktoiXeiav Geov ov (sic) KXrjpovojdTJoovaiv.» 

11 vide Luc 16:9 4 ibid. 4-5 ibid. 11-13 ibid. 16:11-12 15-16 ITim 6:7 
20-222 Luc 12:15 22-24 Mat 5:20 24-25 Is 61:8 init. 30-34 lac 5:1-3 
35-377 2Cor 6:14-15 init. 37-40 Col 3:5-6 40-42 Eph 5:5 42-43 ITim 6:10 init. 
43-444 2Tim 2:19 44-46 ICor 6:9-10 excerpt. 

33 z% ©v 5 23 TtXeiova 5 

Florilegium m 

Tooo £oXojicavTo<; 
«Tloieïv«Tloieïv SiKaia Kai dXrjBeveiv dpeotd Kvpico jxaXXov fj $vaiai.» 
Tooo Sipdx 
«Gvoid^oov«Gvoid^oov eg" dSiKCDv dvaia jdejucoKTjfjévrj.» 
MaXaxiou u 
«<Yjj£Ïgoi«<Yjj£Ïgoi iepelgoi <pavXi^ovteg to övo/ud fiov.»> 
Tooo Te^eKt-qX 
«TÖSEE Aiyei K*opio<;- <Oi iepelq f-eexnoav vóuov uo\> Kal epepf|Xow xa ayid (xov 
*EKK T<DV 'Areoo"ToX,tKcav ötaxa^eov 
«Xpf)) TOV èniöKonov eiÖévai xivtov ó<t>eiA£i SéxeaOai Kap7io(|>opiac, Kai xivoov ot>K 
ó<t>eiXei i 
Toüü ©eoXóyao ÈK t«iv Kara IODXXCIVOÜ 
«Mnn yap SeiaOai nXripT-c, cov ó 0eöc, |ir|Sévo<; t©v dvOpciwuvcov xe Kai uaKpwv 
Tovv ayiao BaoxXciov ÈK TÖV ÖI&  itkAxow$ 'AoxtvciKöiv 
«0*5tee yap é̂  d5iKtov K£p8<öv eiiepyeoiai Ttpóq tov Seójxevov 8eKxai Jiapa 0e©, oüxe 
ÓÓ T(ÖV Ó5iK(0V C(7ÏEXÓ|i£VOq, 

Tovv crÖTOÜ eiq TÓ pT|TÓv TOÜ Kara AOVKÖV Evayye3itoi> 
«nXeove^iai;; eï8oq TO xa^entótaTOv |IT|8È TCDV ^eeipouévcov fjetaÖiÖóvai toïg êvSéecn 
(videe Luc 3:11) 
Toüü «rótoü éK too npóq nXauTOWcou; 
«novTipaa PO*ÜX,T|- C,(b\ jxév, <t>Tiaiv, duoXaiiaa) xc5v f-Sovcöv, ctJioOavcov Sè npd^a) xd 
8iaxexayuéva--
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Ta»» XpwKxrtónoD ÈK -rife npöq Tojiaiaix; 
«Töö uèv ovv aucivov Kal TtoXXfjv nappriaiav napéxov £<5vxa Siop0oOv neviav, 
Toüü aróTaö èx rïyc, npóq "E^eoioix; 
«Toütoo OTJK ëaxiv éteriuoawn., TÖV xeXewwvta Kal OVK övxa KÜpiov TÓTE napéxeiv 

Toüü cruxoü èic TT^C, xaxa 1ö>avvtiv 
<«'EX£nuo<rvvaig>,<«'EX£nuo<rvvaig>, tyr\ci, <xai niarEOiv dnoxadaipovxai d^aptiai.y 
Toüü avcaö ÊK TTJI; Kara MOTOCÜOV 
«Ett oi jmSèv d5iKf|oavTe<; KoA.d£ovtai öti oü u£Té5a>Kav, no\M> uaMxw oi ra éiépcov 
ap7ta^ovxeq q 
loxfc&pauu ÊJCWTToXfi rtpöq Ewépeiov èïctOTCOjrov 
«Kti^eiq,, ©q 4»aoiv, ÈKKX-Tjoiav èv ntoiKriö), 

Commentaar r 

Inn AA 83 vindt PsA een andere vorm van zondige rijkdom: rijkdom niet zozeer 
onrechtmatigg verworven, zoals in vr. 11, als wel onrechtmatig behouden, dat wil zeggen 
niett voor anderen, behoeftigen, aangewend. Hij gebruikt AA 83 voor zijn vr. 12, die 
daarmeee het thema van vr. 11 voortzet en aanvult. Ondanks de negatieve formulering, de 
veroordelingg van de in gebreke blijvende rijkaard, geeft PsA juist door expliciet te 
vermeldenn waarin deze in gebreke blijft het thema aan dat hij in vr. 13 en 14 uitwerkt: de 
plichtt het teveel aan rijkdom te besteden aan het '0péyai f\ owcci xóv (...) cmoXXvuevov' 
(r.. 6-7), aan liefdadigheid. 

DeDe vraagstelling 

11 öv eiïtev ó Rupioq (AA), geschrapt door PsA. Kennelijk acht PsA de bijbelse herkomst 
vann de uceucovöq xiv; öSuciaq algemeen bekend, en de vermelding van die herkomst 
daaromm overbodig. Ook is mogelijk dat hij de vermelding van ó Kupioq als zegsman in het 
antwoordd (r. 3-4), die daar niet gemist kan worden, voldoende vindt. 

HetHet antwoord 

AA'ss antwoord is wanordelijk: in plaats van te zeggen wat de Mammon der 
Onrechtvaardigheidd i's (wat in de lijn van de vraag ligt: 'Wat is ...?'), komt AA eerst met 
watt hij niet is, en niet in een rechtstreekse definitie, bijvoorbeeld ov xa anö öoïiciaq 
owayóneva,, maar langs een omweg, in de vorm van een voorzetselwoordgroep ('... ÈK 
T<ÖVV  anö CCSIKICK; owayouivcov ..." [r. 2]) en als bijwoordelijke bepaling. Dan maakt hij 
eenn zin met wat de Mammon der Onrechtvaardigheid wél is, nl. 'overmaat aan rijkdom' (zie 
r.. 5), maar niet, zoals de vraagstelling doet verwachten, predicatief, bij een 
koppelwerkwoordd met de Mammon als onderwerp, of bij een werkwoord van 'noemen' 
mett de Mammon als object, maar juist andersom: de 'overmaat aan rijkdom' als object van 
'wvóuccoev'' (r. 6) met 'uau(ovav a8iicia<;' in de predicatieve positie. 

PsAA besluit dit te veranderen, zó, dat het antwoord wél direct gegeven wordt, maar hij zakt 
wegg in grammaticaal drijfzand, waarschijnlijk doordat hij de redenering van AA: 'niet..., 
maar...'' wil handhaven. Dat is op zichzelf al opmerkelijk: in de regel vermijdt hij AA's 
'negatievee c.q. positieve tegenhanger' (zie o.m. het Commentaar bij vr. 1, r. 16 sqq. en vr. 
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6,, r. 46-54, en 6.7.1, 'De tegenhanger geschrapt'). De beste verklaring lijk t mij dat hij 
anderss de voortgezette ontlening aan Lucas 16:9 helemaél zou zijn kwijtgeraakt (een deel 
meendee hij toch al te moeten schrappen [zie r. 5-6]). 

22 sqq. Oi) K0t6d voui^ouai uvec, ...'. Respect voor AA's tekst, of de wens zo practisch 
mogelijkk te opereren, doet hem AA volgen in het zinsbegin 'Ou KctOd voui^ouoi twee, ...', 
waaropp hij wat de Mammon der Onrechtvaardigheid niet is laat volgen in de vorm van een 
AccusativusAccusativus cum Infinitivo die hij vervolgens nalaat afhankelijk te maken van zoiets als 
'einevv ó Kiipioc,' (we kunnen spreken van een "pendens"-constructie). 'einev ó K*ópioc,' 
volgtt wel (r. 3-4), maar dat is PsA's vervanging van AA's 'ènixpénet f)uïv ó Ktipioc,' (zie 
hieronderr bij r. 3). 

2-33 ÈK tó5v dnö ööiKiaq awayouévcov (AA) - dnö döudac, cuvayóuevov Kal 
nXeovec t̂ac,, nXoïnov (PsA). PsA heeft AA 83 gekozen vanwege het onderwerp 'rijkdom'. 
Omdatt hij het liefst zo expliciet mogelijk is, prefereert hij de directe aanduiding boven de 
indirectee omschrijving: nkovxoq boven xcc cruvctyóuevct, dat hij overigens bewaart voor het 
attribuut:: 'ctnö dSiidac, ffuvctyóuevov Kal nXeove îac, nXomov'. 

Eenn voorzetsel woordgroep als attribuut is voor het klassieke Grieks betrekkelijk 
zeldzaam145.. De frase 'nXoüxov ctnö d§iicia<; Kal nteove^iac,' is wel mogelijk, maar 
minderr gebruikelijk dan, bijvoorbeeld, 'n^o-ütov auvayóuevov dnö ...". 'awayouévcov' 
wass voorhanden in AA's tekst (r. 2), en PsA hoefde de vorm alleen maar te laten 
congrueren. . 

dnöö dSiiciac, (...) Kal nXeove^iac, ... . Doublet door aanvulling. De toevoeging 'Kal 
nXeove îac,11 is explicatief en concretiserend: dSiKia bestrijkt een breder terrein dan alleen 
datt van bezitsvorming: elke vorm van benadeling is d8iKia. nXeove^ia is een factor op het 
terreinn van nXovroc,146. 

33 énitpénei riuïv (AA) - einev (PsA). Mogelijk speelt het'..., öv einev ó Kijpioc,' uit 
AA'ss vraagstelling (r. 1), weggelaten door PsA, hem nog door het hoofd. Misschien ook 
kiestt hij 'einev' als aoristus van het '\éyco' in de in r. 1-6 driemaal gebruikte bijbeltekst 
(Lucc 16:9: 'Kal èyco üulv Xéyto ...'). In elk geval is het korter. Merk op dat hij van einev 
eenn verbum iubendi maakt! 

44 "... noieiv névTytcn; <t>iAouc, ...'. In de bijbeltekst (Luc 16:9) is het object niet vermeld. 
Datt de door de rentmeester (zie vers 1) benadeelde schuldenaars van de rijkaard (ibid.) 
bedoeldd zijn, moet uit de context opgemaakt worden. AA expliciteert en veralgemeent, en 
PsAA volgt hem. Het woord 'névTycccc,' blijf t hem bij: zie vr. 14, r. 2 en het Commentaar. 

4-55 ïva 5é^(ovtai Tiiiac, eicel elc, zaq aicovioax; OKT|vd<; (AA). Geschrapt door PsA. 
Objectiviteitt gebiedt toe te geven dat deze woorden niets aan de boodschap toevoegen: we 
wetenn al welke TI'KOVTOC, AA niet bedoelt; ze kunnen gemist worden. Bovendien zijn ze 

1 455 Zie KG I, p. 336, A3: "... zuweilen ...'. 
'4***  In de bijbelcitaten aan het slot is juist de JtXeove^ia verbonden met de overmaat (het citaat uit Lucas [r. 
20-22]),, dus met de vorm van rijkdom die als Mammon der Onrechtvaardigheid geïdentificeerd wordt; ook 
well  met begeerte (Paulus [zie r. 38]), en éénmaal, en dan nog bij implicatie, met óStKta (Paulus [zie r. 44-
46]) ) 
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onderdeell  van de "tegenhanger", waarop PsA toch al niet gesteld is (zie 6.7.1, 'De 
tegenhangertegenhanger geschrapt'). Anderzijds is de weglating opmerkelijk gezien de verknochtheid 
vann PsA aan bijbel-citaten. 

55 öXov (AA). Geschrapt door PsA. Dit lijk t inderdaad overbodig, en dat is zonder twijfel 
dee reden waarom PsA het schrapt. Maar daarmee doet hij tekort aan wat AA hier bedoelt, 
namelijkk - overdreven geformuleerd -: 'reeds de éérste cent die wij niet meer voor ons eigen 
onmiddellijkee levensonderhoud nodig hebben' (en die wij, blijkens het vervolg, aan de 
minderr bedeelden moeten besteden). PsA kiest voor de verkorting, en vindt wat overblijft 
kennelijkk afdoende. 

66 uauawöv dSudac, covóp-aaev: weggelaten door PsA. Het moet vervallen vanwege de 
grammaticalee gelijktrekking (of vereenvoudiging) tot "niet a, maar b": 'o\> (...) cmö a6iKiaq 
auvayóuevovv Kal TcXeove îaq rctowov, ... öMó töv ZKXÖC, tf\c, xpzxac, (...) nAxnJtov'. 

Hierbovenn ('Het antwoord', inleiding) heb ik uitgelegd dat PsA kennelijk orde heeft willen 
scheppenn in AA's wanordelijk antwoordbegin, maar ook zelf grammaticaal inconsistent 
blijkt . . 

PsAA gooit 'nau.covav a§iKia<; covónaaev' niet weg: hij spaart het op: zie onmiddellijk 
hieronder. . 

9-466 De afsluitende bijbelcitatenreeks. Deze wordt met 'OÜKOÜV ...' geïntroduceerd als 
conclusie.. Voor de inleidende zin maakt PsA gebruik van AA's 'uautovöv öSndccq 
tóvóuacev',, door hem weggelaten van waar het stond, maar in reserve gehouden. Door de 
kleinee synonymische verandering van covóu-acev in 'cmeicdteaev' (r. 10) eigent hij zich 
dee tekst toe (zie 6.3, 'Psychologie van de bewerker'). 

10-144 ..., coc, Kal ...'. Hier komt PsA op het pad van de bijbelcitaten, waar hij trouwens 
begintbegint met een opvallende dubieuze interpretatie: hij lijk t Lucas' aX-Xóxpiov (in 'ëv 
dAAoTpüp'' [r. 12]) te willen zien als 'rijkdom', ten onrechte, want Lucas bedoelt eenvoudig 
'andermanss bezit', zonder indicatie van de omvang ervan (zie 7.11, 'Manipulatie?'). 

144 sqq. Zijn redenering is toch al opmerkelijk. Hij verandert stilzwijgend 'overmaat aan 
rijkdom'' in 'overvloed aan geld' ('Tfjv tcöv xpT\\iavQ>v Ttepiouoiav' [r. 14]), dus 'rijkdom' 
inn het algemeen, en gaat hierop door: '... oi> yap yeyevf|U£6a |IETÓ JIX.OVTOU ..., ... 
dXXótpiov1477 Toivw Ttavtöq avOpokoi) <t»uoiK<5<; vb nlovxeiv' (r. 14-16), dus zonder de 
kwalificatiee wtèp tnv xpeictv! 

Hett zou kunnen dat PsA het Timotheus-citaat (lTim 6:7: 'Ot>8èv yctp eiaevéyKauev eiq 
TÖVV KÓOUOV ..." [r. 15-16]) al in zijn hoofd heeft, en dat zo glad mogelijk wil inlassen, 
zonderr lastige nuancering. Maar even later keert hij, eerst zelf ('..., TOVTEOTIV èv tolc, iwrèp 
xfivv xpEtav [..] npoayivop,évoiq' [r. 18-19]), en dan via Lucas, Matthaeus en Jesaja (r. 
21-25)) onmiskenbaar en nadrukkelijk terug tot de nuance: '... Jtepi xoü ÈKióq xf\c, xpetcu; 
fjucovv IÓJO\)XO\> Xéyei (se. Christus, c.q. God)' (r. 28-29). Ook in het vervolg van de tekst 
blijf tt hij daarbij, ook al verzanden de citaten en het commentaar gaandeweg in algemene 

Hierr betekent dXAótpiov 'vreemd (aan)...'. 
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waarschuwingenn tegen hebzucht (zie 7.9.1, 'Citaten in citatenreeks steeds algemener').Ik 
geeff  de voorkeur aan een andere uitleg, namelijk dat PsA hier de rhetorische wending van 
hett 'a fortiori'  toepast: "Als 'a', dan 'b' al helemaal, als dat 'a' impliceert": 'Als rijkdom al 
bedenkelijkk is, dan is overmaat aan rijkdom dat al helemaal'. 

17-199 öxav (...) Tiiaxoi OVJK éyévec6e, néq av A.dj}oiTe ... . PsA lijkt , zoals op enige 
plaatsenn elders, uit zijn rol van afstandelijk vertoger te vallen door met de tweede personen 
meervoudd de vragenstellers als aanwezig voor te stellen (zie 3.2, 'Enscenering'). De 
verklaringg ligt hier in het voorafgaande Lucas-citaat, 'Ei (...) THOTOI OI>K éyéveoöe...', dat 
PsAA uitlegt en parafraseert. Door de tweede personen houdt PsA de parafrase dichtbij het 
citaat.. Daarmee wil hij kennelijk de suggestie van de juistheid van zijn uitleg verhogen, wat 
ookk wel nodig is: ze is uiterst dubieus (zie hierboven bij r. 10-14). 

30-355 "Aye vüv (...). ó TtXoihoc, üutöv aécrpie (...). ó xpuoöc, -uucüv Kal ó apyupoc, 
Kaxianaii  (...). éÖctupioate èv Z<S%Ó.XOXQ, fiuépaic,. PsA sluit aan met: 'ópöc, ÖTI rcepi xox> 
JtepiTTEVovTOi;; TCXOÜTOU Kat o-u Ttepi TOÜ èJt, aöiKiaq e'lpnjai.1, wat hij kennelijk baseert 
opp het 'èQr\aavpioaxe.' aan het slot van dit Jacobus-citaat ('jullie hebt "opgepot"'). De tekst 
inn de Bijbel gaat echter verder met "ISoti ó uioOöq xcöv èpyatwv (...) ó OJiocrreprmevoc, a<|>' 
tiudïvtiudïv Kpd^Ei ...' (Iac 5:4): de TiXoütoc, is dus wel degelijk, op zijn minst deels, é£ 
ööiKiac,!!  Net als hierboven bij het Lucas-citaat in r. 11-13 is opgemerkt, is PsA's 
interpretatiee zeer dubieus, zo niet volkomen ernaast. 

Mogelijkk wijst dit op het raadplegen van een citatenverzameling, waarin citaten los, zonder 
context,, zijn opgenomen. Een andere verklaring is dat PsA manipuleert, een op zijn minst 
discutabelee interpretatie opdringt om zijn argumentatie te versterken (zie 7.8, 'Vooral direct 
geciteerd"geciteerd" en 7.11, 'Manipulatie?'). 
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E P.. 13 (=AA 55) 'Liefdadigheid' 

AAA EPQTHLIE ve' nóoov uéxpov [xfV; iöiaq xmdp^eax; xöv xpTUidxoov XOV 
PsAA  'Epérnoig ly' nóaov uéxpov [xo>v i5io>v xptiudxwv 

AAA övGpoónou] ó(|)eiXei jrpoo<f»épeiv [eiq éXerpoawriv ó avGpawioq]; 
PsAA ] ó<t>EiXei 7ipoa<j)épeiv [xiq xq> 0e<5 ]; 

AAA ATIOKPIZIL T<5v 'EXXr\v(av Kai ctvóp-cov xoü; iÖioix; mo\x; Kal xaq Qvfaxépaq 
PsAA  'AnÓKpioiq Ttöv 'EXXfjvwv Kal avóuxov xoüq iSiouq uioïx; Kal xdc, Bvyaxépac, 

AAA aïraöv [ o^a^avxcov ] xotq Oeoïq aüxcöv, rcoiav Xoutóv rmEÏq arcoAoyiav ëxou£v; 
PsAA a-üxaiv [ 0i)odvT<ov ] xolq Geolq aüxöv, noiav tanrcöv f|U£ï<; drcoXoyiav EXOUEV; 

AAA [öxe ] ydp Kai aüxfiv [xr|v adpKa fpcöv] [rcpoaevéyKOucv ] xa> 0e<ö, oi>Öèv 
PsAA [öxav ] yap Kai awnv [njuüv xfjv odpica] [ïtpoaevéyKcouEv] x<5 0e<5, ov5èv 

AAA d^iov xtöv Scopeöv wv éxapiaaxo riuïv 7t£ïroir|KanEv. 
PsAA d^iov xcov 8a>pea>v aiv éxapiaaxo fpiv 7tercoif|Kau£:v. 

Florilegium m 

Toüü XpiMTOtTTÓnov èx THQ Kata MaxOaiov 
«"Oaa>> ydp dv xiq u^i^ova eüepyexfjxai., xoaoüxcp uaMóv éaxiv t)7t£t>Öi)vo<; xfj KoA t̂aei 
dyvoouóvcov v 
Toüü 'Aïto<rcóXoD 
«O«O oiteipcov (fteiSofxévcog Qeiöofiévcog Kai depioer 

Commentaar r 

PsAA vindt in AA 55, en in AA 58 (zie PsA 14), nieuwe stof voor zijn reeks van 
ép(oxaïioKpioei<;; over rijkdom, begonnen in vr. 10 als een sub-thema van goddelijke 
begunstiging,, geconcretiseerd in vr. 11, en van een nieuwe hoek uit bezien in vr. 12, 
namelijkk die van de plicht tot liefdadigheid. In vr. 12 was 'overmaat aan rijkdom' al 
tussendoorr - zij het niet definitief - veralgemeend tot 'rijkdom' tout court, in vr. 13 gaat PsA 
verderr op die weg: 'rijkdom' wordt eenvoudig 'geldbezit', en het thema wordt: hoe dat 
christelijkk te besteden. 

PsAA moet die kant ook wel op, hij is geen profeet die tegen één groep tekeer gaat; hij is een 
zedemeesterr die élle gelovigen tot passend christelijk gedrag wil overreden. Hij zal in 
principee niemand van de fundamentele christenplicht der éteriuocwn, willen vrijwaren; 
maarr dan kan hij zich, nu hij dat thema heeft aangesneden, niet meer beperken tot de rijken, 
maarr zal hij allen die "iets te missen hebben" erbij moeten betrekken. 

DeDe vraagstelling 

1-22 xf|<; t8ia<; vnap^ecoc, xöv xP^Fattov xoü dv8p(ónou (AA) ~ xöv iSioov xprpaTaw 
(PsA).. Een begrijpelijke en afdoende verkorting, en, doordat in het geheel geen informatie 
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verlorengaat,, versterking. 

22 ... ó<t>eiA£i jipoa<|)épetv eiq éter|uoaüvT|v ó avGpamoq; (AA) ~ ... ó<t>eiA£i 7ipoa<j>épeiv 
TI<;; x(5 0ea>; (PsA). Op het eerste gezicht is dit een a-typische vervanging door PsA: hij 
prefereertt immers in de regel de concrete(re) en meer specifieke wending boven de meer 
algemenee en abstracte. Maar nadere beschouwing leert dat hij zijn wending 'npocnjépeiv TÜ) 
©ECD'' uit AA's antwoord heeft gehaald (r. 5: "Ore [..] Jtpooevéyicofiev tö 0e<5'). We 
hebbenn hier dus weer een voorbeeld van anticiperend thematiseren. Kennelijk vindt PsA 
zulkee structuurversterking (het aanbrengen van een expliciete rode draad) nóg belangrijker 
dann concretisering en specifïcering148. 

HetHet antwoord 

Algemeen:: PsA handhaaft, op de vervanging van één woord en een kleine grammaticale 
bijstellingg na, het antwoord van AA, zonder in- of toevoeging van eigen tekst en van 
bijbelcitaten. . 

Inn feite wordt geen antwoord gegeven op de vraag (Tlóaov uétpov ...'). Impliciet is 
immerss de boodschap: 'Zelfs ólles is nog niet genoeg' (zie r. 5-6). Men kan zeggen dat de 
vraagg gedesavoueerd wordt. PsA gaat hierin met AA mee, anders dan in vr. 12, waar hij 
AA,, die met zijn antwoordbegin een andere richting inslaat dan de vraag suggereert, 
corrigeertt door de tekst om te bouwen tot een wél direct antwoord (zie vr. 12, 'Het 
antwoordantwoord \ 2de alinea). 

33 T<5v 'EXArivcov Kal övóucov (AA+PsA). Doublet, door PsA van AA overgenomen. Eén 
groepp is bedoeld; de tweede term geeft de specifieke eigenschap waarom het hier concreet 
gaat,, waarin de "'EXX-nveq' essentieel verschillen van 'finely', 'christenen' (r. 4)149. 

44 <j<|>a4avT<ov (AA) ~ GVOÓVTCOV (PsA). Het tertium comparationis tussen de "'EXXnvec,' 
enn 'ons', christenen, (r. 4) is het offer, de '9voia'. PsA acht AA's 'o^a^dvTtov' reeds 
inhoudelijkk onpassend, omdat 'slachten' niet op het christelijke offer kan slaan. Met het 
neutralee en omvattende 'Guadvtcuv' wordt dat bezwaar ondervangen. Stilistisch gezien 
vindtt PsA, die de overreding zoekt in gelijkmatigheid op alle niveaus, ook op het terrein van 
dee woordkeus, dat 'a^a^avxüov' in de context een te krachtig reliëf geeft. In het bijzonder 
verstoortt 'a^a^avxoöv' als "krachtterm" de evenwichtigheid in de rode draad 'npoo<t>épeiv 
TO>> 0eu> (r. 2)... JipooevéyKcouev x© 0£<ö (r. 5)'. Met 'GuadvTtov' (r. 4) in het midden 
wordtt het schokeffect opgeheven, en de aandacht op de boodschap zelf gericht. (Zie 6.8, 
'Nivelleren'.) 'Nivelleren'.) 

Zoalss gezegd, ontbreekt de afsluitende bijbelcitatenreeks. Zo ook bij de volgende vraag, vr. 

1 488 Men kan zich natuurtijk afvragen waarom PsA dan niet AA's tekst in het antwoord aanpast. Het 
antwoordd moet zijn dat ftpoo<)>épeiv eiq ètenjiooTJvriv daar in het geheel niet past: xfiv adpica rcpoa^épeiv 
ei<;; éXeiuioownv is onzin. 
1 499 Dit is één van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat PsA de kunst van de doubletten van AA kan 
hebbenn afgekeken (zie Appendix 3, 'De doubletten'). Zie voor "EXXn.ve<; = 'de voorchristelijke, heidense 
Grieken'' Lampe s.v. Men zou kunnen volhouden dat het woord eerder als groepsaanduiding gebruikt wordt 
dann als naam, en dus 'ëXAijveq' schrijven (met kleine letter). Ik sluit echter niet uit dat de Byzantijnen toch 
hett volk der oude Grieken bedoelden, en handhaaf dus de spelling met hoofdletter. 
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14.. De vragen hebben een sterke samenhang, in onderwerp (het geldelijke offer) en in vorm 
(hett - korte - antwoord van AA is vrijwel zonder wijziging overgenomen). Daarom ligt het 
voorr de hand voor beide vragen dezelfde reden te zoeken, beter gezegd: één reden, want de 
grenss tussen beide vragen is zo dun dat men ze gemakkelijk met behulp van Kai zou 
kunnenn samenvoegen: nóaov uéxpov (...) ó<t>eiA£i npoo<|)épeiv TIC, TG) 0e<ö ..., KCU JIOÜ 
auu<|)épEii  7tpoa<J>épeiv ..; . 

Dee - in principe mogelijke - reden dat de via of jegens de kerk beoefende liefdadigheid nu 
eenmaall  né-bijbels is, en er dus weinig passende bijbelteksten te vinden zouden zijn, snijdt 
geenn hout: het is voor een bijbelkenner als PsA niet moeilijk teksten te vinden die, ook al is 
hett indirect, op de situatie te betrekken zijn. Dat blijkt al uit de vaderfragmenten in de 
florilegiaa bij beide vragen: de betreffende Patres hebben wel degelijk passende bijbelcitaten 
inn hun tekst verwerkt150. 

Ikk zoek de reden in de status van de vragen 13 en 14: zoals vr. 11 bij vr. 10, vormen ze een 
"noot",, of uitwerking van vr. 12. Ze zijn in die hoedanigheid als ondergeschikt te 
beschouwen.. De kortheid van de florilegia kan in dezelfde richting wijzen. 

'500 j u i s t j n n et florilegium bij vr. 13 is slechts één zelfstandig bijbelcitaat opgenomen, maar dat zegt niet 
veel:: er zijn meer florilegia die weinig, of zelfs géén, zelfstandige bijbelcitaten bevatten, zoals die bij vr. 2, 
4,, 7, 14, 15, 18, 19, 21, 22 en 23; waar hun aantal substantieel is, zijn ze altijd in de minderheid (zie 7.1, 
'.... in de anoKpiaeiq' en Appendix 5, 'De florilegia')- Het bijbelcitaat in het florilegium bij vr. 13 (2Cor 
9:6-9)) staat op een vreemde plaats, althans in de Zwrjpiog-versie van PsA, de versie waarop ik mij baseer 
(ziee 10, 'De handschriften'). Het volgt op het vadercitaat in plaats van eraan vooraf te gaan (wat regel is), en 
pastt bovendien zoveel beter bij vr. 14, dat ik niet uitsluit dat het daarvandaan "verhuisd" is. 
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EP.. 14 (=AA 58) 'Liefdadigheid jegens wie? ' 

AAA EPQTHEII VT|' T1OX> crun<|>épei npoo<J>épeiv ia xP%iaTO, èv éKKJUiaia f\ eiq 
PsAA  'Epérricns iS' Ylov a-ü^épei npoa<t>ép£iv xd xPWaxa, èv éKKJUiaia f\ eiq 

AAA  [nxayjfpix; Kai 8eofiévo\)<; ]; 
PsAA  [névryzaq ]; 

AAA AÜOKPIZIS 'O K\)pio<; èrcaivdiv xo\x; ÈK 8e£id>v Kal Aéywv, <cdeihïr oi 
PsAA  'AnÓKpioiq O Küpioq èïcaivcSv xouq ÈK Se îoov Kai Xéywv «AEVTE oi 

AAA  evXoyrjjuévoi TOV itaxpóq yov », oüSevöq aAAou énvruióve-ixrev, ei \ii\  [  xr\c, 
PsAA  evAoyryievoi rod natpóq fitov», ovBzvöc, aXkov è|ivrmóve"iKTev ei (IT) [ xfy; 

5-- AA éA£Tpoawn<; xfy; eiq xovq nxcoxoix; Kai £évoi><; Kai yu^vcn*; Kai év (|iuXaKfi]. 
PsAA  eiq xotx; nxcoypvc, Kai i;évoi)<; Kai y\>nvo\)<; Kai èv <t>vX,aKfj éteTmoav>vT)<; ]. 

AAA  UXr\v [  ëaxi xónoq Kai TOUCH;, ÖTE ó<J>eiXo|iev Kai eiq nv(&xa<; ïtpoa<()épeiv 
PsAA nXf|v [ eiai Kai éKKAriaiai teutónevai aKevóïv XIVGJV dvayKaioav, a\q 8ei 

AAA èKK>,Tiaiaq ]• [ ó yap ] eiq eimópotx; ÊKK^aiai; [ 6i8èv ] OÜK oiSe ti |iexd 
PsAA rcpoa<|>épeiv ], [ énei ó ] ei<; eikópouq ÈKK r̂iaiaq [ 7tpoadya)v ] OVK oiSe ti |iexd 

AAA xaüxa yivovxai xd [ awayófieva éKei ]. noklai ydp éKKAtiaiai dicA-Tiaxax; 
PsAA xaüxa yivovxai td [ ÈKeioe awayófieva ]. noXXax ydp èKK^aiai dnAiioxax; 

AAA awd^aoai, Kai jj.fi KaXax; avta 6ioiKf|aaoai, üaxepov 
PsAA awd^aoat, Kai (if| Ka^ax; a\>xd 8ioiKf|aaoai, vaxepov fi 8ie<t>GdpTiaav 

JQII AA <mö Pappdpwv [enpai8et)9T|oav]. 
PsAA d|ieA,T|6évxa r\ imö KXE7IX<SV f\ fkxppapcov [d<()Tipé0Tiaav ]. 

3-44 Mat 25:34 fin. 

Florilegium m 

Toüü XpuerooTÓuou éx xf\q Kcctoc Maxöalov 
«Tïiepp nèv ydp xoü jj.fi éKKXrioiaq KaUxoniaai ot)8eiq é v e ^ O ^ Tioxé 
Toüü aüxoü ÉK xov eiq TT|V 'HpcpöiaÖa 
«Awdjievoqq |ièv ó 0eö<; ïtdvxai; xotiq dyioix; xovq övxa<; év x<£ KÓa|icp 8t' éawoü 
8ia6pé\yaii ènéxei xfiv 8ócnv, 
Toüü OÜTOÜ éx xf\c, npöc, &iXiKKr\<riox>c, 
«Ot>> ydp (iiKpöv dyaöóv êoxi tó Pid^eoGai Oepaneiieiv dyion;, dXXd Kai (iiya-
BaoaXeicmm èx TOÜ öid rcXaxoix; dtnctixtKCöv 
«Awaxöqq ydp èoxi Kai avev fmöv xpé<|>Eiv xovq eavxoxj Oepdnovxaq ó 0eöi; 
KX.T||ievTO(;; èx TÖV LxpwjidTcov 
«'EX£imo<ruvaqq Set noieiv ó Xóyoq fa\oiv 
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0eoÖ<opT|TOi>> èic TÖV 'Anópcov 
«OeaaduEvoc,, yap rcoxe xóv nepi xf\q auapxiaq 7tpoaevex8évxa Mariiafic, xiuappov 
óXoKavTcoÖévxaa rcapd xóv Oeiov vaóv, a>pyiaör| xd) 'EXed^ap 
TÏKK TCÜV 'AïCOOTO^lKCÜV ÖiaTÓ£,£CÖV 

«Kaii  ydp aXifiw; uaKdpióc, éaxi ó Suvduevoc, poT|9elv èauxqi 

Commentaar r 

PsAA kiest AA 58 om te laten aansluiten bij zijn vr. 13 (zie voor strekking, vorm en status 
hett Commentaar bij het slot van vr. 13). 

DeDe vraagstelling 

11 npoo(J>épeiv (...) èv éKicXnaia151. De kerk is de enige te begunstigen institutie die 
genoemdd wordt, zowel door PsA als door AA. Over kloosters wordt gezwegen, wat 
opvallendd is, gezien de hoge waarde die aan donaties aan kloosters werd gehecht152. 
Misschienn dachten de auteurs aan de regelmatige, bij het kerkbezoek gedane, en bij het 
dagelijksee leven behorende giften, eerder dan aan donaties zoals aan kloosters, die minder 
frequentt gedaan werden, vooral bij ziekte en het naderen van de dood, en die, zeker als ze 
substantieell  waren, vastlegging in een officieel document vereisten of een uitspraak in het 
bijzijnn van getuigen153. 

22 7txcoxou<; Kai Seouévovc, (AA) - Tcévtixac, (PsA). De reductie tot één term is al vrij 
zeldzaamm bij PsA, de vervanging van beide termen door één andere is dat nog meer (cf. vr. 
10,, r. 2: dycwtcöuévo-uq Kai cuXovovixévoix; (AA) - eüepyeTTiuévovc, (PsA); zie ook 
6.6.4,, 'Aanvulling tot doublet [...]'). PsA kan SEOUÉVODC, geïmpliceerd hebben gevonden 
inn 7txa>xo"uc„  maar dat hij KÏ(O%O\X; niet laat staan is wonderlijk, omdat hij het verderop (r. 5) 
well  doet. Wil hij verwarring met de andere klassieke betekenis, 'bedelaar', vermijden? Zo 
ja,, dan moet hij 'nzay/pi>q' in r. 5 voldoende in de context ingebed hebben gevonden om de 

1 511 Zie Jannaris, Historical grammar, 1565 en Horrocks, Greek, p. 185 voor év (+ dat. [Jannaris: ook + 
ace.])) in plaats van richting-aangevend eiq. Het is een opmerkelijk gebruik, gelet op de reeds in de 
Sepuagintaa geattesteerde en uiteindelijk volledige verdringing van év door eic, (+ ace). Jannaris en Horrocks 
(Greek,(Greek, p. 185) wijzen ook op de - tijdelijke - tegengestelde tendens (év voor eic,), die Jannaris toeschrijft 
aann 'confusion' in de post-klassieke tijd. Hoe het zij, er zijn voorbeelden te vinden in de Sepuaginta, zoals 
'.... ÖJIOX; jif i eloéXBaxjiv 'Au.uavvrai Kai McoaPhai èv éKKXn,oia ©eoü' (Nehemia 13:1 = 2Ezra 23:1), 
enn in het Nieuwe Testament. Opmerkelijk is dat we daarvan enige terugvinden in AA: 'ÜTioxcopcov év tdxq 
éprmoi<;'' (Luc 5:16) - 'ei u.ii (...) év xaT<; épnjioi? dneX.eTiq' (in AA 88, zie PsA 15, r. 17-18). Aan het OT-
voorbeeldd hierboven met 'èv èKKXn.mq' voegt het NT er nog twee toe: 'cruvaxÖiivai év TTJ émcXricria' (Act 
11:26)) en 'awepxou.évcov aikaiv év éKidtioiq' (ICor 11:18). AA heeft 'év eKKXncrto;' hier, in PsA 14, r. 
1)) en eerder, zie PsA 8, r. 12-13 (uit AA 38, r. 3 [Munitiz]: 'év rri éKicXticria eiaépxeo6ai'). Aangezien 
nergenss anders in PsA en in de AA-vragen die hij bewerkt de constructie èv ... voor eic,... voorkomt, is het 
verleidelijkk aan te nemen dat ze de genoemde bijbelse voorbeelden navolgen. 
1522 In de woorden van Rosemary Morris: 'Monastic patronage was, if anything, more praiseworthy than the 
buildingg and endowment of churches (although this, too, was a pious act which benefitted the soul), since it 
helpedd to support an institution which was considered the highest form of lif e in the world' (Monks and 
laymen,laymen, p, 121). 
1 533 Morris, Monks and laymen, p. 124-125. Ik aarzel, wat PsA aangaat, in dit zwijgen een argument ex 
silentiosilentio te zien voor zijn priesterschap (en tegen een positie van monnik). AA zwijgt hier ook over 
kloosters,, en hij was monnik. Zijn tirade tegen 'onbevoegde biechthoorders' in vr. 6 is een veel sterker 
argumentt (zie het Commentaar en 8.4, 'Clericus'). 



EPQTAnOKPIZIZEPQTAnOKPIZIZ 14, Commentaar, 2 - 7 157 7 

bedoeldee betekenis te laten uitkomen. Zweeft hem '7CÉvT|Taq' uit vr. 12 (r. 4) nog voor? De 
laatstee mogelijkheid heeft, als intra-tekstuele oplossing, mijn voorkeur154. 

HetHet antwoord 

4-55 Tiiq éX£Tiuoot>vr|<; xfiq eiq TO\><; ... (AA) - xr\q eiq xovq ... ÈX£n.uoa\ivTic, (PsA). 
Gewoonlijkk wordt de verhouding tussen enerzijds het attribuut tussen lidwoord en 
substantieff  en anderzijds het attribuut erachter (met herhaling van het lidwoord), uitgelegd 
alss een verschil in nadruk, in het eerste geval op het attribuut, in het tweede geval op het 
substantief155.. Als deze regel ook aan PsA bekend was, heeft hij AA's antwoord 
gecorrigeerdd of toegespitst en benadrukt hij dat het gaat om liefdadigheid jegens de érmen 
(enn anderen), niet (of daarné pas) jegens de kerk. 

6-77 ecm TÓicoq Kal xónoq, ÖTE 6<|>EiXouEv Kal eiq TTTCÜXCK; npoo«t>épeiv ÈKKXriaiaq (AA) 
-- eioi Kal éKKtoiaiai Xeinó^evai oKevcöv tivcov övayKaicov, atc; 8eï 7tpoo<j>épeiv 
(PsA).. PsA schrapt 'ecm xónoc, Kal xóïtoq', en daarmee 'ÖTE ...'. De uitdrukking lijk t 
zeldzaam.. Lampe heeft het niet in deze vorm, wel év vónoiq xónoic, (s.v. A 1), met de 
betekeniss 'in various places' (zo bezien zou de uitdrukking moeten zijn: 'ëon tónoc, 
TÓTto;').. De betekenis is kennelijk 'er is verschil van plaats' of, figuurlijk, 'er is verschil 
vann situatie'. De öxe-zin sluit hier weinig soepel op aan, en dat kan een rol gespeeld hebben 
bijj  PsA's besluit tot schrappen en bewerken. In elk geval bereikt hij verkorting. 

Overigenss is de bewerking syntactisch niet zo ingrijpend als ze op het eerste gezicht lijkt . 
PsAA volgt AA in het vooropstellen van elvai ('er zijn', 'bestaan'), dat zich uiteraard voegt 
naarr wat nu noodzakelijkerwijs het subject wordt: de 'EKKXn.aiai\ Als dat eenmaal 
gebeurdd is ('Eial Kal éKKXn,aiai ...'), kan de zin bijna niet anders afgewikkeld worden 
dann PsA doet: '..., al<; 6el 7tpoa<f>épeiv ...'. Zie over de verandering van 'ó(()eiX.o|iev' en 
'Ttxcoxaq'' hieronder. 

66 ö<t>eitouEv (...) 7ipoa<|>épeiv (AA) ~ öel 7ipoa<t>épeiv (PsA). Dat PsA '(moreel) verplicht 
zijn'' vervangt door 'moeten', is enerzijds begrijpelijk, omdat hij in het algemeen strenger is, 
enn geneigd voor een sterkere term te kiezen, anderzijds opmerkelijk omdat hij in vr. 13, r. 2 
'óijjeiXeii  7tpoa<t>epeiv' ongewijzigd overgenomen heeft. 

Ibid.Ibid. Typisch PsA is zijn explicatie van AA's 'nxcoxdi; ÈKK^tiaiaq' als 'ÈKK>.T|CHai 
Xei7tóu.evaii  GKEDCÖV TIVCOV dvayKaicov'. 'WMUXÓC,' van een kerk gezegd is hem te 
metaforischh en te impliciet. Misschien stoort hem het adjectivisch gebruik en het vrouwelijk: 
nxioxóqnxioxóq is in het klassieke Grieks zelden adjectief, en, éls het dat is, is het "van twee 
uitgangen""  156. 

77 8i5tbv (AA) ~ npoaöycov (PsA). PsA blijf t met 'rcpoactYtov' dichterbij 'Tipoo^épEiv'. 
Zoo bezien is dee vervanging een vorm van nivellering, en wel lexicaal. 

Inn elk geval speelt bijbelse herkomst geen rol: Trivi^ is een opvallend incourant woord in de Bijbel, 
vergelekenn met nxa>xóc,. In het OT is de verhouding nog "redelijk": 78 : 122, maar in het NT is névr|<; 
practischh non-existent: 1 : 34. Hebben we hier een geval van "zich toe-eigenen" van de tekst (zie 6.3, 
'Psychologie'Psychologie van de bewerker')? 
1 555 Zie KG I, p. 613. 
1 566 Zie LSJ s.v. 



1588 EPQTATIOKPmX 14 Commentaar, 8 sqq. - slot 

8-100 (TloAAai éKKA.T|aiai [...] 8ioiKT|oaaai,) tmö pappdptov ercpai5et>9riaav (AA) ~ 
(...)) fi 8ie<t>ödpTiaav aueXnöévTa i\ imb KXe7itöv -q fiapfïapcov a^T\pèQT\oav (PsA). Zoals 
all  eens eerder (zie vr. 12, het antwoordbegin) is PsA's bewerking syntactisch inconsistent: 
err treedt een breuk op, doordat na de TToXAai èKKXnaiai' een nieuw subject optreedt: 'ta 
éKeloee awctYÓuEva', en dan nog wel stilzwijgend, "op te maken uit het voorafgaande" 
(uitt r. 7). TloXXai èKKkr\aiax (...) Sioiicnaaom' bhjft pendens 157. 

9-100 Inhoudelijk gezien blijkt dat PsA specificatie belangrijker vindt dan kortheid: hij neemt 
dann een verlenging op de koop toe. Zeer interessant, voor het verschil in leefomgeving 
tussenn PsA en AA, is dat voor PsA het teloorgaan van kerkbezittingen door simpele 
verwaarlozingg actueel is; worden ze wel gestolen, dan is dat in zijn omgeving, 
Constantinopel,, kennelijk evenzeer het werk van "autochtone" dieven als van 'barbaren'. In 
dee beleving van AA en zijn streek- en tijdgenoten zijn het de 'barbaren' (= de Arabieren) van 
wiee dat wordt ondervonden. 

100 éTTpaiöeTje-naav158. Kennelijkwordt dit gezegd van gebouwen en dergelijke, zodat het 
veranderdd moest worden nu goederen subject zijn geworden: ctyaipeiaOai dient zich aan. 
Iss PsA de Latijnse herkomst bekend en stoort die hem? PsA lijk t hier en daar iets meer 
puristt dan AA (zie bij vr. 16, r. 10-11 en vr. 20, r. 12, en n. 164). 

Overr het ontbreken van de afsluitende bijbelcitatenreeks, en de mogelijke implicaties ervan 
voorr de status van vr. 14 (en 13) zie het Commentaar aan het slot van vr. 13. 

^ 77 De syntaxis zou "gered" kunnen worden door 'ajieXn.9évTa' (r. 10) adverbiaal op te vatten, gelijk aan 
fi(ieXr||iévQ>;; (zie voor de aoristus als perfectum p. 170, en n. 166; zie voor r|U£X.nMÉvcDc, LSJ, s.v. dueXéco, 
III .. pf. part. Pass, in med. sense [...] Adv. fmekrifiévax; carelessly). De 'ÈKicXrioiai' van r. 8 kunnen dan 
subjectt blijven van '8ie<(>9dpnaav' en 'd<|rnpé9Tiaav' (r. 9-10). Wat 'atyr\pê&X[Gav' betreft zou dat passen: het 
iss dan eenvoudig synoniem met 'ênpaiöeiiöriaav', 'zijn beroofd' (zie LSJ, s.v. a<J>aipea>, III . Pass. [...]: -to 
bebe robbed). '8i.e<t6dpr|aav' moet dan betekenen 'zijn geruïneerd', wat niet onmogelijk is. Maar 'au€X.n,6évTa' 
moett dan 'door verwaarlozing' betekenen, terwijl het als adverbium niet anders lijk t te betekenen dan 'op 
zorgelozee wijze', wat niet past. 'Door verwaarlozing' is nu juist de adjectivische betekenis van het passieve 
participium:: men zou dus 'dufXnOeiaai' verwachten. Ik geef daarom de voorkeur aan de opvatting van de 
'éKKXn/riaii  (...) Siouaïoaoai' ais pendens, en van 'xa auvayóneva' als subject van 'öueXii6évTa 
5ie4>6apT)0avv tï (...) OKfaipéOnoav', zoals in het Commentaar beschreven. PsA heeft bovendien in een eigen 
toevoeging,, 'ëKK^novai Xeutóuevai cice\)<5v tivcov övayKtniov' (r. 6) extra nadruk gelegd op de 
kerkbezittingen. . 
'^""  Zie Lampe s.v. 
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EP.. 15 (=AA 88) 'De rijke man-van-de-wereld en zijn godsdienstige plichten ' 

AAA EPfiTHEIZ nr\ ['AvGpawtot; ©v eiq é^oixriav Kai ëx©v rcXeicxaq eü?ioyia<; 
PsAA  'Epérncng ie' ['Edv xiq ywaÏKa ëxwv Kai xéKva Kai rcXowov Kai pi©xiK©v 

AAA Ttapa xoü 0eoü, Kai fiecd£©v Ttpdyiaaai.] 
PsAA 7tpay|j.dx©v <j>povtî ü>v ] 

AAA Kai nfi 6wó|X£vo<; ÈKVÖC, XOX> piou elvai, Kai anoXaimv ntovaiac, xpanéC^q Kai 
è5eo|adx©vv 8ia(j)óp(öv Kai paXaveitov, 

55 {AA rcak; 8waxai év jiéa© TO-UTCOV [ dKaxÓKpixoq fieTvai ] Kai o-uyx©pnoiv 
PsAA  n<aq ouxoq Siivaxai [ eiJapeoxfioai xw 0e© ] Kai 

AAA a|iapxi©v eüpélv - ; 
PsAA <|n)A.a4ai xdq évroXaq; 

AAA AIÏOKPIXI X Ei |ièv (ïfi eiJT|péaTnaav x© 0e© Ka0' éKÓaxriv yeveav xoioüxoi 
PsAA >l̂ dK-pfcTï̂  Ei |ièv jj.fi etupéaxriaav x© 0e© KaG' ÉKaarnv yeveav xoioüxoi 

AAA avSpeq, Aéy© 8f) év KÓOH© Kai nXovxta Kai ydfj.© Kai é^ouoia Kai anoXavoei 
PsAA av8pe<;, Xéy© 6fi év KÓOJI© Kai nXovxa Kai yd|i© Kai é^ouaia Kai anoXawsei 

AAA wiapxovteq, xdxa av eixov drcoXoyiav uva oi xac, xoiauxac; npo(|>daei<; 
PsAA wiapxovTet;, xdxa av eixov a7toA.oyiav xivd oi TÓ<; xoiaxixaq 7ipo<J>daei<; 

10{{  ̂  npo<|>aoi£ó^evoi év xaï<; d|iapxiai<; aüxrav vöv 5è óp©|iev èv xaiq Qeiai<; 
PsAA jipoc|>aai£ó|ievoi év xal<; dfiapxiaiq avx&v vüv 5è óp©|j.Ev év xai<; Geiaiq 

AAA rpa<()ai(; Jidvxaq oxeSóv xoix; x© 0e© npoa^iXelq, év [JÏAX)Ï>X© Kai KÓaja©] Kai 
PsAA rpa<|>ai<; Ttdvxat; cxeSöv xoijq x© 0e© rcpoaijnXelg év [KÓO|I© Kai JtAötix©] Kai 

AAA TÉKvoiq x© 0e© evapeaxncavxac;, [ Aiy©] 8è xoü; rcepi — 'Appad/i Kai xoïx; 
PsAA xéKvot; x© 0e© eüapeaxfiaavxa*;, [ ((nuii ] 8è xoix; nepi xóv 'Appadji Kai 

AAA KOX' aüxóv, Kai I©afi<|> Kai 'I©p Kai M©üoéa Kai AauTS Kai aUouq jiupioix; 
P sAA 'Icop Kai AauT8 Kai 

AAA . 

PsAA xo\x; ónoioix;. 

155 PsA «'Ayadog» ydp, <|>T|oiv, «ó nXovzog co pij ëauv apaptia.» 

AAA 'AAla Kai aüxrj jita x©v xexvtov xoü SiapóXov écxi xó \mopdUeiv x© dvGpcwt© 
Öxii  «'ASiivaxóv oe oxoGfjvai, ei \ir\  xoü pio\> a7ioxd£,Ti Kai jiovdorn;, Kai év xalq 
épiijioiqq djiéXGriq»- noXXo\)<; ydp x©v dvGp©tt©v xalq xotaiixaiq évvoiaii; 
Setedaaqq Kai d7iaxt|oa<;, eiq jiaKpd<; TipoaSoKiaq èXTiiSai; ëxovxa<; 

200 drcoxd^aaGai xov piou, Kai 6id xavrnq xf\<; évvoia<; dÖewq Jloutöv 
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diiapxdvovxaq,, Kai dTioxd^aaOai [ii\  8wn.6évxa<;, nvpi attovicp nape.né\i\\fev. 
xiq,, eirté LIOI, no\n\pótepoq TOÜ Mavaaafj yéyovEv èni 7iEvxf|Kovxa Kai 7tévxE 
Xpóvouqq noii\aavxoq aüxoü öX.ov xóv 'IcpafiX jipoGKwfiaai xolq eiSoóXoiq; Kai 
Hexavoriaaqq éÖéxÖT] rcapd xa> 0ecö 6i' e^o îoXoyriaEax;, ércei8fi ai-xjiakwoi; 

255 yeyovax; °ÜK Tyïmópei 8id xpn^dxcov Kai éXeiinoawn<; é^eunEvicaaOai xöv 
0eóv,, èrcei xöv a.Xko\ rcovipóv, Xéyco 8f] xöv NaPoi>xo8ovóaop, éq eiwiopoOvxa, 
8idd xfy; éXermoawTif; au|ipoi)X£\>Ei acó^eaGai ó Aavvr|A, téycov atjxqr «BaaiXev, 
r\r\  fk>vXr\ fiov apeaaxo) aoi  rag anapxiag aov èv éXerj^ioavvaig Xihpcoaai, Kai 
ragrag aSiKiag aov év oiKxipfiolq nevqxcov.» 

300 noiav ydp drcoA,oyiav ex°^ev év rinépa Kpiaeax;, Kai \iaXiaxa r\ Jiapoüaa 
yeved,, év xoiaiixri dvdyKT| Kai nepioxdaei ópcövxei; xovq ébeXtyovq Kai 
ónortiaxouqq Kai xd tÉKva Tm<öv èv épïi|i.ot<; Kai dpdxoi<; Kai Paodvoiq Kai 
TceivT]]  Kai Si\j/Ti Kai yu^vóxryn. Kai Kajidxcp Kai 7ióvcp; T)"X}iaX(aTiaQj\ \ièv ydp 
notee Kai ó 'Iapaf|X, akX ot>x' eiq epf|Liouq KatE8iKda0T), akX' év nóteai Kai 

355 A,aoI<;. 
"O^ox;; èdv \ir\  eimopfi<; a\>toIq, Xéyco öf) xoli; d8eX<t>oï<; cou, Sid xpTijidxwv 
auUJiaöfjaai,, a^pouXeiico ooi aunPouXiav nacnv dv0pcimoi<; övxcoq, Exmópoiq 
xee Kai dnópoi<; acoxf|piov. xi; 6é éaxiv aïVrn; 
"Iv'' ónóxav érci xr\q xpa7ié£n$ aov dvaK îvTi, Kai xfjv Sayiteiav xtöv 8ia<(>ópa)v 

400 éSea îdxcov ooi 7iapaxE9eïoav 9edcrr|, cxevd^Tjq, Kai éavxöv KaxaKpivcov 
EÏm^11 «'O 0EÓq, dKatÓKpixóv (IE 7ioiriaov xöv dLiapxcoA,öv ènï xolq XOOOÜXOK; 
aovaov dyaOoïi;. itóooi dpxi d8eX(|>oi ftyitöv ^iKpou KX,donaxoq dpxou éni6'i)|io,öcn.v; 
rcóaoircóaoi év èpr\iLoiq dpxi OTJÖ' aüxó xö üScop éic, nXr\a\iovi]v ëxoumv; nóaox ovSè 
aKidqq exwtopoüaiv, alX' vnö zox> i\kiov av/Kaiovxai;» 

455 'Ojioiax; Kai érci jf\q ar\q KXIVTI<; , ÖXE KOÖEVSEÎ  xovc, aiixoüg dvaKiiXioov 
Xoyiajiov<;,, éaamax, Kai év paXavEia», Kai év xf| éKKXr|oig, Kai év xtj dyopq, 
xa^avi^covv Kai KaxaKpivcov éa-uxóv Kai éycb ÏIIOXEÜCO, ÖTI naq ó jiexd xcov 
xoiovxcovv XoyiajitÖv è̂ o(i.oXoyo\>}X£vo(; Kai KaxaKpivcov èawóv, EÜpiaKEi \iepoc, 
èkéovqèkéovq Txapd xcp 0EC3. 

500 Oi Sè Xéyovxeq, öxi «Aid xovxó LIOI SÉSCOKEV Ó 0EÓ<;, ïva <()dya) Kai 7iico Kai 
arcoA-aijaco,, Kai ei épovXexo, 7xdvxax; dv Kai xcö rexcoxcö ax; Kai éfioi napEixev, 
ïvaa èaölTi Kai IXIVTJ Kai d7ioA.at)Tj», oi xaüxa Xéyovxeq èa-uxoii; xf)v Giipav xfi<; 
PaoiXeiaqq dTcéK^eioav. 

PsAA  'AKOuéxcoaav xoivuv xoü ATCOGXÓX.OU npöc, TI^Ó9EOV ypd<|>ovxo<; nepi xcöv 
555 XOIOÜXCÖV Kai Xéyovxoq' «Toïg nkovoioig èv m vvv aitijvi napayyeAAe firj 

vyn]A.otppoveïvvyn]A.otppoveïv firjöè rjXniKÉvai èni nXovxov aÖrfXótqn, aXk' èv t(ö Qeé rep 
£<OVTI£<OVTI Kai napéxovri fyilv Kavxa nXovmcog eig anóXavmv, ayaBoepyeïv, 
nXovxeivnXovxeiv èv ëpyoig KaXoïg, evfxexaöóxovg elvai, KoivcoviKovg, 9r\oavpiC,ovxag 
èavxoigèavxoig BefièXiov KaXóv eigxö^ièXXov, ïva èmXdficovxai xfjg aicoviov £üffjg.» 

600 Kai öAXaxoi) irdXiv «Tomo Sé tj>Tjfii,  aSeXtpoi' ó Kaïpög avveaxaXjiévog xö 
XoirzóvXoirzóv èoxiv ïva Kai oi ëxovxeg yvvaÏKag <óg ^ir\ ëxovxeg aai, Kai oi 
KXaiovxegKXaiovxeg cog pn) KXaiovxeg Kai oi x^ipovxeg mg fifj  ^aripovreg, Kai oi 
dyopa^ovxegdyopa^ovxeg óg jirj  Kaxé%ovxeg, Kai oi xpo^ievoi xa> KÓOJIÜ) xovxco óg ^irf 
Kaxaxpoi/j£voi-Kaxaxpoi/j£voi- napdyei yap xö cxfjfia xov KÓGJIOV TOVXOV.» 

155 Sir 13:24 init. 27-29 Dan 4:27 (Theodotion) 55-59 lTim 6:17-19 60-64 lCor 
7:29-31 1 
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Florilegium m 

Tovv ayioD BGUXIXCIOD ÈK T<5V 'ACTKTITIKCÖV 

«Aictt yap xoüxo Kal ó <|)i>.dvep(07toq ©eóq, KiiÖóucvoq xfjq f|U(öv aoüTripiac,, eiq 6t»o 
SieiXee pioix; xa xd>v avGpawHov 
Imdvvaoo xtfe KXi|iaKO<; 
«"HKOIXJÓÓ tivcov év KÓauxo a^Xc5<; 5iaKeiuëv<ov eipr|KÓxa>v npóc, u£-
*EKK TCÖV 'AnocrToXtKcav Óiaxó£,ecov 
«Toüü vouo9éxou Mcoüaéax; eipriKÓxoc, xoïq lopcmUtai -̂ <75ot» SÉÖOOKCC npo npoatónov 
t)//Ó)VV T77V Ó&ÏV T7fc £ft>7fc K"CH T7/V ó<5óv rot) 0avarou.> 

Commentaar r 

PsAA kiest AA 88 ter bewerking, omdat een aantal thema's die PsA al eerder bezighielden 
hierr samen komen: 
-- het door God gezegend zijn, dat wil zeggen met wereldse voorspoed (sinds vr. 10, waar 
zulkee zegening voorgesteld wordt als mogelijk slechts ogenschijnlijk en tijdelijk); 
-- rijkdom, al geïmpliceerd in vr. 10, in vr. 11 expliciet aan de orde gesteld als de kwalijk 
verworvenn rijkdom, en dan, te beginnen bij vr. 12, het besteden ervan, hoeveel (vr. 13) en 
aann wie of wat (vr. 14); 
-- de 'wereld', in de pregnante zin van de wereldse (= profane, niet-spirituele) leef-
omgevingg (tegengesteld aan de spirituele wereld van de anachoreet, de clericus en de 
monnik).. De 'wereld' is aanwezig, en zelfs bedoeld, door de gehele PsA-collectie heen (zie. 
3.1,, 'De wereld). 
Inn AA 88 / PsA 15 komen deze zaken samen, en nu expliciet. 

DeDe vraagstelling 

AAA introduceert een man in een positie van gezag, 'è^ovoia' (r. 1), middenin "zaken", 
'jtpdYuata'' (r. 2), de zorg voor het levensonderhoud die hij niet kan loslaten, 'un. 
Swduevoc,, éKTÖ; xoü piou eTvai' [r. 3]). 'pioc/ (r. 3, 17 en 20) is nauw verbonden, 
vrijwell  synoniem, met 'KÓOUOC/: 'het goed der wereld', in bijbelse termen159. Hij is rijk 
doorr God gezegend, 'excov nXeiaxaq evXoyiac, napa xo\) @eoü' (r. 1-2), en AA schetst 
hemm kort, maar gedetailleerd, in het genot daarvan: 'cmoXaxxav nXovaiaq xpaj i é̂  Kal 
é8eou,axa>vv 5ic«|>ópcov KCCI jkxXaveicov' (r. 3-4). 

PsAA bepaalt zich in zijn karakteristiek van de man in kwestie tot wat hij als de kern 
beschouwtt en formuleert die in eigen bewoordingen: 'excov (...) ÏIXOÜXOV Kal picoxiK<5v 
Kpayuaxtüvv ^povxî cov' (r. 1-2 [zie n. 158]). Hij maakt al in de vraagstelling van AA's 
mann van (maatschappelijk) gezag een "huisvader": 'xiq yuvctlKct excov Kal xÉKva' (r. 1). 
AAA suggereert de huisvader ook, in het antwoord, en hoewel hij dat minder direct en 
nadrukkelijkk doet dan PsA, kunnen we toch weer spreken van anticiperend thematiseren 
doorr PsA. Dat geldt trouwens ook voor het 'evapeoxfjaai xcö 0e<5', ook dat haalt PsA uit 
AA'ss antwoord (zie hieronder bij 5-6). 

1599 Aldus de Statenvertaling van 'ó Pio? toü KÓOUOU ' in de eerste Johannesbrief (3:17). De 'Pio?' van AA 
(r.. 3: 'éKTÓ? toü piou') komt terug in PsA's 'Piomicd npctyuaTa' (r. 1-2). En zoals AA's 'pioq' vrijwel 
synoniemm is met KÓauoq, zijn PsA's 'Piomicö Tipdyuaxa' practisch gesproken KOOUIICÖ npay\iaxa. 
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Dee ingrijpende bewerking van de vraagstelling berust duidelijk op de wens tot verkorting 
(enn daarmee versterking) van de tekst en tot het concreter tekenen van de persoon over wie 
dee vraag gaat. Behalve dat PsA hem tot huisvader maakt, zoals hierboven beschreven, stelt 
hijj  hem met 'ïtpayudttóv <t>povu£cüv' voor als in actie, meer dan AA met 'ueod^wv 
7tpdYuaoi'' (r. 2), en doelt hij met 'tyxM^ai xdc, èvToXdq' (r. 6) op actueel gedrag, terwijl 
AA'ss 'a\)YX<ópT|öiv duaptiaiv eüpelv' (r. 5-6) het gedrag waarmee dat verdiend wordt 
impliciett laat. 

PsAA schetst een drukbezet man, en het lijk t mij dat het PsA vooral daarom gaat: 'Hoe kan 
zo'nn man gelegenheid en tijd vinden voor het "<t>\)Xd£ai xaq èvxoXac,"?. Hij benadrukt die 
gedachtee aan het slot door de keuze van enige bijbelcitaten (zie bij r. 54-64). AA 
daarentegenn bedoelde met zijn vraag en, vooral, met zijn schets van de geneugten waartoe 
dee man toegang had (door PsA geschrapt): 'Hoe kan zo iemand daarvoor niet bezwijken, 
zijnn spirituele welzijn bewaren, en dKcrcaKpiTOC, uelvai (r. 3- 5)?'. AA werkt dit thema uit 
inn de passage r. 16-53: "AXXa Kai CÜTTI u.ia töv xexvwv xov SiapóXou éati ...'. PsA 
schraptt de passage (zie het Commentaar). 

5-66 ÖKaxaKpiToc, uelvai KCU ovyxcópriaiv duapxidiv evpetv (AA) ~ e-uapeaxfiaai xa> 
0£(öö Kal fyvX&fyxi icxq èvxofoxc, (PsA). 
-- De reden voor het vervangen van 'ÓKaTÓKpiTOC, ueïvat' door 'eüapearrjaai xc5 0ecp' is 
niett zozeer dat het laatste minder abstract is dan het eerste - ook al is het dat-, als wel dat 
PsAA de gelegenheid te baat neemt tot anticiperend thematiseren en met 'et>apeaxfjaai' 
vooruitt te lopen op 'Ei uèv uf| einpéoTnaav ...' in het antwoordbegin (r. 7). 
-- Zie voor het inruilen van ovy%ó>pT\Gi\ duapxioov eüpelv voor (|>uXd^ai tdq èvxoXdc, 
tweee alinea's hierboven. 
-- 'KCÜ' in 'eiJapecTfïaat ico 0ec5 Kal <t>uXd£ai xac, evTOA.dc/ is het Kai van de 'nahere 
Bestimmung'' van 'das Ganze durch Hinzufügung des Teiles'160: ' ... en wel (in het 
bijzonder)) ...'. 

HetHet antwoord 

PsAA neemt het begin van AA's antwoord, tot aan "AXXd Kai ax>vt\ uia x<öv TE%VÖV XOÜ 
5tapóXo\)) èaxi...' (r. 16) met kleine wijzigingen over. 

7-88 Ei uèv ufj Etrnpeaxncav xq> 0e© (AA + PsA) en av8pe<; (...) êv KÓoutp Kai itkovxa 
Kall  yduq> Kai é^ouaia Kai drcoAxxijaei imdpxovxec,,... (AA + PsA). Ziehier de themata 
'Godd behagen' ('EÜapeaxfjaai') en 'de huisvader' (impliciet in 'yducp'). Zie ook r. 11-12: 
'xotx;; t© 0e© ïipoa<|>iXei<;, èv n"kovx& Kai KÓOU,CO Kai vÉKvoig '. 

111 év jiAovrxp Kai KÓOUCÜ (AA) ~ év KOODOO Kai likovz® (PsA). De voordehandliggende 
redenn voor de omdraaiing is dat PsA AA volgt in diens eerdere volgorde in r. 8; zo bezien is 
zee een vorm van gladstrijken. Maar misschien speelt ook een rol dat de profane wereld de 
nieuwee dimensie in het thema 'rijkdom' is, en daardoor de nadruk en de eerste positie 
krijgt. . 

12-133 IOVC, Jiepi 'Appadu Kai xovt; KOLT' aüxóv, Kal 'Iaxrri<|> Kai 'Icbp Kal Mooüaéa Kai 

1600 KG II, 246-247. 
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Aa-utSS (AA) - xoiiq nep\ TÖV 'Appactu Kai 'Ia>p Kal AamS (PsA). Het is mij geheel 
onduidelijkk waarom PsA Josef en Mozes heeft laten vallen. Misschien stonden ze al niet 
meerr in het AA-handschrift dat PsA tot zijn beschikking had, en hebben we hier een geval 
vann corruptie daterend van vóór dat handschrift (zie 6.1, 'Patroon')'? 

13-144 Kai aXKovq u^piotx; (AA) - Kai tovc, óuoiow; (PsA). De realist PsA vindt AA's 
getal,, ook de figuurlijke betekenis 'ontelbaar', overdreven, en vervangt het door een reëlere 
enn zakelijker uitdrukking. 

155 «'AyccÖöq» yap, «tmciv, «ó nfozüzot; (5 UT) ëaxiv cuiapTia». PsA's toevoeging. Het 
Sirach-citaatt is een goed gevonden aanvulling. PsA heeft eerder (r. 9-10), in navolging 
trouwenss van AA, de zonden benadrukt van bepaalde mensen die naar de bijbelse 
'dierbarenn Gods' ( de 'TG> €>e<ö 7tpoc<|>iXEÏ<;' van r. 11) wijzen, als hun voorbeelden. Het 
doorslaggevendee verschil is natuurlijk dat hun voorspoed zónder zonden was. AA laat een 
leemtee vallen, en PsA vult die terecht op, een bewijs te meer hoezeer hij zich in AA's tekst 
heeftt ingeleefd (zie 5.4, 'Vertrouwdheid1). 

16-533 'AM,a Kai aum, uia TGÖV TEXVWV toü öiapókou éoxi ...' (AA). AA's slot, 
geschraptt door PsA en vervangen door een eigen slot. PsA's reden voor de schrapping is 
datt AA's tekst doorgaat op het thema van de verlokkingen in het leven van de 
hooggeplaatstee en rijke161. AA adviseert (zie 'ovupVuteiio) ooi' [r. 37]) zich door 
prevelementenn en gebeden daartegen te wapenen. PsA daarentegen werpt het beeld op van 
druktee en tijdgebrek, en past zijn afsluitende bijbelcitatenreeks daarbij aan. 

54-644 PsA's afsluitende bijbelcitatenreeks. Bij monde van Paulus, en vrijwel zonder eigen 
tekst,, laat staan commentaar, beveelt PsA de drukbezette rijkaard eerst, door het Timotheus-
citaatt (6:17-19), een rij  van activiteiten aan in de plaatss van die welke hem van de 'aicóvioc; 
£a>rVV (r. 59) dreigen af te houden. Het tweede citaat, uit 1 Corinthiërs 7, begint met de 
uitdrukkelijkee waarschuwing dat de tijd kort is: 'ó Kaïpói; cruveoTafyiévoq TÓ Xomóv 
éaxiv'' (r. 60-61). De vrouwen, als beslaglegsters op die tijd, duiken hier weer op (r. 61-
62),, en ook de 'wereld', die slechts tijdelijk is: 'jtapayei tó oxnua TOÜ KÓCUOV TOVTOV' 
(r.. 64). Zo legt PsA eens te meer nadruk op de centrale boodschap van PsA 15: de gelovige 
moett zich niet, ook niet door maatschappelijke beslommeringen, laten afhouden van zijn 
christelijkee verplichtingen. 

1611 Waaronder de door de duivel geboden verlokking van terugtrekking in het klooster (uovci^eiv, zie r. 17) 
'inn de verre toekomst', 'eïq naicpa<; npooöoKiai;' (r. 19): tot die tijd kan men onbevreesd zondigen (zie r. 20-
21:: '... dSecog duapTÓvovtaq'). De vergelijking dringt zich op met de stelling in vr. 21, dat wie zijn 
sterfdagg kent, berouw kan uitstellen tot dat tijdstip, en in de tussentijd zondigen. 
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E P.. 16 (= AA 65) 'Zijn slechte overheden Gods wil? ' 

AAA EPQTHSIS ^e' Toü 'AnoaxóXo-u Xéyovxoq, öxi «Ai égovoiai [ai ovaai év xq> 
PsAA  'Epévnaig i<  Tov 'AnoaxóXo-u Xéyovxoi; öxi «Ai è^ovaiai [xoü KÓO|IO\) 

AAA KÓO^.0)] ÓTTÖ TOÖ* Qeoü reraynévai eiaiv», apa Xoutöv 7ia<; apxtov Kai 
PsAA ] vnó TOV Qeov T£xay\iévai eiaiv», apa Xoiitöv 7ia<; apx<ov Kai 
**  sic DE, om. AA 

AAA fkxaiXeix; vnb 0eoü Ttpoxeipi^exai; 
PsAA [kxaiXeüi; Kai èniüKonoc, imb Qeov rcpoxeipi^exai; 

AAA ATIOKPIZIL Toö 0eoü èv «5 NÓ^KÖ Aiyovxot;, ÖTI «^ÜWÏÜ VJIIV dpxovrag Kara 
PsAA >l.7rc>vpicrcf Toü 0eo\> év TCÖ Nónco AéyovTcx;" — «^ÖJOÏÜ V/II V dpxovrag Kara 

AAA rdr̂  icapSiag v^tcüv», [  Xéyo îev ] öti oi jièv xcov dpxóvxtov Kai paoiXécov dx; 
PsAA  rag icctpöiag v^icöv», [  EV5T)KOV ] öxi oi nèv xcöv dpxóvxwv Kai PaaiXécov dx; 

AAA a^iot xr\c, xoiauxriq u\if\q npoxeipi^ovxai imö 0eoü* , oi 8è jiaXiv ava^ioi 
PsAA d^ioi xfiq xoia-uxrn; xi|ifjc; npoxeipi^ovxai imb Qeov, oi 8è irdfov dvd^ioi 
**  sic D, TOÖ Beov AA 

AAA Övxeg 7ipö<; xöv a^iov Xaöv xfj<; aiJxcöv ava^ióxr|xoq Kaxa Qeov auyxcópT|aiv f\ 
PsAA övxeq ïtpóq xöv ct^iov Xaöv xiïq aüxcov ava^ióxrixot; Kaxa 0eou mryxtópT|cnv f\ 

AAA poiiXTjoiv TipoxeipiCovxar Kai aKovaov nepi XOTJXOU* Kai 8iTiyf|aed>v xivcov. 
PsAA POTJXT|OIV TtpoxeiptCovxai. Kai ÜKODOOV nepi XOTJXOD Kai Svpyficeróv XIVCDV 
**  sic D, TO\3TCOVAA 

AAA öte yap*  yéyove fïaciteix; OcoKaq ó xüpavvot; Kai fjp^axo xaq 
PsAA öxe yap yéyove PaaiXeü; $coKÖq ó xvpavvoq Kai fip^axo xd<; 
**  sic D, oüv AA 

AAA ainaxeKxvaiaq éKeivaq 8ia Bcovóoou xov ÖTpiou èpyd£eo-0ai, [xiq 
PsAA ainaxEKxuaiat; éKeivac; Sia Bovóaou xoü 5rmio\) épya^eaöai, [ novaxóc; xi<; 

AAA éyK^eiOTÓq] év KoovöxavxivowióXei, avfip ayio<; Kai drcXoüaxaxoq, Kai 
PsAA ] év KeüvcxavxivowróXei, dvfip ayioi; Kai 

AAA rcoA^v ïiapptiaiav jipöq 0eöv ëx©v, dxravei npöc, naxépa avxoïï xiva fi 
PsAA  itoXkr\v rcappriaiav npöc, Qeb\ ëx<uv 

AAA yvT|ciov <))i>.ov, 6ie8iKd^exo npóq xöv*  0eöv èv d7iX,óxr|xi Xéycov «Kvpie, 8id 
PsAA , 8ie8iKd^exo nipöq xöv 0eöv év dnXóxT|xi Xéycov «K-upie, 8id 
**  sic D, om. AA 

AAA xi xoioOxov paoiXéa ènoiTioai;;» eixa dx; è î iKavdq Tmépâ xcöxo Ttpöq 0eöv 
PsAA xi xoioOxov PaaiXéa ènoirioaf;;» elxa éq éni iKavdq fip£pac xoi>xo 
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AAA ëXeyev*, T\kQev a\>xo> <J>covfï ÉK TOÏÏ ©EOIJ Xéyovaa- «"OTI oi>x'£"upov xeipw.» 
PsAA ëXeyev » T|X0EV atixd) 0ü)vf] ÈK tot) ©ecu Xéyovaa' «"OTI oi>x evpov xcipco.» 
**  sic D, ÖTI Aia ti TOIOÜTOV PaaiXéa ènoiiiaas; hic interposuit AA 

AAA "AXIT J 8é xiq JIÓA.I<; iwtfjpxE KOTO xfiv 0TiPa'i8a rcapdvo|UO<; Kal rcoAAd jnapd 
PsAA "AXXT I Sé ti<; TtóXiq \mfipxe Kaxd xpv GhipaiSa Jtapdvojicx; -—, nokXa niapa 

AAA Kal dxorca Sia^patTo^évn, év fj 8TUIÓTTI$ xiq èl;<oA£axaxoc; è^ai^Y^c, [ xiva 
PsAA Kal axojra 5icmp<raonivTi, èv fi  8TIIIÓXT|<; X ie, é^cüXéaxaxcK; é£ai<t>vTv; [ 

AAA yeuöoKaiavuŵ ] KXTiod îevoq aitEXQév ÈKÓpT) KCCÏ XÖ HOVÜXIKÖV axfj^a 
PsAA \|/e\)8oKaxavD^iv xiva ] Kxnad^evoq dneAflcbv éicdpTt Kai xö fiovaxiKÖv ax%ia 

AAA f|n.(J)idaaxo. (iévxoiye xcöv novipoüv npd^ecov oüöanox; è7taüaaxo. awépri 
PsAA fiji<))idaaTo. (xévxoiye xcov novripcöv 7tpdi;eiov otiSaiuak; èitaüaaxo. owéfWi 

AAA yoïïv róv ÈTïityKOTiov TH^ ïióXeax; xeXEuxfiaai, Kai <|>aiv£Tai xivi dv8pi dyicp 
PsAA yow T0V ènioKOTtov TTÏ<; ÏIÓXEÖX; xEteuxfjaai. Kai <|>aivexai xtvi av8pi 0710 

AAA dyyeXoq Kupiou Xiycov «"AneXQe Kai napaoKEijaaov xfiv TÏÓX,IV, ïva xöv 
PsAA ayyeXoq Kupiou Xéycov «"AneXQe Kai napaoKeüaoov xfiv TtóXiv, ïva xöv 

AAA 8elva drcö Srmoxc&v xeipoxovf|oa>aiv ÈTUCKCWOV.» djieXOcbv ovv TtejtoiTiKE xd 
PsAA dnó 8TPOTG>V x£^potovT|acöoiv értioKOTtov.» d7ieA,8cbv ow nenoiï\K£ xd 

AAA KeteuoOévxa amó). x£tpoxovTi0£i<; [ow] ó drcö STmoxwv, .̂aXXov 
PsAA KeA£uo9évxa am©. xeipoxovr|9£iq [5è ] ó npoXex^ ̂ cmö ÖTIJIOXÖV, \iaXkov 

AAA 8è ó ÖT îóxriq, fip^axo Kaxd Sidvoiav <(>avxd^ea6ai Kai |aeya>.o<j)pov£Ïv Kai 
PsAA 5è ó STi(j.óxT|q, fïp^axo Kaxd 8idvoiav <j)avxd££O0at Kai )ueyaXx)<t>povElv. Kai 

AAA éïciaxdq a\»x<5 dyyeAxx; Kuplov Xéyei- «Ti i)\|/riXo<j>pov£i<; Kai 
PsAA érciaxaq ai>xc5 ayyetax; Kupiou Xéyei' «Ti i)\|niXo<ttpovei<;, aGXae- — 

AAA  iiEyaXa.vxei<;; övxox; ox>x' <óq afyoq xffë iepaxiijvriq éyévou ènioKonoq, akX' öxi 
PsAA övxox; oi>x vx> a^ioq xfj<; iepü)cuvT|<; èyévou £7ïiaKcmo<;, aXX' öxi 

AAA T] nóX,i<; aüxri [d^ia xoiouxov énioKÓ7tou éaxiv ].» 
PsAA Ti nóXiq aüxri [xoiomov èniGKÓnov éaxiv d^ia].» 

AAA Aio öyaTrnxé, ^'^a I5i}q dvd^ióv xiva Kai Ttovripöv fkxoiXÉa* fi apxovxa 
PsAA Aio TjviKa ï&r\c, dvd^ióv xiva Kai n;ovT|pöv paaiXÉa r\ apxovxa 
**  sic M, rovipèv r\ paoiXéa AA 

AAA  f\ dpxiepéa , \ir\ 9ai>|ud<TTi<;, , 
PsAA fj éïticncoJTOv , ja.fi Qa.v\ia<jr\c„  [tr^è. xfiv xoü Oeoü 7ipóvoiav 8iapdX,T)c, 
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AAA  öXka |i.ö6e Kcti rciaxeue ÓKpipdiq, öxi Jtpöq*  xdq dvo|iiaq rpöv eiq xoiovxoDq 
PsAA  aXka \iaQe Kai rciaxeue - öxi npóq xdq dvo|i.iaq fm<öv eiq xoio'óxo'uq 
**  sic M, 8id J4J4 

AAA x\)pdvvo\>q [ napeöóöti^ev ], Kai oüSè omooq XÖV KOKCÖV [ d7téaxnjiev ], 
PsAA xupdvvouq [ 7iapa8i8ó^e6a ], Kai o\>8è oüxax; TWV KOKCÖV [ d<t>iaxd|i£6a ]. 

AAA dAXd Kai év néacp xaiv GAAyecov imdpxovxeq xd Ttovipd ëpya Sianpaxxo^eGa. 
Kaii  rcicxeviaaxé JKH Xéyovxi, öxi afmepov èdv dTtéA-ÖTi èq" fmaiv xö ëGvoq xcöv 
LapaKTivtöv,, eüGécoq aüpiov dveyeipovxai xö rcpaaivopévexov, Kai èaxnoix; 
Kaxao<t>d^o-üaiv,, f\ 'Avaxo^f] Kai rj 'Apapia Kai naXaiaxivti, Kai aXXai itoXXai 

Kopal--

l ee cf. Rom 13:1 3-4 cf. Ier 3:15 ('... Tioî iévaq Kaxd xf|v Kap8iav \iov [!] ...') 

77 dvd^iov Pt BI 16 mapd] rciKpd a (rcovTipd N) 20 yoüv] 8è 8 22 dTcfjXGev ow Kai 

88 | èïtoiTiae(v) PI 8 24 p,eyd <|)povevv P2 y (neyaa.ö><t>poveïv [sic] Pt) 

Florilegium m 

'Q,<n\é 'Q,<n\é 

«EfiatnXevGav,«EfiatnXevGav, Kai ov Si'êfiov- fjp^av, 
'Haatt au 
«.Kmm èniaxr\aa) veavioKovg ap%ovxaq avróv, 
'Iepeutov v 
«TaSe«TaSe kéyei Kvpiog xa Xa<o Tovrq)' <HydKT]oav Kiveïv nóSaq ama>v 
BaoxXei&vv 8' 
«Kaii  èXaXr\ce Kiipioq év %eipi 8ouXcov amoü xcöv Tïpô Tjxwv Xéyov <'Av0' <5v öaa 
ènoirioee Mavaacfjq 
'I<nö<ópot>> ÈK Tcav ém.<TToXxav 
«'Iaxéovv öxi 8i'èvóq d^apxiav noMÓKiq fiaoxi^exai xc&pa 
'EKK T<5V 'AnoaxoXxKêiv ötaxd^eov 
«0\ixee ydp PaciXeüq övooepfiq PaciXeuq ëxi imdpxei 
'O3u>ujaoö<ópoa>> ÈK xf\q xoxt Icóp 
<«'00 ydp KÜpioq rcdvxaq è<|>opa>, ̂ oiv, <Kai Kaxd ëGvoq Kai Kaxd dvGpüWTO-uq 
Toüü NiitTOTiq ÈK xf\q irept xröv npó óipac, dprca^ouévcav 
«"£2cncepp ó xexvixriq xöv avxiximov ai5t|pov 
Taüü XpwKMrcóuou 
«CX>> ydp èaxiv è^owia, <t>r|oiv, ei \n\ imö 9eoï) 
©eoööp^xot)) ÈK x«5v jrept rcpovoiac; 
«Eii  8è pXérccov xivdq xöv dpxóvxcov öcópoiq dnefiTtoXouvxaq xö SiKaiov .... 
Toüü outoü èK rnq 0epareevttKfiq 
«KaGdrcepp ydp ai rcóXeiq xpéc|>o\)ai xo\>q 8r)|u.io\)<; 
Commentaar r 

Mogelijkk is de é^ovaia in 'dvOpowioq «v eiq é^ouaiav' van vr. 15, r. 1 een trigger 
geweestt bij het kiezen van AA 65 als volgende vraag, te meer waar aan de é^otxriai in AA 
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655 (door AA zelf) uitdrukkelijk 'ai oüiaai év TÜ) KÓajico' is toegevoegd (PsA: 'toü 
KÓauov').. De KÓouoq, de profane wereld, behoort tot het thema van vr. 15. Dat neemt niet 
wegg dat hier een ander thema wordt aangesneden, en wel de vraag of tegenspoed, in deze 
vraagg in de vorm van slecht bestuur, later in andere vormen, Gods wil is. 

Datt is weliswaar een ander onderwerp, maar niet vreemd aan wat is voorafgegaan, evenmin 
alss de strekking van het antwoord. In vr. 9, over de 'verlatingen', de 'èyKaxaXei^eic,', 
wass gevraagd naar de bedoeling van zulke verlatingen, en in de eerste vragen over 
voorspoedd en rijkdom (vr. 10 en 11) was de kwestie 'Is dit Gods hand?' ook aan de orde. 
Hett bleek dat verlatingen eigenlijk beproevingen zijn die tot zelfonderzoek en 
zelfverbeteringg moeten leiden, en dat onrechtmatig verkregen en behouden rijkdom niet 
Godss wil zijn (zie 4.4, 'Beproeving en zelfonderzoek'). 

Hett antwoord in vr. 16 spoort daarmee: zoals de verantwoordelijkheid voor de 
eyKaTaXEixj/eiqq van vr. 9 bij de individuele mens ligt, zo ligt de verantwoordelijkheid voor 
slechtee wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers bij het volk. En precies zoals het in vr. 11 
hett geval was met de vraag 'apa Xoutóv rcaq avGpcoTioq nXo\)ir\caq ÈK QEOV 
ènXovTT\ozv;'ènXovTT\ozv;' moet ook hier de vraag 'apa Xoinöv na<; ap^tov Kal PaaiXeix; Kai 
ènioKoncx;ènioKoncx; imö ©eoü npoxeipi^etai;' ontkennend beantwoord worden. 

Dee 'eigen verantwoordelijkheid' is goed beschouwd één van de rode draden, zo niet dé rode 
draad,, door PsA's épcotauoKpiaen;. Zo is het berouw, onderwerp van vr. 3 t/m 8, iets 
waartoee iemand, als het niet vanzelf komt, bewust moet overgaan. De instructie daarin, en 
dee aansporing daartoe, zijn zonder die implicatie zinloos. 

Err is geen afsluitende bijbelcitatenreeks. Voor de mogelijke reden zie het slot van het 
Commentaarr op deze vraag. 

DeDe vraagstelling 

1-22 Ai é^ovciai ai ovoai év TO) KÓaucp (AA) - Ai é^o-uoiai xoü KÓOUOU (PSA). De 
veranderingg is begrijpelijk: de tekst is korter, en de grammatica eenvoudiger (zie 6.7, 
'Verkorting'Verkorting11621162). ). 

33 fJaaiXeïx; (AA) ~ paaiXeïx; Kai èniaKonoc, (PsA). De bisschop is zonder twijfel 
toegevoegdd vanwege het verhaal over de slechte bisschop in het antwoord (r. 16 sqq.), dat 
PsAA van AA overneemt. De bisschop kan inderdaad niet gemist worden, omdat het aan de 
ordee gestelde probleem wereldlijke én kerkelijke leiders betreft. PsA corrigeert een verzuim 
vann AA. 

'622 Het AA-attribuut 'oioat èv TCÜ KÓoutp' doet denken aan de lezing van het slot van Rom 13:1 in zeer 
velee bijbelhandschriften: '(... oxi yctp ëaxiv è^ouoia ei \u\ imö Öeoü), ai Sè ouaai vwtö ©eoü tetayuévai 
eiaiv.'' Dat is blijkens de apparatus criticus van Nestle-Aland {zie Bibliografie) de textus receptus. Maar de 
meerderheidd van de handschriften, en dus wellicht ook dat waarover AA beschikte, heeft 'é^ouaiai' voor 
'ovaal'' (zie ibid., waar naar 'è^ouoiai' wordt verwezen met 3Ji, het Nestle-Aland-sigium voor de 'Majority 
text,text, including the Byzantine Koine text' [Introduction, p. 12]). Het is dus niet zeker dat AA met 'ouaai' 
naarr de bijbeltekst verwijst (met, door de toevoeging van de plaatsbepaling 'év tcp KÓauci)', een subtiele 
betekenisverschuiving,, van 'bestaand' naar 'zich bevindend'). 
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HetHet antwoord 

55 Xéyou£v (AA) ~ eü5nXov (PsA). Kennelijk vindt PsA AA's 'Xéyonev' een te neutrale of 
zwakkee term in het licht van het gezag van de Bijbel en het bijbelcitaat. 

10-111 tic, èyxteiaxóc, (AA) ~ novaxóc. TIC, (PsA). Het woord èyKXeiaxóc, is 
dubbelzinnig:: het kan 'heremiet', of 'anachoreet', betekenen, maar ook 'solitair levende 
monnik'' in een overigens communaal klooster. Hoewel AA waarschijnlijk het laatste 
bedoelt,, gelet op de bepaling 'év KcovcrcavTivowtóXei' (zie hieronder), besluit PsA de 
vraagg wie bedoeld is te voorkomen door 'èyKkeiaxóq' in het omvattende 'uovaxóc,' te 
veranderen.. Solitairen waren in Constantinopel, zeldzaam, en communaal levende 
monnikenn de reguliere monastici163. Dat PsA ook 'an'kovcsxaxoq' laat vallen (althans in r. 
11,, in r. 13 laat hij 'èv anXórr]u' staan), is misschien omdat uiterste eenvoud kenmerk bij 
uitstekk is van ëyxXeioToi, meer nog dan van gewone monniken. Maar er kan meer aan de 
handd zijn. De tekst van AA suggereert een samenhang tussen eenvoud en 'nappn/na', 
'directt contact met God'. Mogelijk wil PsA op die samenhang afdingen, en itapprioia ook 
ruimerr toekennen, aan zichzelf en zijn gelijken, ontwikkelde, geletterde mensen (zie 8.3, 
'Maatschappelijke'Maatschappelijke positie'). 

Watt de omdraaiing betreft (uovajcóc, xiq in plaats van TIC, éyicXeioTÓc,): mogelijk vindt PsA 
datt TIC,, als encliticum, moet volgen, en niet voorafgaan164. 

12-133 (óoavei npöc, Jtaxépa aikoö Tiva f\ yvf|aiov <|)i>.ov (AA), geschrapt door PsA. 
Mogelijkk vindt PsA het voorafgaande 'jioXXfi v 7cappn.ciav' al informatief genoeg, en de 
vergelijkingg overbodig. Misschien vindt hij haar zelfs onpassend, omdat hij het zou kunnen 
afkeuren,, als al te familiaar, dat iemand God verwijten doet zoals men zijn vader of een 
anderr familielid verwijten zou doen. 

144 Tïpöc, 0eöv (AA). Geschrapt door PsA. Het kan inderdaad gemist worden: de context 
sluitt misverstand uit. 

166 Kal (AA). Geschrapt door PsA. Het effect van het schrappen is dat bij PsA het 
volgendee '7ioM.cc uAcepa (...) 5iajtpaTtoui;vri' grammaticaal ondergeschikt wordt aan '(...) 
nóXiqnóXiq (...) 7tapdvo|io<;' in plaats van nevengeschikt, zoals bij AA. Kennelijk bedoelt PsA 
zijnn versie explicatief, en wil hij expliciet uitdrukken waaruit de napavojiia van de stad 
bestaat,, terwijl AA het verband tussen de twee zinsdelen in het midden laat: Wi ' werkt hier 
natuurlijkk wel explicatief, maar dat is dan een kwestie van context en situatie die die 
interpretatiee in de hand werken. 

17-188 tiva yeuSoKatavu^iv (AA) - yevSoKaTÓvv^iv xiva (PsA). Wellicht is de 
omdraaiingg vanwege het encliticum-karakter van Tiva? (Zie hierboven bij TIC, éyicXeiaTÓc, 
[AA ]]  tegenover uovaxóc, xiq [PsA].) 

1 633 Zie Rosemary Morris, Monks and layman, p. 52: '... in towns and cities, the coenobitic way would 
havee remained the style of monasticism most familiar to Byzantines.' 
1 644 Voor het accent op TI«; bij AA zie Norct, 'Quand done', p. 191-195, over het accent op de atona aan het 
beginn van een woordgroep. Misschien is PsA daarin een "purist"? De door Noret beschreven verschijnselen 
zijnn post-klassiek of Byzantijns. 
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233 ow (AA) ~ 5è (PsA). We zien hier een verschil in verteltrant tussen AA en PsA, in de 
manierr waarop zij hun lezer naar de vertelde gebeurtenissen "laten kijken": de lezer van AA 
ziett hoe wat nu komt volgt uit het voorafgaande, die van PsA hoe het volgt op het 
voorafgaande.. AA geeft een significant verband aan, PsA houdt dat neutraal. AA is 
suggestief,, waar PsA "droog" is. Toch zien we PsA in r. 25 met 'aOJUe' uit zijn slof 
schieten! ! 

Ibid,Ibid, ó anö Srjuoxaiv (AA) - ó npoXexöeiq cmö 5n.uoT<öv (PsA). De enige reden voor de 
toevoegingg van 'npo^xBexq' die ik kan bedenken is dat PsA misverstand vreest, namelijk 
datt de lezer / hoorder zal denken dat de laatstgenoemde, de 'dvfip ayioq', bedoeld is. 

255 xi \)\|iT|Xo<|>povei<; Kat ^eyaXavxeï̂ (AA) - ti ü\(rr|Xo<t)poveiq, dBXie (PsA). In 
tweeërleii  opzicht een wonderlijke tekstverandering. De verwensing 'aèXie' staat haaks op 
dee gelijkmatigheid die we van PsA gewend zijn, en het schrappen van Wi uEyaXavxel?' 
verbaastt wie zich vr. 9 r. 20 herinnert, waar PsA 'KCU (ÈK) ueyakctuxtas' juist toevoegt 
(aann 'é̂  \mepT|<|>avia<;'). 

288 öyajttiTé (AA). Geschrapt door PsA. Zie 3.2, 'Enscenering ' over het verschil tussen 
AAA en PsA als, respectievelijk, vragenbeantwoorder die zich persoonlijk richt tot de 
vragenstellerr (of het nu literaire fictie is of "echt"), en PsA als leraar die vraagstukken aan 
dee orde stelt en die behandelt. (Zie hieronder bij r. 30 voor nuancering van deze observatie.) 

299 ctpxtepéa (AA) - èniGKonov (PsA). PsA is hier de consistente: het tweede verhaal 
gingg immers over een bisschop. 

Ibid.Ibid. uf| Qav\LÓ.avic, (AA) ~ uf| Qav\iéci]q, \ir\Sè xr|v TOÜ öeoö npóvoiav 8iapdA.T|<; 
(PsA).. Misschien denkt PsA aan de monnik in het eerste verhaal (zie r. 10-15), die 
vrijpostigg God verwijten doet? 

300 ud6e tcai Ttioxeve aKpiPa><; (AA) ~ udÖe Kal TTAGTEUE (PsA). 
-- uctÖe Kai Ttiaxeve: een betekenisvol doublet. Beide zijn belangrijk voor PsA: het begrip, 
dee juiste conclusie, is zijn streven als vermaner, en het geloof de basis, waarop de lessen 
vastee voet krijgen. 
-- 'ctKpiPó&q' kan vervallen: geloof is qualitate qua ÓKpijifii; 165. 
-- Dit is één van de plaatsen waar PsA AA's enscenering van het gesprek tussen aanwezige 
vragensteller(s)) en antwoorder intact laat (zie 3.2, 'Enscenering', laatste alinea). 

311 7tape5óör|uev, ... önécrtrmev (AA) ~ 7tapaöiöóue9a, ... d<t>iaTdu€0a (PsA). Drie 
mogelijkheden: : 
-- of AA bedoelt de aoristus gnomicus, en PsA kent die niet (of denkt dat zijn lezers hem niet 
(her)kennen),, en zet het "gewone" of éénduidige praesens ervoor in de plaats; 

1 655 ÖKpipüiq is een favoriet woord van AA, hij gebruikt het enige malen en juist samen met een 
imperativuss van 'begrijpen', 'weten' e.d. Het opmerkelijke is dat PsA het bij AA telkens weghaalt, maar het 
zelf,, in eigen tekst, een paar keer gebruikt (vr. 20, r. 73, 81, en vooral 97). Kennelijk valt hem het 
overbodigee pas op in de tekst van een ander. Men staat anders tegenover eigen tekst dan tegenover die van 
eenn ander, zeker als men die, zoals PsA, voor eigen doeleinden wil gebruiken, en dus meer dan gewoon 
kritischh te werk gaat (zie 6.3, 'Psychologie van de bewerker'). 



170 0 EPQTAnOKPIEIEEPQTAnOKPIEIE 16 Commentaar, 31 -slot 

-- of AA bedoelt de aoristi als perfecta166, en duidt op de situatie waarin hij en zijn gelovigen 
zijnn komen te verkeren; ook voor dit geval zijn PsA's praesentia de "gewonere" variant; 
-- of PsA bedoelt de praesentia niet als "neutrale vervanging", maar "pregnant", om de 
actualiteitt van de inhoud present te stellen. De laatstee interpretatie is aantrekkelijk omdat ze 
pastt bij PsA's rol van vermaner: bij vermaan hoort het benadrukken van het "hier en nu" 
(ziee 3.3, "Vermaan, het "hier en nu "). 

32-366 ctXXa Kal èv uéato xwv BXiyecov \mapxovxec,.... Slotwoorden van AA, door PsA 
geschraptt (en niet vervangen). De eerste zin van deze passage, 'aXka icai èv uioq> T©V 
eXiyewvv ÜTcapxovceq ia rcovripa ëpya 5tanpaTtóu£9a', zal PsA geschrapt hebben omdat 
diee de boodschap van 'ot>8è omax; TWV KCUCWV a<t>iCTTdu£8a', dat onmiddellijk voorafgaat 
(r.. 31), slechts in andere woorden herhaalt. Eenvoudig een kwestie van economie, die we 
gewendd zijn van PsA. Het vervolg is hem kennelijk te locaal en te tijdgebonden. 

PsAA voegt geen afsluitende bijbelcitatenreeks toe. De reden daarvoor kan zijn dat hij vr. 17 
all  in zijn hoofd heeft (dat is zonder twijfel het geval), en die al zozeer als naadloos 
aansluitendd geconcipieerd heeft bij het thema 'onze eigen schuld' van vr. 16, dat hij zijn 
bijbelcitatenn "opspaart" voor het slot van vr. 17. In elk geval is de reeks daar uitzonderlijk 
lang. . 

Ziee voor de ontwikkeling daarvan Horrocks, Greek, p. 53, 77-78 en 118-119. 
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E P.. 17 (= AA 101) 'Is het kwaad, door de heidenen aangedaan, Gods wil? ' 

AAA EPQTHEIZ pa' TApa ndvxa i a KOKÓ öoa [èitoiTioav] [tdlq yépaxq Kal xoïi; 
PsAA  'Epévnmq i£" TApa rcdvxa xd KOKO öaa [JTOIOWIV ] [fipl v 

AAA Xaolq tóöv xp^^avwv] [oi "Apapeq], Kaxd KÉIJEVGIV Ttdvxax; Kat éjuxpo7tf|v 
PsAA ] [xd e6vn ], Kaxd KÉXEWIV 

AAA ÖEOÜ fptv xaüxa [7i£7ïoiT|Kav]; 
PsAA 0eoti [rcoioüaiv ]; 

AAA  ATTOKPIZIZ Ov navxiaq- jxf| yévotxo yap r\LLaq euieiv, öxi ó 0eöq avxoiq 
55 é7iéxpe\|/e piTtxEiv Kai Kaxarcaxeïv xó aytov o<5jia Kal aijia aüxov, r\ xa 

teiyavateiyava xöv ayicov dnoaxóXcov Kai ^apxiipwv atixoxi. Kai aXKa 8è nupia 
èpyd^ovxatt ei<; f\\xaq, anep OUK dpecKet xcö 0eq>, 7ioA.A,oi>q dSiKüx; 
Kaxanovo\>vxe<;,, aXkovq imèp rciaxeax; xtuwpoüvxe*;, aAJUov afya dOcpov Kai 
StKatovv ÈKxéovxei;, BtKiiaaxfipia ©eoü nóXiv Kai xórcotx; xtjiioix ; \ioXwovxe.q, 

100 aXXaq JtoA/uxpoviotx; rcapGévoix; daKTycdq dKOuaaq 7ipö<; yd^iov dvayKÓ^ovxeq, 

PsAA  'AitÓKpiaiq 'O ̂ èv <|uXdv0pa>Tco<; Kai öiKatoKpixrv; 0eö<; d^apxavóvxwv fma>v 
JtapaSiStooivv r\[iö.c, 7toAA,dKi<; xotg <mevavxiot<;, OVK eiq anéXeiav, aXk' eiq 
7tai8eiav,, éq 8td lep£|no\) npbq xöv 'Iapaf|X, «t>T|oi- «©apoeïre Xaóg fiov. 
livrjuóovvovlivrjuóovvov 'IaparfX, ènpaOnie xolq ëdveaiv OVK eiq axéXeiav, dia 5è zo 

155 napopyiaai vfiaq xöv ©eöv napeSó&nxe xoïq vnevavxioiq' napa^vvate yap töv 
noitfaavxanoitfaavxa vjictq.» oi 8è éxöpoi Kai avofxoi Kal doepel<; oiKeia novTipia 
SouXeüovxeqq xd Seivd fijüv Kai \n\ dpéoTcovxa x<5 0ecp Sianpaxxovaiv, 

AAA wtèp G5V 7idvxax; xfjv aicovtov KÓXXKHV dvxtKojilcovxat. 
PsAA  imkp <5v Ttdvxcoq xf|v aiwviov KÓXaatv dvxiKo^iaovxai. 

AAA Kai è7tei8f] £éva xoï<; nokXdiq xd yivó^eva, ÏÖÜX; 8è Kai dmaxa, dKouaov 7iepi 
200 XOTJXOD Kai ypa<|>iKf|v rcapdaxaatv. 

AAA [iïape8ó9r| ] — noxè - ó 'IapafiX xóiq ['Aaat>ptoi<; ] npöq tö 
PsAA [napaöoOeiq] ydp éq eiprixai, ó 'Iapar̂  xolq [wievavxtoi<;] npöc, xö 

AAA ïiai8ei>0flvai avxöv*  (JjeiSo îévwq Kai î̂ avöpawtccK;, Xapóvxeq ouv dSeiav 
PsAA 7tai5Ei)0fjvai aiixöv ^eiSopivcDq Kai <|)iXav6pówtax;, 
**  sic M, \m' aïraiov AA (coniecit Munitiz) 

AAA oi — 'Aacrópioi, Kal vo^iaavxe*; Öxi eiq ancóXeiav aiixol»; TtapéScoKev 
PsAA oi 8è 'Aaavpioi 

AAA ó 0eöq xotit; 'IovSaioxx;, [éxpt|cravxo ax>xoiq 7UKp<5<; Kai dcn)|xnaÖ(5<; ] . 
PsAA [TUKpdk; Kat dat)p.Tia6cö<; av>xot<; xpfiaójtevoi]-

«j,,, AA Xotnóv ÖKOtiaov xi <|)r|otv ó 0eö̂  8td Za%apio\> xoO npoctrnxo-ü 
PsAA aKovaov xi <|)T|CTtv ó Qzöq 8td Zaxapioi) itpöq xöv 
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AAA ïtepi 'Acrcrupicüv «E&Xaxra rqv IepovaaXjjp», <J>T|ai, «<oti rr\v Eiév 
PsAA 'IapcrpX 7iepi 'Aaavpiwv «EC,r\Xa>aa TT}V 'lepovaaXrjp Kai rqvZicbv 

AAA  £fjXov péyav Kai öpyrjv peydXrjv èyó ópyi&pai èm' rovg avvemnOepévovg 
PsAA  C,f\Xov péyav Kai ópyfjvpeydXr\v éyco ópyi£opai èm rovq avvemriBepévovg 

AAA  vpïv av6' tav èy<b pèv cópyicr&qv vpïv [óXiyov], avroi Sè avvenédevro vpiv 
PsAA  vpïv avd' cov éyd) pèv épyiaQr\v vpïv [öXiya ], avroi Sè avveizédevro vpïv 

AAA  eig KÜKÓ.» 

PsAA  eig KCCKO.» 

300 PsA 'ftacrÓTax; Kai 8ia 'Hoatov «napatg'vv&Tiv», <()T|aiv, «èm rep Xampov, Bvyarep 
XaXSaitovXaXSaitov épiavag rqv K\j]povopiav pov éyó ëScoKa avrovg eig rrjv x^ïpó 
aov,aov, av Sè OVK éöcotcag avxoïg ëXeog. rov npeafivrépov éfidpvvag röv £vyöv 
a<j>ó8pa,a<j>ó8pa, Kai elnag <Eig röv aiéva ëaopai ap%ovaa.> OVK èvóijaag ravra èv rij 
KapSiaKapSia aov, ovSè èpvrja&qg ra ëaxara. » «Nvv Sè fjq~ei èxi aè é^ai<pvTjg 

355 dncóXeia Kai ov pij yveog (lóOvvog, Kai èpneafj eig avróv, Kai rjg~£i èm aè 
raXaincopiaraXaincopia Kai ov pi] Svvr\arj KaOapa yevéa&ai.» 

AAA "HKO\>aaq öxi Ó \IÈV 0eöq ^eiöo^iévox; 7iapa5i5ei, oi 8è avo|i.oi dvnXeax; 
KÉxpr|VTai,, 5iö Kai è!;f|X£i\|/£ IOVC, 'Aaavpiouq, \mèp ox> KOKG*; èxpT|oavxo xa> 
'lapaf\k-'lapaf\k- axmep Kai xöv <I>apaa), 5ia xö éiiGx; Kai d<)>ei5(ö<; xP^aaGai Kai 

400 at)TÖv xotq 'IovÖaioit;, Kaxercóvxiaev év xfj 6aA,daarj- örcep Kai èn\ TOÜTOK; 
YEvf|aea0aii  év xdxei éXjii^op.ev. 
Taüxaa 5è övayKalov fijiaq ÈTctoxaaÖai, iv' ÓTtóxav 8edoT|crf)e xouq ctvó îoax; xaq 
ÈKK^Tiaiai;; KA,eiovxa<;, r\ al\ia £Kxéovxa<;, fj xivaq d5iKox; Kai avr\k£(öq 
xijxcopoüvxat;,, f\ aXXaq jrapavo|iia<; èpya^ojiévoix;, \ii\  Kaxa ©eoü dyavaKTrytE, 

455 d Ua y\.v(ÓGKT\xe aKpifköi;, öxi é̂  oiKEiac; daepeiaq xaüxa épyd^ovxai, Kai xfiv 
éaxdxnvv KÓA,aaiv imojaévouaiv. 

PsAA OÜKovv évxevöev (xavödvo^iev öti oi |UÈV Kotenowxeq Kai döiKowxei; fmaq 
xfivv éaxdtTiv KÓXaaiv ÜTiooxfiaovxai, Tinetq 8è ó())eiX,o^ev eiSévai ÖTI 5ia tdq 
d^iapxiac;; r\\i(av 7iapa8i5ó^e9a ito^XaKii; eiq x&puc, èxöpröv dvó îoav Kaxd 

500 SiKaiav Kpiatv ©eoü- ^ ai yap 'Hoaiaq 7ïdA.iv ïtepi xoü 'lapai\'K- «Tig 
è'ScoKev»,è'ScoKev», <bc, eïpT|xai, «eig diapnayhv laKcbf} Kai JaparjX roïg npovofievaaaiv 
avróv;avróv; ovxi ó ©eóg, S f\paproaav avrcö Kai OVK épovXovro èv raïg óSoïg avrov 
KopeveaBaiKopeveaBai ovSè ÓKOVCIV xov vópov avrov; Kai émjyayev èn' avrovg ópyijv 
OvpovOvpov avrov Kai Kariaxvaev èn' avrovg KÓXepog Kai oi avpQXéyovreg KVKXW 

555 Kai OVK è'yvoxrav eKaarog avrcöv ovSè avvfjKav.» Kai 7idX.iv «Mij OVK ia%vei 
rjrj  %eip Kvpiov rov acdaai; ij  èfiapvvev rö ovg avrov rov prj eiaaKovaai; dXXa 
rara apapvqpara vpcov Snarêaiv dva péaov vpmv Kai rov Qeov, Kai Sict rag 
dpapriagdpapriag vpmv dnéarpey/e rö Jtpóaanov avrov d<f>'  vpcov rov prf èXefjaai. ai 
yapyap xeiPeS vptöv pepoXvopévai aïpan Kai oi SÓKTUXOI vpév èv dpapriaig, 

600 ra Sè xe^TJ vpcöv èXdXrjaav dvopiav, Kai ij  yXcoaaa vpdtv aSiKiav peXerqt. 
ovSeigovSeig XaXeï SiKaia ovSè êari Kpiaig dXr]divr].» ó^ioiax; 5è Kai 'IE^EKITIX ÈK 
npoaawrouu xoü ©eov §r)aiv « Eya) napaSóaoi vpag eig pdxaipav Kai ndvreg èv 
aipayfjaipayfj rceaeiaöe, ön èKÓXeaa vpag Kai ovx vjuiKovaare. èXdXrjaa Kai 

http://7idX.iv


EPÜTAnOKPIIIIEPÜTAnOKPIIII 17, 64-111 173 3 

naprjKovaaxenaprjKovaaxe Kai ènoirjaaxe xö novqpöv èvavxiov pov Kai a OVK épovXóprjv 
655 é^eXé^aade.» Kai icdXiv «Kai yvéaovxat ndvxa xd ëBvt] öxi öid rag dpapxiag 

avxcövavxcöv rJxpaXcoxia&riaav oiKog lapaijX- dvO' cov ijdéxTjaav eig èpé Kai 
dnéaxpey/adnéaxpey/a xö npóaconóv pov dn' avxaiv Kai napéöcoKa avxovg eig x^tpag xcöv 
èx&pcövèx&pcöv avxcöv, Kai êneaav ndvxeg év paxaipg Kaxa xdg aKaOapaiaq avxcöv 
KaiKai Kaxa xd dvop.rjp.axa avxcöv ènoirtaa avxoïg.» 

700 OvSèv xoivuv xwv au îpaivóvxcov f^iv oKUÖpomdiv a^iapxavóvxtov CLSIKOX; 
éTcépxexai,, aXXct Ttdvxa Kaxa SiKaiav Kpiaiv 0eoïï. Kai ai dSiKiai fm©v 
npo^evoüaivv é<{>' i]\iaq  xd KOKÓ. «Eig KÓXnov» yap, <|>Tiaiv, «ènépxexai ndvxa 
xoïgxoïg ddiKOig, napd öè Kvpiov ndvxa xd ÖÏKaia.» icai «Ei fjptöv», (j>Tiaiv, 
«dSiKia«dSiKia ©eov öiKawavvqv avviaxr\aiv, xi épovpev; pr) dSiKog ó ©eög ó 

755 émQépcov xr)v ópyrjv; Kaxa dvOpconov Xéyco.» -pi) yévoixo'- aï)xe2;o"óaioi ydp 
èanevv r^q éauxöv oo>xr|pia<; Kai anatXeiaq, (hq yéypaTtxai öxi ó 0eóq «ég" dpxfjg 
ènoirjaevènoirjaev dvOpconov Kai dtpfJKev avxöv év XeiPl öiafiovXiov avxov.» Kai 
«"Evavxi«"Evavxi dvOpcóncov f) £cor) Kai ó ddvaxog- Kai co édv evöoKijar} öo&rjaexai 
avxco.»avxco.» öiö Kai 7tapaivel ó Zo^oq Xéyeov «Mr) tj\Xovxe Qdvaxov év nXdvrf fyofjq 

800 vpcöv, prjöè èmandaOe öXeOpov év è'pyoig xeiP&v vpcöv öxi ó &eög ddvatov 
OVKOVK ènoitjaev, ovöè xépnexai én' dncoXeig ^tóvxcov.» 8eiKV\>i; 8è TÖ aüOaipexov 
f)̂ c5vv xf\q rcapaxpoTtfji; jidXiv <{ir|aiv «'Aaepeïg Sè xaïg X£P°^ Kai TO*? Xóyoig 
npoaeKaXéaavxonpoaeKaXéaavxo avxóv.» Kai xoüxou ndpxuq, OeoA-oyiKÖq eiTteiv, ó Sid xnv 
^a ï̂ipÓTtiTaa ècoatpópog aKÓxog 8id xfiv ërcapaiv Kai yevóixevoq Kai Xeyó\izvoq, 

855 ov XTJV KaTÓTtxcoaiv Kai ó jiéyaq 'Haaïa<; d7to6a\)|id£cüv ax^xXxaaxiKCóc, 
(J»doKeff  «Tlcög è^éneaev ÈK xov ovpavov ó Ecoa<j>ópog ó npcoï dvaxéXXcov; 
avvexpipr\avvexpipr\ öè eig xfjv yfjv ó dnoaxéXXcov npög ndvxa xd è'dvTj.» elxa xó 
aijxe^oüaiovv xf\c, Trapaxpojtfjq aiixoij Kai arcovoiaq axrî ixeüoöv éTtdyei*  «Ev Sè 
eïnageïnag év xfj KapSig aov <Eig xov ovpavov dvaprjaopai, éndvco xcöv daxpwv 

900 xov ovpavov Brjaco xov dpóvov pov, KaOia èni xd Öpr] xd v\(fTfXd xd npög 
fioppdv,fioppdv, dvafiTJo~opai éndvco xcöv ve<peXd>vt éaopai öpoiog tco vy/iaxoi.>» 
cóaatixcix;; Kai xf)v xov ©eoü nepi aüxöv SiKaiOKpiaiav 7iapa5T|Xc5v éndyer 
«Nvv«Nvv Sè eig "Aiöov Kaxaj5rjar\ Kai eig xd depéXia xfjg yfjg.» ópaq önax; dSiKiav 
ei<;; xö üyoq XaXr\cac, Kai éauxov dnooxdxriv drco f̂ivaq Kaxa SiKaiav Kpiaiv 

955 Gecü êK7ié7ïxcoKev. eiKÓxcoq ov\ ëleyev ó Zo<t»ó<;" «XeiXq d0povog dyovaiv 
avxövavxöv eig KÜKÓ, XÖ Öè axópa avxov xö Opaav ddvaxov éniKaXeïxai.» oüxco 
xoivuvv Kai ó 'A5d î Kai r) Eva xfj xoiixou anaxx] Kai m)jj.|k>\)>.fj \)7tax9évTE(; Kai 
iaoGeïavv voafiaavxec; Kai xf)v xoij Öeo-O èvxo>.fiv napapdvxe<; ëKïtxanoi xov 
7tapa8Eiao"uu Kai KXripovójioi xov Gavdxot» yeyóvaaiv. 

1000 "09ev ó SiKaioq Kpixfiq npöq ^èv xfiv Eüav tyr\o\m «nXrjdvvcov nXr]6vvcö xdg 
XvnagXvnag aov Kai xov axevaypóv aov év Xvnaig xég'rj xÉKva Kai npög xov dvSpa 
aovaov r]  dnoaxpo<prj aov Kai avxóq aov Kvpievaei.» npöq 5è xov 'A5ap." «"Oxi 
rjKovaagrjKovaag xrjg <j>covfjg xrjg yvvaiKÓg aov Kai etpayeg dnö xov g~vXov, oil 
èvexeiXdpTjvèvexeiXdpTjv aoi xovxovpóvov pr\^ayeiv, dn' avxov ê<payeg- éniKaxdpaxog 

1055 T) yfj év xoïg êpyoig aov év Xvnaig <f>dyri  avxftv ndaag xdg ijpépag xfjg C,m\g 
aovaov aKdvdag Kai xpifióXovg dvaxeXeï aoi Kai </>dyrj  xov xópxov xov dypov èv 
iöpcbxiiöpcbxi xov npoacónov aov <\>dyr\  xov dpxov aov ëcog xov dnoaxpéy/ai ae eig TT)V 
yfjvyfjv ég" rjg èXrj^Orjg, öxi yfj ei Kai eig yfjv dneXevar\.» ónoiax; Kai npöq xov Kdïv 
5iaa xfiv d8eX<|)OKXOviav «Ti», <()T|aiv, «ènoirjaag xovxo; <f>covf) aïpaxog xov 

1100 döeX<pov aov Pod npóg pe èK xfjg yfjg- Kai vvv éniKaxdpaxog av dnö xfjg yfjg fj 
è'xaveè'xave xo axópa avxfjg Ség"aa9ai xö aipa xov dÖeXtpov aov èK xfjg xeipóg aov, 
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öxiöxi èpyd xr\v yf\v Kai ov npoG6f\o~ei Sovvai ooi xqv ioxvv avxfjg. oxévcov Kai 
xpépmvxpépmv £OTJ èni xfjg yfjg.» aXXa. \ir\v Kai icepl xcöv KaxaKtoxrOévxcov 8id xaq 
dSiKiai;; avxcov <t«iai npöq TÖV Nwe1 «Kaïpög navxög dvdpénov TJKEI évavriov 

1155 jxov óxt ènXr\G&r\ r\ yf\ dSiKiag dn' avxcov Kai iSov èyé KaxapOeipco avxovg Kai 
xqvxqv yfjv.» oüxto Kal Jiepi TCÖV TfupnoXriGévxeov ZOSOHITCOV 8id taq avocioupyiaq 
aüxdivv <(>T)OI Ttpö̂  TÓV 'Appaa^- «Kpavyrj ZoSópcov Kai ropóppag nenXr\6vvxai 
npógnpóg pe Kai ai dpapxiai avxcov peydXai otpóöpa» Kai é f̂jq- Kai' «Kvpiog 
ëppelgevëppelgev èni ZóSopa Kai rópoppa nvp Kai detov itapa Kvpiov ÈK xov ovpavov 

1200 Kai Kaxécrxpey/e xdg nóXeig mvxag Kai naoav xqv itepioiKov Kai ndvxag xovg 
KaxoiKovvxagKaxoiKovvxag év xaïg nóXeaiv.» ovxto xoivuv Kai ó papv>KÖp8io<; <t>apacü 
navaxpaxii  KaxeTtovxiaOri, Kai öooi é^eTieipaaav Kai rcapeópyiaav töv Kiipiov, 
évv xoi<; éniTTiSeij^aaiv aiitcöv épSetaixÖTiaav Kai cöXo8peü9Tioav Sta xaq 
ctvojiiaqq aüxcöv vnö xfjq xov Oeoü 8iKaioKpiaia<; xoïï a7to8i8óvxo<; èKÓotcp 

1255 Kaxa xd èpya a i i ioü 8iö èr\ Kai vo|io6exd>v ëXeyev «Edv xig 5co pépov xep 
nXtfoiov,nXtfoiov, cog ênoiTjoev avxë, óoavxcog dvxinon)df\aexai avxcp- ovvxpippa dvxi 
ovvxpippaxog'ovvxpippaxog' ó(j>$aXpöv dvxi óQdaXpov' óSóvxa dvxi óSóvxog- Kadóxt dv Sqj 
pcopovpcopov dvdpcónco, ovxco So&rjaexai avxé.» Ö6ev Kai ó 7ipo<J>r|XT|<; «"Ov xpónov 
ênoirjoag»,ênoirjoag», tyx\<si\, «ovxcog ëorai oov xö dvxanóSopd aov dvxanoSo&qaexai eig 

1300 Ke$akr\v aov.» "Kéyex yoüv Kai f) xoov Kpixcöv pipA,oq ÖTI «KaxéSpapov ónioco 
'ASavipe^ÈK'ASavipe^ÈK Kai KaxéXapov avxöv Kai dnÉKoxj/av ra aKpa xcöv ^eiptöv Kai 
xövxöv noSmv avxov. Kai elnev AScovtpe^éK- éfiSopijKovxa fkzcnXeïg xd aKpa xcöv 
noÖdövnoÖdöv Kat xcöv x^ipoöv avxcöv dnoKEKoppévot r\oav avXXéyovxeg xd VKOKÓXCO 
xfjgxfjg xpane^rjg pov KaOcbg ovv ênoirjoa, ovxcog dvxanéScoKé pot ó ©eóg.» 

1355 eiKÓTütx; ow ëXeyev ó Zo<|>ó<;- «At'a>v xig dpapxdvei, Sta xovxcov KoXd&xai.» 

122 vide Bar 4:6 13-16 Bar 4:5-7 init. 21 vide, e.g., 4Reg 17 sqq. 23 vide Bar 4:6 
26-299 Zach. 1:14 fin.- 15 30-34 Is 47:(5) 6-7 34-36 Is 47: 9 et 11 mixt. 
50-555 Is 42:24-25 pars 55-61 ibid. 59:1-4 62-65 Is (!) 65:12 65-69 Ezek 39:23-24 
parss 72-73 Prov 16:33 73-75 Rom 3:5 76-77 Sir 15:14 78-79 ibid. 15:17 
79-811 Sap 1:12-13 82-83 ibid. 1:16 init. 86-87 Is 14:12 89-91 ibid. 
14:13-144 93 ibid. 14:15 95-97 Prov 18:6 100-102 Gen 3:16 
103 -1088 ibid. 3:17-19 109-113 ibid. 4:10-12 114-116 ibid. 
117-1188 ibid. 18:20 119-121 ibid. 19:24-25 pars 125-128 Lev 24:19-20 
128-1300 Abd 1:15 pars 130-134 Iud 1:6-7 pars 135 Sap 11:16 

300 TÖV Xaöv P3 8 (tcov Xawv Pt) 58 d<|>' v\i(b\] om. p, a$ %i<5v P2 A2 P3 L2 Ab 75 
yap]]  8è 5 77 avOpconov] tóv dvSpomov 8 84 ó] ÖTI 8 94 éX,dA.Tiaa<; 8 (eXaXrysE PI) 
999 xov Oavatov om. 8 119 xöv] om. p 
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Tffee "E^óSot) 
«Elite«Elite Kvpiog icpög Mcovafjv <fldaav zVPav Kai óptyavöv ov KaKokrexe' 
Tooo AemTiKOÜ 
«Kai«Kai elnev Kvpiog npög Mcovofjr 'Edv èv xoig Kpoaxdypaci pov Kopevr\cf0e Kai xdg 
evxoXdgpovevxoXdgpov ^vXaaoyjade 
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Toüloip' ' 
«Big«Big Tifxêpav dnmXeiag Kov<pi£etai ó novnpóg, eig ryuépav ópyfjg avrov djtax&^aexai 

Toüü ZOXXJUXÜVTO*; 

«FTdvra«FTdvra ra ëpya Kvpiov p.exd ÖiKaioavvng- QvXdcoerai Sè ó doepr\g eig fifiépav 
KaKijv KaKijv 

Toüü Stpdx 
«OO noiév Kovqpa eig avta èyKvkiaQr\aexai Kai ov w èmyvë nódev fj^ei avxê 
'Ie^eiufjA, , 
«TdSe«TdSe Xéyei Kvpiog- <Pij  èdv èdv d^idpxn fj,oi xov napaizeaeïv napdnxoo^ia Kai èKxevé TT)V 
%£Ïpd%£Ïpd nov 
Toü'Q<n|é é 
«IlóXe^og«IlóXe^og êni XÉKVO döiKiag r\Xde naiSevaai avxovg,.... 
Toüü dy iov BcunX^ioo ÊK TOÜ OÜK ë<m.v alxto<; xcüv KCCKÖV Ó 0 E Ó£ 
«X^ayaqq 6è Kai 7tóA.ecov aXóaeiq, av5panod\.a\Lovq, énayay/dq, xd étee ivd t(5v 
dXdvxaivv Qeanaxa 
Toüü a ü t oü ÉK teav 6vd nkdxovq dcnaiTVK&v 
«Owcoo Kai ó KÓau.oc, otKovouEixai xal<; dva uépo<; dvéoeai te Kai 6Xiv|/£cn 
Toüü öeoXóyoo ÈK TOÜ rcepi Tifë /aJu i ^ *; 
«Kaii  f| ópyn Kaxd Xóyov x<5v duapTnjidxcov Ê7tépxexai, 
Toüü Xpixrotrroiioi) ÈK xf\q xaxd MaT6diov 
«Eii  yap no>-é(i.cov övxcov Kai toaoijxcüv neipaancöv £7tiKEiu.éva)v d|aapxdvouev, xivec, 
avv eïrpev èv ctSeig ^«övteq; 
Toüü aÜTOÜ ÉK T<5V 'Ava|)a6jiG>v 

«'Eitet8f|| ydp Seóvxax; tatq xiuaïc; OÜK expT|aavxo, xolc, évavxioiq aijtoix; ó ©eöc, 
SiopBoüxai,, xoüxo navzaxov noiév 
la iörapovv ÈK TCÖV èni<TTo3i<&v 
«©av^idCeii;,, dyajrnré, örccoc, x(öv èawoü ó Oeói; dvaKxópcov ov «t>ei5exai öxav <J>ópov 
xfii  yfj ejia<t>inaiv 
Toüü 0eoöcopT|Toi> ÈK TCÖV npo<>T)Trav 

«ndvxa^cTpö)) Kai oxadfié npuxavexiei ó Kvpioq 

Commentaar r 

AAA 101 wordt gekozen omdat het materiaal van deze vraag kan dienen voor het vervolg of 
dee voortzetting van PsA 16. Na de slechte behandeling door de eigen leiders nu het kwaad, 
aangedaann door vijanden van buiten. 

Dee vragen 17, 18 en 20 (vr. 19 is een terzijde; zie daar) zijn bijzonder, alleen al vanwege de 
buitengewonee lengte van PsA's in- en toevoegingen. Inhoudelijk vallen ze op als vragen die 
meerr dan andere refereren of kunnen refereren aan de actualiteit, politiek / maatschappelijk 
enn anderszins. Vr. 16, over 'slecht bestuur', doet dat ook al, maar refereert eerder aan een 
toestand,toestand, terwijl vr. 17 en volgende gebeurtenissen suggereren. 

Vraagg 17 en 18 in het bijzonder bieden materiaal voor het bepalen van de mogelijke tijd van 
ontstaann van PsA's collectie (zie 2.3, "Actuele vragen ' sqq.). 

AA'ss redenering is eenvoudig: het is niet Gods wil dat de vijanden de christenen kwaad 
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doen,, dat doen ze uit zichzelf, op grond van hun 'oiKeia daépeia' (zie r. 45), en: ze zullen 
Godss straf niet ontlopen. Aldus AA's troost. De redenering wordt evenwel door PsA 
ingewikkelder,, en tenslotte onlogisch gemaakt. Hij neemt weliswaar de gedachte van de 
'oiKeiaa daépeia' van de belagers van AA over (bij hem de 'oiKeia Jtovrjpia [r. 16; 
anticiperendd thematiseren!]), en ook de beloofde bestraffing, maar verbindt daaraan toch 
'onzee eigen schuld', en kwalificeert het aangedane kwaad als 'icaiSeia' (zie bijvoorbeeld r. 
13).. Dus wil God het kennelijk wel. Wat precies wil God dan niet? 

DeDe vraagstelling 

11 È7toir|oav (AA) ~ 7tovoï3aiv (PsA). Zie mijn opmerkingen bij vr. 16, r. 31 over 
'Ttape5ó6Tiu£v,, ... anécxr\\iev' (AA) versus 'jtapa8iöóue6a, ... d^iaxdueGa' (PsA), en 
hieronderr bij r. 3: 'TteTtoiriKav' (AA) versus 'rcoioijaiv' (PsA). 

1-22 xdtc, xcópaic, KOU XOÏC, Xaöiq TCÖV xpioxiavwv (AA) ~ rplv (PsA). 'fyiïv' is niet alleen 
-- uiteraard - verkorting, maar ook een voordehandliggende term voor PsA, die leeft waar 
christenenn de norm zijn, terwijl AA en zijn mede-christenen feitelijk buiten het christelijk 
grondgebiedd woonden, gedomineerd door de enige decennia eerder binnengevallen 
"ongelovigen".. Voor PsA zijn 'ti^iei;' automatisch christenen, en de christenen 'fmelc,'167. 
Inn AA's mond kan 'T|^eI(;, de eigen, geïsoleerde, christelijke groep betekenen. Wil hij deze 
interpretatiee voorkomen, dan is hij aangewezen op een afstandelijker formulering, zoals die 
welkee hij hier toepast 'xaic, x^paic. Kal toiq Xaolq x<öv xptcmavoiv (r. 1-2). Zijn 'riulv' 
inn r. 3 (= de christenen), kan in de context, na 'taïi; x^P0 1^ KCtt T°tc, A.aoic, T(öv 
Xpvatiavwv',, geen misverstand meer wekken. 

22 oi "ApaPeq (AA) ~ xd e8vT| (PsA), Ik zie drie redenen voor deze vervanging: 
-- 'oi "ApctPeq' is te plaats- en tijdgebonden voor PsA; 
-- met 'xd ë0vT|' bestrijkt hij ook de andere volkeren waarvan de agressie voor Byzantium, 
enn in het bijzonder Constantinopel, in de negende eeuw actueel is, zoals Bulgaren en 
Russen; ; 
-- hij verwerkt in zijn antwoordbegin een citaat uit het boek Baruch, met daarin de woorden 
'è7tpd6r|xee xoiq eGveaiv'; met 'xa ëGvri' in de vraagstelling en 'xoïq ëöveotv' in het 
antwoordd brengt hij, zoals zo vaak, een - extra - rode draad aan in zijn tekst. 

2-33 Kara KÉXe-uaiv ndvxcoq KCCI ènixponfiv 0eoü (AA) ~ Kaxa KEXEWIV 0eoü (PsA). 
Eenn weinig overtuigend doublet van AA. Geen van beide termen is te beschouwen als een 
concretiseringg van de andere. PsA schrapt eenvoudig de zwakkere term. 

33 T)UAV xcröxa (AA) . Geschrapt door PsA. AA's 'f|ulv', zou voor PsA, na zijn eigen 
'fiulv' ,, dubbelop zijn, en is dus overbodig. Het anaforische 'xaüxa', dat 'iravxa xd Kaïcd 
öaaa éTtoinaav (...) oi "ApaPeq' heropvat, kan bij deze veel kortere formuling inderdaad 
gemistt worden. 

1 677 Cf. Browning over de Byzantijn Psellos ('Courants', p. 222): 'Psellos est bon chrétien (pour ne pas 
1'être,, il aurait fallu être Juif ou Musulman)'. Het is overigens aannemelijk dat de bijbetekenis 'ons, 
Byzantijnen',, of zelfs 'ons, inwoners van Constantinopel' meespeelt, gegeven het feit dat, zoals 
waarschijnlijkk is, PsA in Constantinopel verbleef (zie 2.2,'(...) Constantinopel ? '). 
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Ibid.Ibid. 7i£7toir|Kav (AA) - Tioioüaiv (PsA). AA's actualiteit, de ingetreden toestand van 
onderworpenn zijn aan de Arabieren(AA) versus PsA's actualiteit, het verleden dat zich in het 
hedenn manifesteert (en een waarschuwing is [zie ook hierboven bij r. 1, en bij vr. 16, r. 
31]). . 

HetHet antwoord 

4-177 Ox> Ttdvtox;-... dvayKa^ovteq, (AA) - 'O uèv (|>î dv0p(ü7toq Kal öiKaiOKpixn/; 
0£Ö<;.... SianpÖTTO'uaiv, (PsA). AA's antwoordbegin is voor PsA teveel de invulling van 
hett optreden van de Arabieren uit zijn vraagstelling in AA's eigen tijd en omgeving. PsA 
heeftt hen daar verbreed tot 'xd ëOvn,', en kan hier AA's plaats- en tijdbepaalde verslag dan 
ookk niet gebruiken. Dat hij het niettemin goed gelezen heeft blijkt al uit een detail als 'tct (...) 
u.fii  dpéoKOvxa x<3 0ec5' (r. 17), zijn weergave van AA's 'cticep OTJK dpéoKet t<5 0EC5' in 
r.. 7 (zie 5.4, 'Vertrouwdheid'). 

PsA'ss tekst behoudt de strekking van ontkenning van de vraag, en geeft daaraan zelfs 
brederee dimensie, door God '<()i>.dv0pümo<;' en 'SiKcaoKpirn/;' te noemen, aangevende dat 
hett antwoord wel ontkennend moét zijn. Hij ontleent '(fuXdvOpcoTtoq' aan AA (r. 22: 
'«(•etSouivox;; Kal <|>iAav0pamtoc,'): rode draad! Tegelijk thematiseert hij al dadelijk door de 
inbrengg van: 
-- 'onze zondigheid' (zie 'duapxavóvxov Tpdiv' [r. 11]); 
-- de '7tai6eia' (zie r. 13) die God bedoelt met de uitlevering aan de 'xmevavxtoi' (term, 
ontleendd aan het Baruch-citaat [4:5-7, in r. 13-16], en uitgelegd als 'éxöpoi',' avouoi' en 
'daepeïc;'' [r. 16]); 
-- de 'oiKeia novripia' (zie r. 16) van onze belagers, die garant staat voor hun bestraffing 
(zier.. 18). 

Dee 'rcaiÖeia'-gedachte is aanwezig in AA's exempel van Israels uitlevering aan de 
Assyriërs,, maar als het ware terzijde, in de bepaling 'npöq xö nai5ev6fivai orüxöv' (r. 21-
22).. Of we kunnen zeggen dat PsA die gedachte hier van AA overneemt, is de vraag. PsA 
kann haar gemakkelijk uit eigen beweging aangedragen hebben: ze neemt bij hem een 
belangrijkee plaats in sinds zijn vr. 9 over de éYKaxaXei\|/ei<;. Het opstapje naar 'eiq 
jiaiöeictv',, de woorden 'OÜK eiq djioiXeiav, akk' ..." (r. 12), ontleent hij aan het al 
genoemdee Baruch-citaat (zie r. 14). 

Ookk AA heeft, verderop, in r. 23, 'eiq anótXeiav' (het misverstand bij de Assyriërs 
omtrentt Gods bedoeling met de uitlevering van de Joden). PsA schrapt het zinstuk waarin 
hett voorkomt, maar misschien heeft het - mede - het Baruch-citaat in herinnering gebracht. 

Dee 'oiKeia Ttovipia' is wél een actieve ontlening aan AA, aan diens antwoord-einde (r. 37-
46),, in het bijzonder r. 45-46: '(De ctvofioi)... é£ oiKeiai; daepeiaq xaüra épyd^ovxai, 
Kaii xfiv èoxdTTiv KÓXaciv \moui:vo\)aiv'. PsA schrapt AA's slot, maar haalt dit element 
naarr voren (anticiperend thematiseren). Hij brengt een minieme verandering aan: AA's 
'daépeia'' wordt 'rcovripta', maar dat is omdat PsA zojuist 'doePeïc,' (r. 16) heeft 
gebruikt,, en wil variëren; een stilistische kwestie. Het zinnetje over de te verwachten 
bestraffingg voegt hij toe in AA's eigen woorden, waarmee deze zijn antwoordbegin afsluit 
(r.. 18). Duidelijk is te zien hoe PsA jongleert met de elementen uit AA's tekst die hem van 
pass komen. 
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11-122 'O (...) Oeóq duapxavóvxtov f|u.cöv napaSiStoatv fmaq (PsA). Een genitivus 
absolutuss in plaats van een coniunct-constructie! Net als verderop (r. 70): 'r|uTv 
aKt>6pcojtc5vv duapxavóvxwv' voor 'f)|nv oKvBpamoic, duapxdvouaiv'. Dit verschijnsel 
bestaatt al in het klassieke Grieks en ontwikkelt zich sterk in het latere Grieks168. 

19-200 Kal ÈTteiSfi ^éva xoI<; TtoXXoïq ta Yivóueva, ïaox; 5è Kai aniaxa, ÖKOUOOV ïtepi 
TOI3TO\)) Kai Ypa<t>iKf|v Ttapdaxactv (AA). Te omslachtig voor PsA; geschrapt en 
vervangenn door 'yap' en 'ax; eïpiycai' (r. 21). De verkorting is ingenieus: 
-- voor de verbinding met het voorafgaande voegt hij ydp in in de volgende zin, aangevende, 
niett de reden / oorzaak van wat is meegedeeld, maar de reden waarom het is meegedeeld of 
konn worden meegedeeld169 . 
-- 'ÖK, eïpTyrai', door hem ingevoegd, houdt de connectie met de bijbelse 'napdaxacic;' in 
standd (zie 7.4, 'Citaat-aanduiding' voor eïpr|xai / YÉYpa^xai se. èv xtj rpa<t>fj). 

21-244 Jtape8ó9ri ... (AA) ~ 7tapa5o9el<; ... (PsA). PsA's veranderingen leiden tot een 
pendens-constructie170:: '7tapa5o0ei<;..., xpiiaduevor dKouaov ...'. Dat gebeurt vaker 
(ziee vr. 12, r. 2 sqq., en vr. 14, r. 8-10). 

Ibid.Ibid. ... rcoxè ... X.apóvt£<; ouv dSeiav ... Kai vouiaavxeq öxi eiq dTtoóteiav aüxolq 
Ttapé5(öKEvv ó ©eóq xoüq 'IovSaioix;... Aomöv ... (AA). Geschrapt door PsA. PsA kleedt 
AA'ss tekst uit totdat alleen de minimaal noodzakelijke informatie overblijft. Dat hij 
'4>ei8ouévox;; Kai <(>iXav6paOTux;' (r. 22), dat gemist zou kunnen worden, toch overneemt, 
iss omdat het het tegenwicht is van 'niKpaw; Kai dauurtaGoSq1 in r. 24, dat niet gemist kan 
worden. . 

Omdatt PsA AA's tekst hier ontdoet van typisch narratieve elementen: tijd ('HOTE'), 
voortgangg ('ot>v'), motivering/causaliteit ('vouiaavxeq ...'), zou men kunnen denken dat 
PsAA het genre Verhaal onpassend vindt, en de tekst daarom reduceert tot loutere informatie. 
Daartegenn pleit het feit dat hij elders het verhaal bepaald niet schuwt, getuige het verhaal van 
dee anachoreet in vr. 2, de verhalen van de vrijpostige monnik en de slechte bisschop in vr. 
16,, de verhalen van keizer Mauricius en van de leerling-anachoreet in vr. 18, en die van de 
heretischee bisschop van Cyzicus en van de magiërs in vr. 20. We moeten misschien 
concluderenn dat PsA vóór alles het exempel-kaiakttr van de uitlevering van de Joden aan de 
Assyriërss (zie bijvoorbeeld 4Reg 17 sqq.) wil benadrukken: daarvoor kan hij de inkleding 
alss verhaal missen. 

211 ToTq 'Aoaupioiq (AA) - xoiq Tj7tevavxioi<; (PsA). PsA schrijft 'xotq ümevavxioiq' om 
dee tekst meer verband te geven door aan te haken bij het Baruch-citaat: "... TiapeSóGTjTe 
xdiqxdiq \Mtevavxioit;...'. Hij suggereert dat Baruch (voor hem Jeremia) op deze gebeurtenis, 
hett gedwongen verbij f van de Joden bij de Assyriërs, doelde. 

1 688 KG II , p. 110-111. Zie voor de ontwikkeling in later Grieks Jannaris, Historical grammar, 2145, over 
dee absolute constructies: genitivus absolutus vervangen door nominativus, accusativus en dativus absolutus, 
allee absolute constructies kunnen conjunct-constructies vervangen, en doen dat ook, in toenemende mate. Zie 
ookk Horrocks, Greek, p. 180 en 185. 
1699 Vergelijk voor het verschil het Nederlands van resp. 'Hij gleed uit, want het had gevroren' en 'Het vriest, 
wantt ik kom net van buiten'. 
17^^ Een nominativus absolutus? Zie boven bij r. 11-12, en de verwijzingen in n. 168 naar Jannaris en 
Horrocks. . 

file:///Mtevavxioit
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255 xo\) 7ipo<}>f|TO\) (AA). Geschrapt door PsA. Overbodig: iedereen weet dat Zacharia een 
profeett was. Ook kan PsA hebben gemeend dat zijn toevoeging 'rcpóc, töv 'IopctfiX' - die hij 
kennelijkk nodig achtte (zie hieronder) - voor de indentificatie van Zacharia voldoende was, 
zodatt 'xox> Jipo<t>f|TO\)' kon vervallen. 

25-266 Ttpöc, töv 'Iopan,!. Toevoeging van PsA. Met de twee bepalingen, 'jtpöc, töv 
'IapctfiX'' en 'rcepi 'Aaaupioov' (het laatste overgenomen van AA), legt PsA de betekenis 
vann het Zacharia-citaat uit. Ze weerspiegelen de - dubbele - opbouw in tweeën van het citaat: 
"EtflXatca"EtflXatca Tf|v 'l£po\)aaXn.u KCCÏ xr\v Licbv ( ) cópyiaOriv üuïv' wordt weerspiegeld 
doorr 'npöc, TÖV 'IapanA', terwijl 'ópyi^ouai £7ci TOÜC, a"üve7tiTi0euévovq fiu.tv (../...) 
aï>Toii  5è a-uveTtéScvTO \>utv eiq KOKÓ' weerspiegeld wordt door 'Ttcpl 'Aacrupioav'. 

288 óXiyov (AA) ~ óM.ya (PsA). Correctie van PsA?: 'óXiycc' is de lezing van Zach 1:15 in 
dee Septuaginta. 

30-366 'Cïaavxcoq iced Sict 'Haato\>... ov fir}  Svvqan KaOapa yevéaBai.» Ingevoegd door 
PsA.. "QaavTax;...': het gaat PsA om de overeenkomst tussen de uitspraken van Zacharia 
enn Jesaja, te weten de door de vijanden over henzelf afgeroepen straf Gods voor het kwaad 
datt ze doen. Het verschil, nl. dat Jesaja (i.e. de Deutero-Jesaja van hfdst. 40-55) niet 
spreektt van de deportatie naar Assyrië (8ste eeuw), maar van die naar Babylonië (6de 
eeuw),, wordt in het geheel niet benadrukt. De ironie wil dat PsA zich - mét AA! - vergist 
waarr hij meende dat Zacharia sprak over de Assyriërs ('TtEpi TCÖV 'Aaovptcov' [zie 
hierbovenn bij r. 25-26]): Zacharia, althans de Zacharia van Zach 1-9, leefde tijdens en na de 
Babylonischee ballingschap, en doelde in Zach 1:15 zonder twijfel op de Babyloniërs. De 
overeenkomstt is dus groter dan PsA besefte of bedoelde. 

37-466 "Hicouaac, ... Tn.v éo"xaxr|v KÓX,aoiv tmouÉvouaiv (AA). Geschrapt door PsA. 
PsAA vervangt AA's slot door een geheel nieuw eigen slot, met het karakter van een 
conclusiee ('OÜKOVV ...'), en in de vorm van de gebruikelijke bijbelcitatenreeks-met-
verbindende-tekst-en-commentaar.. Ongebruikelijk is de lengte: 24 citaten, 23 OT en één 
NT,, in 91 regels. Kennelijk staat het thema van de eigen zondigheid als de schuld van alle 
tegenspoed,, individueel en collectief, hem zeer na. Dat kan ook vermoed worden van de 
onderwerpenn van de volgende vragen, in het bijzonder vr. 18 en 20, 'gewelddadige dood' 
enn 'magie': ook die worden afgesloten met zeer lange citatenreeksen met eigen PsA-tekst. 
(ziee de daarop gegronde hypothese in 2.3, 'Actuele vragen ' sqq.). 

PsAA vindt kennelijk dat wat AA hier te berde brengt óf al voldoende aan de orde is geweest 
('dee Assyriërs'), óf te specifiek voor AA's tijd en omgeving (de wandaden beschreven in r. 
42-44).. De Farao bewaart hij voor later (zie r. 121-122). 

Merkk weer op dat AA de situatie, "echt" of literair-fictief, van de persoonlijke vragensteller 
enn beantwoorder volhoudt met '"HKOWJCCC, ...', terwijl PsA de zaak veeleer als een 
verhandelingg presenteert: 'OVKOVV évie\59ev nctvÖavouv̂ ...' [r. 47]. Weliswaar is 
OÜKOÜVV  een typisch dialoogpartikel, maar de eerste persoon meervoud van 'uavOctvonEv' 
betekentt 'wij allen (die dit vraagstuk bezien)', niet 'jij , vragensteller, en ik'. (Zie 3.2, 
'Enscenering'Enscenering '.) 

444 'ufi Katd 0eoü ÖYavctKTfjTe'. 'Op God blijven vertrouwen' is vooral de boodschap 
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vann AA. God '7tavxa npöq TÖ auu.<J)épov épya^eTai' (vr. 18, r. 56). PsA's boodschap is 
diee van de eigen schuld en verantwoordelijkheid (r. 48-49: '8iö TOC, duapüaq fmröv 
7tapa5i8óne9aa [..] eiq xéïpa<5 èxÖpwv', en r. 71-72: 'ai a5iKiai fpaiv npo^evoüaiv é<(>' 
f|ua<;; xa tcatcd'); in vr. 18 gaat het hem erom dat de gelovige het vertrouwen in de 'oryioi' 
niett opgeeft (zie daar bij r. 146 sqq.). (Zie 3.5, 'Eigen verantwoordelijkheid en schuld'.) 

477 sqq. PsA neemt voor het begin van zijn slotpassage (r. 47 sqq.) AA's stelling over van 
dee te verwachten 'uiterste' bestraffing - lees: veroordeling tot de hel - van onze vijanden 
voorr het kwaad dat ze ons aandoen (in 'oi [..] no^euoüvTEC, Kal döiKowxec, Tjuac,' is 'ïcai 
aSiKOwcec,, Tpac/ explicatief: "... en die ons daardoor schade doen'). Hij doet dat met, 
zoalss wel meer, een kleine wijziging om zich de tekst toe te eigenen: '\wtooTf|aovTai' voor 
'\mou.évoi)aiv'' (r. 48; zie 6.3, 'Psychologie van de bewerker'). Maar waar AA het daarbij 
laat,, sluit hij, zoals hierboven al aangegeven, aan met het thema van onze schuld, onze 
zondenn als grond voor uitlevering aan de vijand ('6id xctc, dp.apTiac, fiuxov 7tapaSiSóne8a 
7ÏOM,ÖKIC,, eiq x£ i p a^ èxSptöv' [r. 49]). 

Datt thema is de rode draad door de bijbelcitatenreeks, zij het dat niet alle citaten de beide 
elementen,, 'uitlevering' én 'eigen schuld' bevatten. Een flink aantal brengt de enkelvoudige 
boodschapp van de 'eigen schuld' aan welke tegenspoed dan ook (zie 7.9.1, 'Citaten in 
citatenreekscitatenreeks steeds algemener'). Enige citaten impliceren een uitlevering van een andere 
soort,, zoals twee Genesis-citaten over Adam en Eva, men zou kunnen zeggen: een 
uitleveringg aan de wereld buiten het Paradijs (r. 100-108). Een ander Genesis-citaat gaat 
overr Kaïn, die uitgeleverd wordt aan het treurig bestaan van moordenaar (r. 109-113). Een 
volgendd citaat, ook uit Genesis, betreft Noach, die uitgeleverd wordt aan de Elementen (r. 
114-116),, en twee Genesis-citaten herinneren aan Sodom en Gomorra, uitgeleverd aan het 
'ïrüpp Kal Belov' uit de hemel (r. 117-121). 

Mett de Farao (r. 121-122, geen citaat, maar een eigen passage van PsA), wordt het element 
vann de correspondentie toegevoegd, de beoordeling van de overtreder 'KOTO TÓ ëpya 
at>TO\>'' (zie r. 125). In citaten verderop (uit Leviticus, Obad, Richteren en Salomons 
Wijsheid)) betreft zulk Oordeel ieder mens. 

PsAA zal zoals gebruikelijk (zie 3.4, 'Streng') niet de strafmaat in het hoofd hebben, die 
verschiltt naar gelang van de zwaarte van de zonde, maar verschillende soorten van straf 
naarr gelang van de aard der zonde . 

Merkk op dat PsA drie Jesaja-citaten opneemt, 14:12, 14:13-14 en 14:15, die hij met elkaar 
verbindtt door middel van twee tussenzinnetjes met 'ènctyei' als hoofdwerkwoord, wat 
wijstt op waarneming van de brontekst zelf en direct citeren (niet uit een citatenverzameling; 
ziee 7.8, 'Vooral direct geciteerd). 



EPÜTAnOKPIEIEEPÜTAnOKPIEIE  18, 1-15 181 1 

EP.. 18 (= AA 29 + 30) 'Is de dood door geweld Gods wil/? ' 

AAA EPQTHEIE K8' Ti xpfi XEY £ IV W&C, *ai rcepi x<öv piaico Gavdxcp xeXemoóvttov 
fjj  KpT1|IVl̂ OM-évO)V Tl KCCTOXCÖVVUHévCÖV f| 7iovti^o^évcov; 

AAA EPQTHZIZ X TApa 8è*  ndvxeq oi Kprmvi^ofxevoi f\ [Ttovti^ó^ievoi ] f| 
PsAA  'EpótTfcna ir\'  Wpa — ndvxeq oi Kpr^vi^ónevoi TI [Kaxanovxi£ó|i£voi] f[ 
**  sic M, öti addidit AA 

AAA Kaxaxfovvv^evoi Kaxa Gciav [GéXïiatv] Kai Ttpóaxa^iv ndaxouaiv, r\ Kal è.% 
PsAA Kataxa)vv\)|xevoi Kaxa Geiav [drceiWiv] Kai Jtpóaxa^tv ndaxouaiv, f\ — è4 

AAA evepyeiaq xoü [HIGOKÓXOU]; 
PsAA èvepyeiaq xoü [TEOVTPOÜ ]; 

AAA AIÏOKPIEIX "Oxi p.èv KaGd <|)Ticn.v fi Tpa<()fi, «'Ave^epevvTjra ra Kpifiata TOV 
(K6') ) 

PsAA  'AnÓKpiaiq "Oxi [izv Ka6d (}>Tiaiv f] Tpa<])T|, «Ave^epevvrjra va Kpi/iata TOV 
(«O O 

AAA  6eov eioi, Kai ave^ixviaaroi ai óöoi avrov.» , 8fjXov [ öel jiévxoi Tpaq 
PsAA  Qeov eiai, Kai dveq'ixviaoToi ai óöoi avrov.» , 8fjXov [ nkr\\ 8è 

AAA éniataaöai, oxi] ov ndvteq oi fhaico Gavdxcp xetemcövxet; öi' d|i.apxia<; XOVTO 
PsAA ] oi) navzec, oi piaico Gavdxcp xeXevxcövxeq 8i' anapxiaq xovro 

AAA  naoxovoiv. Kat j iaprupowi xoüxo — oi xoü 8iKaio\) Icöp mol 8iKaioi övte<;, 
PsAA  nacxovoi. Kai - yap oi xoïï — Icbp moi 8iKaioi övxeq 

AAA Kai ónoGu^iaSöv [ KaxaxcocGévxeq vnö iT\q oiKiaq ]• Kai ó 
PsAA [ w o xfv; oiKia»; KaxexcócGricav ]• Kai ó 

AAA Xpiaxöq 5è f^iat; 8i8daKei xoüxo Xéyav, öxi OIJX' d|xapxa)Xóxepoi rjoav TZÓVTCÖV 
PsAA Xpiöxö<; öè Tljiaq 5i8daK£i xoüxo Xéycov öxi oüx a^apxcoXóxepoi rjcav 

AAA TCÖV KaroiKovvrmv év 'IepovaaXrjfi oi öeKaoKxcb av8pe<; é<f>' ovq ëneaev ó 
PsAA roöv KaroiKovvrcov év 'IepovaaArj/i oi SeKaoKzcb dvSpeq é<p'ovq ëneaev ó 

AAA irvpyoq TOV ZIXOXXJU, ov8è Jtd^iv ÈKEIVOI COV rö aljia ëfiiq'ev ó FliXaxoq fierd 
PsAA itvpyoq TOV ZiAcodfi, ome rcd>.iv ÈKeivoi cov rö aljia ëjj.iq'ev ö üiXÓToq fieta 

AAA T(öv dvoiajv. 
PsAA TCÖV 6v0ió)v. 

AAA "Qoxe évxe-ü8ev ^lavÖdvo^iev, öxi 8iKaioi noXk&Yixc, piaito Bavdxco 
PsAA "Qaxe èvxeö9ev ^avGavojiev öxi 8iKaioi nokXó.K\c Piaico Gavdxco 
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AAA xeteinokn Kara xiva aSr|Xa Kaï Kp"ó<J>ia 0EOÜ Kpijiaxa yivó^Eva Kaxd xpelc, 
PsAA xeXevrtoai Kaxd xiva a8r|Xa Kal Kp\><J>ia 0eoü Kpi^axa yivójieva Katct xpeT<; 

AAA tpójtovq- xivaq nèv yap óotoix; avöpaq noXXctKiq ó 0eó<; ouyxtopEi fj \ntö 
PsAA xpórcoix;- xivd<; |.ièv ydp óctoix; av8paq üoAActKiq ó 0eóq avyxcopeT tj twrö 

AAA Öipicov f\ aeiajicov f) ü8dxcov f] Kprpvcöv dvaipeBfjvai, ÖTIÖX; oi Xoiicol Kai 
PsAA Gipicov Ti aeianöv r\ ï>8dx(ov fi Kprinvcov dvaipeGfïvai, ÖTtax; oi Xoinoi -— 

AAA  èiieXelq TÏXOTI6CÜOT.* Xéyovxet;, öxi «EP OUTOI; ó xoioüxoq avGpawwx; xovto 
PsAA 7iTOT|6(oai Xëyovizq- «Ei ouxoq ó TOICÜTCX; avSpomoq xoüxo 
**  sic bD, JtTOTiöcJuev AA 
**  sic b, Èdv ,4/1 

~~,, AA tméöxn,, xi [iÉM,o|i£v ndaxeiv fmelq oi djiapxcoXoi;» 
PsAA  vnéavr], xi |aÉM,o|i£v 7idox£tv fp£ï<; oi djiapxcoAoi;» 

PsAA  Kai- «Ei ó öiicaioq», dx; yéypa7rxai, «nóXig crco^erai, ó aaep-qg Kai a\iapxa>Xög 
KOVKOV tpaveïrai;» 

AAA "Exepoi 8è naXiv * öaioi uiKpcö Öavdxco xeX^mcöaiv, ïato<; xivd fiiKpa^ 
PsAA "Exepoi 8è ndXiv ïaax; xivd niKpd 
**  sic b, av8pe<; addidit /4A 
^^ sic Mb, (iiKpct nva A>4 

AAA èXaxxcójiaxa EXOVXEC; Kai 8i' éKeivrn; TT^ dneiX.fi<; aüxd ovyxtopTiGévxeq 
PsAA èXaxxcójiaxa EXOVXEC; Kai 8i' ÈKEIVTIC; xf\q d7C£iA.fiq aibxd auyxcopiiGEvxec; 

AAA XEXEIOI Xomóv rcapd 0eöj £\>pe8f|öovxai. "Iaox; 8é xiveq — Suvaxoi, 
'' PsA xéXfiioi Xoinöv icapa 0EÜ) £\>p£0f|aovxav c&Xoi Sé XIVEC; dx; 8waxoi 

AAA djiapxiac; kaoü avaöe^diiEvoi, noXk&Kiq JiEipao^otq f\ Kai J;t<)>Et Kai 
PsAA djxapxiaq A,ao\j dvaSe^d^evot, TOXXÓKK; neipaa\idi<; Kai xatend) 

AAA 9avdxq> imtp xf\q dvaöoxfv; TtapaSiSovxai Kai éamoïq Kai xa) katitt HEi^ova 
PsAA Öavdxcp m ep rnq dva8oxt)<; 7iapa8i8ovxai Kai éauxolq Kai xd) taxa) |i£i£ova 

AAA aampiav TÏOIOÜ^IEVOI- Kai yap Kai ó Xpiaxóq — 
PsAA atüXTipiav rcoiovnevor Kai ydp —- ó Xpicxcx; öia rag a^apriag r\p.av 

AAA xöv vncp fmröv dv£8é^axo Ödvaxov. xoüxo ow 
PsAA  érpav/uaricrdTj Kai xöv \m£p T\[L<ÜV dvESé^axo 8dvaxov. xovxo ovv 

-,«,, AA [yivtóaKovx£<;] \xr\ Qa\ifir\Q<ï>\i£v  ópövxEq ['IcodvvT|v dïioK£<|)a^i^óg£vov, 
PsAA [£i8ót£<; ] \ir\  6a^pr)8cöM.£v ópwvxEq ['Haa'i'av rcpi^ó^iEvov Kai 'IcodvvTiv 

AAA néxpov axa\>poi>H£vov, 'Hadi'av Tcpi^ó^ievov, Kai Zx£<t>avov ?ii8oPoX.ov)fi£vov 
PsAA d7iOKE(|)aA.î óp.£vov Kai Zxé<J>avov XiGopoXov^evov Kai néxpov 
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AAA ], Kal aXKovq [nupünx; óoioix; av5pa<;] VÓCOK; xakE-ndxc, Kal 
PsAA OTa-upoünevov ], Kal aXkoxic, [TCOXAOXN; dyioix; ] -

AAA KIVÖÜVOK; Kal Gavdxoiq Piaioic; TïEpmircxovxaq. 
PsAA  %a.ljE,noi<; KIVÖWOK; Kal Gavdxoic; -- 7i£piTti7CX0vxac;. 

AAA 'Onoiax; 5è*  Kal énl xcöv 7tovT|pcöv dvSpcov Kaxa xpeiq xpóitoui; oi ^aKÓpioi 
PsAA 'O^IOIÜX; öè Kal È7ii xcöv Ttovnpcov dvSpcov Kaxa xpEÏ<; xpÓTioix; 
**  sic bDd, 8è omisit AA 

3511 AA 7iaxépeq <}>aal [lovq piaiovq Gavdxouq awicxaaOai]- f| ïva, ÈKEIVCOV xfj 
PsAA [ol piaiot Gdvaxoi yivovxai ]• f\ 'iva ÈKeivcov xfj 

AAA aneiXfj TtEpiTtutxóvxtov, ol Xoutol ato^poviaGcÖoiv f| ïva Kal amol ol 
PsAA cmeiXfi 7iEpi7iurxóvxcov ol Xoircol aco<t>povioGcöaiv- r\ '(va Kal aüxol ol 

AAA GVTJOKOVXE<; ^époq ÈKE! dvéoEtoq eüpcociv-
PsAA 6vf|OK0vxeq \iépoq ÈKei dvéo"£co<; EÜpcooiv 

PsAA  7ïXeioxT|v ydp ÈKEI acoxripiav EÜpiaKO-uaiv ol TiiKpcö Gavdxcp xoü act>naxo<; 
Xtopi^ójiEvoi.. Kal xoüxo önXcöv ó Küpioc; èteyev nEpi xivcov TIÓXECOV \ir\ 

400 Sexonévcov aiixoü xö Kf|pi>yn.a, öxi «rfj Zk>öófia>v Kcti ToyLÓppcov aveKXÓxepov 
ëaraiëarai év r\p.épqi Kpiaecog f\ tfj JtóAei éKeivrj.» 

AAA f\ 7tdA.iv Kaxa GEIOV xivd ópyfiv Kal d7tEiA.fiv 0EOÜ, ax; énl xoü Oapacö 
PsAA Ti 7cdX.iv Kaxa GEIOV ópyfiv Kal d7teiX.frv 0EOÜ, dx; ÈTCI xoO Oapaö 

AAA yéyovE Kal ènl xov KaxaKX.ixjjiO'ü. ol JIÈV ydp Kold^ovxai COÖE Kal ^lóvov, ax; 
PsAA yéyovE Kal énl xoü KaxaKA/uanou ol (ièv ydp KoAa^ovxai co5e Kal ^lóvov, ax; 

AAA ó Ad^apoq* ol 5è Kal CO8E éK jiépovq Kal JÏÓXIV èKEÏ ÈK fiépoix;, cöoTtEp ol év 
PsAA ó Ad^apoq- ol 5È Kal COÖE ÈK népoix; Kal rcdXiv EKEI ÈK fiépoix;, coaTiep ol év 

4 5 .. AA Zo5ó|uoti; ép.7i\jpia6évx£<;- ol 8è éKEi ^óvov [ JakmEp]] ó KXOVOIOC, Ó 
PsAA ZOÖÓ^OK; éjinupiaGévxeq- ol 5è éKEl jióvov [ [[ax; J ó Kaxa xöv Ad^apov 

AAA Kaxa xóv Ad^apov}. 
PsAA nXoixTioq ]. 

AAA  Mévxoi yE ÖEÏ dKpifïa*; ÈTtiaxaaGai, öxi 7iX£ioxT|v éKEl acoxripiav fj èK ^lépoix; 
dvEaivv EÜpioKouaiv ol TtiKpcö Gavdxcp xoü ccó|iaxo<; xcopi^ójiEvor Kal xoüxo 
5r|Xcovv ó Kt>pio<; EteyE KEpi xivcov 7tóXecov |ufi ÖEXO|1£VCOV aüxo-ü xö KTpuyna, cm 

500 «Vrj Zo8óp.a)v Kai yrj rop,óppav aveKtórepov ëarai év wépg Kpiaecoq f} rrj 
nóXeinóXei êKeivT].» 

http://7tdA.iv
http://7cdX.iv
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AAA Mfi xoivuv Xéye nrjöè [£f|xei ] Xomöv öxav*  'iöxiq xivd niKpü Gavdxco 
PsAA Mfi xoivuv Xéye jir|5è [jteptepyd^ou] Öxav ÏÖTJ<; u va 
**  sic Dd, énav AA 

AAA xetev>xf|aavxa f\ KpefiviaGévxa r\ rcviyévxa' «Aid xi oüxco xéGvriKev; f}  apa i\ 
PsAA — Kprm.vva9évta f) rcviyévxa- «Aid ti oüxco xéGvr|Kev; - apa r\ 

AAA (öpa [amoij e^Gacev], fi rcapd Kaïpöv ërcaGev -
PsAA ©pa [ë(J)0aaev amoü] f\ rcapd Kaïpóv ËTiaGev, f\ ÈK XOV novr\pov xoüxo 

5 5 / ^^ ;»-
11 PsA yéyovev;», 

AAA  aXka JIÓVOV niaxEue, öxi rcdvxa ó 0eöc; npöq xö at>|j.<t>épov épyd^exai. 

PsAA  akXa yïvoxjKe öxi Kal i% löiaq noX.A,dKi<; dSiaKpiaiaq Kai a\)6a8eia<; 
7tEipaa|ioT<;; Kai au topa!*; icai Gavdxoiq TiepiTtiTttojxev olov naa%ovaiv oi 
Gecopovvxei;; xeiH£Plv 'Hv dépog xporcfiv Kai xov Xx^évoq xf̂ v v aw tine^dyovxe*; 

600 Kai aXkoiq KIV5IJVOI<; èauxoix; enippinxovxeq-i-, ax; aüxE^oixnoi, jir|xe xoü 0eo\> 
QéXovioc,QéXovioc, (ifixe [ifi v xoü ÖiapóX-ou xaüxa Kat xd xoiaüxa rcdvxa KOX' È^ovcriav 
Kaii  aüGevxeiav TOIOÜVXOI;. 

AAA AFIOKPIZIZ (ad AA Qu. XXX) Toü — Xpioxoü Aéyovxoc;, öxi «Tpcöv Sè Kai 
(V) ) 

PsAA Toij ydp Xpiaxoü Aéyovxoq- — «TpóvSè Kai 
(uVV cont.) 

AAA  ai [rpixoci]  Tfjg KeipaXfjg naaai* T\pi6pr\p.Évai eiaiv», eüSriXov öxi oü JIÓVOV 
PsAA  ai [  Tpi%eg] rfjg Ke<paAfjg maai T\piQpT\p.évai eiaiv», e\35TiA,ov öxi oü jióvov 
**  sic bDE, Tpixai naaai rnq K£<|>aXfi<; AA 

AAA dvGpomoov, aXX' ovdè dA-óycov r\ xoipcov é^ouaid^ei ó Eaxavaq, ax; xó 
PsAA dvGpamaw, akk' oüSè dXóyav f\ xoipwv e^oumd^ei ó Xaxavaq, ax; xö 

AAA EvayyéXiov ^lapfupel. OTJKOÜV xd fièv xwv xoioüxtov Gavdxcov yivovxai — 
PsAA E\>ayyéA,iov naprupeV OTJKOÜV xd p.év xaiv xoiomwv Gavaxoiv yivovxai, ax; 

AAA Kaxd drceiWiv 0eoü 
PsAA eiprixai, Kaxd dTieiAriv 0eoü noXkótKic, èrii xtöv dfiexavÓTyxa duapxavóvxoöv, 

AAA  (bc, èni xoü KaxaKXva^ov , 
PsAA  (bc, èrci xov KaxaKXuanoü Kai xcöv Eo5ó(icov 

PsAA  yéypanxai ydp öxi «<PavAoi êv 6avatq> eg~aiai(p» d7toko\Jvxai, Kai- «Odvatog 
700 dfxapTooXóv Ttovqpóg. » Kai- « Tlapanopevo^evr]g KaraiyiSog a<pavi£erai ó 

daefirjg.daefirjg. » Kai- «AiKaiog ÈK Orjpag ÈKÖVVCI, dvt' avrov Sè napaSiSoxai ó 
doeprjg.» doeprjg.» 
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AAA xd 8è Kaxd ïtapaxtóptioiv coq érci xwv XÉKVCÖV xoü 'I(óp\ x(öv Kaxax<o<T0évx(ov, 
PsAA xd 5è Kaxd Jiapax(ópT|civ, ax; èrci xcov TÉKVCOV XOÜ 'Icó(3 — 

AAA ëxepa 5è Kax' eïöriaiv 0eoü jióvriv, jifixe*  — aweuöotcoiJVToq |if|X£ \vi\v 
PsAA ëtepa öè KOT' eiSrioiv Qeov HÓVTIV, nr|xe jxfiv aweuöoKoïïvxoi; îf|xe fifyv 
**  sic bD, \ir\&è AA 

_ , ,, AA K(ÖXI)OVTO<;. 

PsAA KtDXÜOVTOq. 

PsAA  tyr\a\ yap- «Oü î <Wo arpovBia aaaapiov noyXeïrai; Kai ëv èt; avtav ov 
neaeïraineaeïrai èni rr\v yf\v dvev tov naxpög vjicöv» xoü év xolq oüpavolq; xaüxa 8è 
ëXeyevv 8eiKv\)<; öxi oii5èv dyvoo\>vxo<; aüxoü yivexai, ov \ir\v eic, rcdvxa 
èvepyoüvxoc;. . 

AAA "Iacoq 5è KoXkaKiq Kai ürcö 0eoü fk>vXf]q, xivèq TUKpai Gavdxcp xeteuxaiai 
PsAA "Iao*; öè 7ioA,A.dKic; Kal vnö @eoü PovXfjq xive<; TtiKpcö Gavdxcp xeteuxcöai 

AAA Tipóq atonpiav [at>xd>v ]. Seriöeiq yap x°ü ©eoü MaupiKioq ó 
PsAA 7tpó<; acoxrpiav [èa-uxcöv], ÖX; ë ^ v. 8er|0ei<; ydp xox> Qeov MaupiKioc; ó 

AAA paaiXeix; èv xco KÓG(ICO TO-ÜTCÖ a7ioXafÏ£iv imèp xcov [iölcov duapxicöv cov 
PsAA  fiaaiXevq év xq> KÓajiw tomcp dnoXaPeiv \mèp xcov [djiapxicov aüxoü 

AAA ëTtpa^ev], [ë0ecópr|oe] Kax' övap xivd üflepévöo^ov paaiXéa KeXeüovxa 
PsAA ], [ei8e ] Kax' övap xivd xm;epévöoJ;ov PaaiXéa KeXeüovxa 

AAA napa8o6fïvat amöv OCOKÖ XCÜ axpaxicóxTi, orcep Kai yéyovev. 
PsAA napa8o0fivai aiixöv OCOKÖ XCÖ axpaxicóxrj- Ö7tep Kai yéyovev -

AAA Kai d^Axx; 8é xiq f|v dvaxcopTixfn;, cnneiou; Kai xépaai SiaXdjiTicov, ëxcov Kai 
PsAA Kai aXX.oq 5é xiq r|v dvaxcopryrfn;, armeioit; Kai xépaai 5iaXd|aftcov, ëxcov Kai 

AAA xiva îa0T|xfiv crüv aüxco év xfj èpf|(Kp. év (itö ow xcov fipepcöv èyévexo xöv 
PsAA xiva naÖTixfiv <xuv amco év xfj èprmco. èv ^iia ow xcöv fjnepcöv èyévexo xóv 

AAA atixöv M.a0Tixrjv ëv xivi Tiótei 7iovT|pöv Kai d0eov apxovxa èxoikrri 
PsAA aiJxóv ^a0rixf|v ëv xvvi ïtóXei novipöv Kai a0eov apxovxa ëxouaav (sic) 

AAA napayevécOai, Kai cupeTv aüxóv xeXe-uxf|aavxa Kai jiexd TCOX^OÜ ö%ko\) Kai 
PsAA Tiapayevéa0ai, Kai etipéiv aijxöv xe^euxfiaavxa Kai p.exd TIOXXCÜ öxkov Kai 

AAA  xi^f\<; Kai Ktipóüv Kai 0vnia|idx(ov TtpoKojii^ónevov \)7iooxpéyavxoq 6è aiixoü 
PsAA xi^iiv ; Kai Kripcöv Kai 0^)(ila^dx(ov 7ipoKO|ii^ó^evov \)Tioaxpé\|/avxoq 8è aiixoü 

g0 (( AA èv xfj épfmcp r|upe xöv 0eo<J>ópov auxov énioxdxr|v vnö üaivriq ppoo0évxa. 
PsAA év xfj èpfifxco Tivpe xöv 0eo<|>ópov aüxô  è7n.axdxr)v vnö üatvT|<; ppto0évta. 

file:///vi/v
file:///ir/v
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AAA fip^axo ouv d8r|p.ovëïv Kal axeSöv 5iKÓ^ea6ai XCÖ 0ec5 Xéycov* 
PsAA f ^ a xo ow dSrpoveïv Kal a%e8ov SiKd^EöGai xcö 0e© XÉytov «üoü r\ 
**  sic b, öti AA 

AAA - • «nó*; [ó Tiovnpóq ÈKeivoq] Kal aGeoq apxcov 
PsAA SiKaioKpiaia cov Küpie; nax; [EKETVO<; ó novripöcj apxcov, noMxt 

AAA oïitox; évöó^ox; èxetevxriaev, [oiixoc; 5è ó ayiog] 
PsAA ÖE Tiapopyfiaaq, o-Oxax; èvöó^ox; exeXevxrjcEv, [ó 8è dyioq ouxoq] , noXXa ooi 

AAA Kai TcvEu^axiKÓq xoioüxov [ wé^eive] [Gdvaxov 0T|piaXxoxov];» 
PsAA SoiAeüaaq, xoioüxov [ v7cécrxT| ] [OrjpidXwxov Gdvaxov];» 

AAA xavca ouv Kal xd xoiaüxa aiitoü SiKa^op-évo-u, é7téaxT| aüxcö ayyz'Koc, Kvpiov 
PsAA xaüxa o w Kal xa xoiaüxa avcoü 8iKa£o|iÉvoi), éTtéaxri aüxtü ayyeXoq K/upioi) 

AAA Kal elrcev «EKEÏVOI; Ó apxcov, ÖAxx; rcovTipög cov, EIXEV ëva* ëpyov dyaGöv 
PsAA Kal ei7tev «'EKEIVO<; ó apxcov, öXoq rcovT|pö<; cöv, elxev ëva ëpyov dyaGóv 
** sic MW, ëv AA 

AAA Kal 8id xf\q xi\if\c, — Kal xf}c; 5ó£,riq r\q [vné\i£\v£v] èv xcö ë^oöicp aüxoü* 
PsAA Kal Sid xf\q xî ifjg ÈKeivr|<; — r\q [ëxuxev ] èv xw é^oStcp aüxoü 
** sic D, TOÖ 0avotTO\) axnoü AA 

AAA cmétaxpe xöv niaGöv EKEIVOU xov évöq dyaGoü, Kal drcfi>.0Ev EKEI xeXetax; 
PsAA dné^aPe xöv ^aGöv ÈKeivou xov èvöq dyaGoü Kal djai^Bev EKEI xEteicoq 

AAA KataKEKpi^évoi;* ó 8è cö<; éjciöxdxriq, 7idvxa xd [EÜdpEaxa xcö ©ECÖ] 
PsAA KataKEKpifiévoq. ó 5è aöq £7rio"xdxr|<;, rcavxa xd [xcö 0ECÖ etidpeaxa] 

AAA Siarcpa^djiEvoq*, elxe Kal ax>xó<; ax; dvGpcorcoq ixiKpóv xi èXaxxcojia Kal 8ia 
PsAA Sianpa^d^Evoq, Eixe Kal aiJxöq, ax; dv6pcö7io<;, niKpóv xi Èldxxcojia. Kal 8id 
** sic M, Koii Tcdcrr) aperri KEKOOfiT é̂vo!; addidit AA 

AAA xoO niKpcö xoüxou Gavdxou dnéX,aPev aüxó Kal [OUT^GE xoü piou] xeXeicoq 
PsAA xoü JtiKpo-ö xoüxoaj Gavdxou dTtéXapev amö Kal [djrfjXGEV ÈKEÏ ] xeteicix; 

AAA KaOapiaGeii;.» 
PsAA KaGapiaGEiq.» 

AAA "Qcxe dÖeA^oi, 8id xoüxcov jiavGavonev, öxi oüöèv doKÓJiax; ot)8' d7ipovofixco<; 
ènll Tfiq yfiq yivexai, aXk' èv raari xfj yfj Kal oüpavcö xd Kpifiaxa xcö öeoü Kal f] 
Ttpóvotaa auxov ÊTII Tidvxa xa ëpya aiixoü' fjvxivd xive^ dyvooüvxeq Kal dGetav 
voaovvteq,, Kaxd xd<; KIVTICTEK; Kal Siiaeiq Kal dvaxo^dq xcov doxpcov 
8ioiKeiaGaii xöv KÓap.ov ÈjiuGoXóynaav, xf]v daxpoXoyiav Xéyovxeq noitixiKfiv 
rnqq yevvfiaecoq Kal Kivfioeco^ Kal xr\q C,(nf\c, Kal xov Gavdxo-u Kal xfjq TiEviaq Kal 
xoOO 7tXo\)xou Kal EÜTipayiaq Kal étouaiac Kal SDoxamac xcöv dvGpcóncov. 
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1100 PsA "OGev ov 5el To-uq Piaion; Oavdtoiq TiepiniTtTovxaq KctTaicpiveiv d7io<|>avxiKöx; 
Kaii  Aéyeiv öxi Kaxd d îapxia<; avxtov xovq xoiovxovq 9avdxov<; vnécTnoav 
ov8ei<;; ydp dvGpcórtcov 8vvaxai oatyéq eiSévai Ttoicp Kpî iaxi ó Qeöq 5ioiKeT xd 
xoiavxa,, È7iei5fi Kai StKaioiq dvSpdai TIOAAÓKK; xoiovxoi ödvaxoi é7tiiA,6ov 
Kaxdd xivaq d8f|Ax>v<; npotyaoeiq. tyr)oi ydp ó ' EKK>.T)ataoxf|c;- «"Eaxi SiKaioq 

1155 dnoXXvp.evoq év xeö SiKaico avxov, Kai ëaxiv daefiriq fiévcov év xfj Kaxiq 
avxov.»avxov.» Kai ëcxi SiKaioq a> cvvavxriaexai ovvdvxrma éq dvómp, Kai ëaxiv 
dvo|io<;; co awavxT|aexai avvdvxrm.a éq öiKaicp. Kai ó AavïS <{)T|0iv «O &eöq, 
fjXdoaavfjXdoaav ëdvij eiq vqv KXqpovofiiav aov èjxiavav xöv vaöv xöv dyióv aov 
ëOevxoëOevxo 'IepovaaXryi eiq ónwpoQvXdKiov êdevto xd dvrjaipaïa xcov SovXeov aov 

1200 Ppé^axa xolq itexeivoïq xov ovpavov xdq adpKaq xd>v ócricov aov xolq Orjpioiq 
rfjqrfjq  yfjq- é^éxeav tö alp.a avx&v cóaei vScop KVKXCO 'IepovaaXr\p. Kai OVK JJV Ó 
Bdnxav.»Bdnxav.» aXka. Kai óXiyoxpóvioi rcoAAoi xtöv 8iKatcov yivovxai av|i<t>epóvxax;f 

có<;; nóXw (|>T|ci LOA,0|J.G>V öxi «Evdpeaxoq 0eq> yevóp.evoq T\yaKr\&r]  Kai fieöv 
p.exaq'vp.exaq'v dfxapxcoXav pexexéOrj. fjpndyr] ïva jif}  KOKIO avxov dXXdq"r\ avveaiv 

1255 avxov, rj  SóXoq dnaxr\ar\ xffvxr}v avxov1 paaKavia yap tpavXóxqxoq dfiavpol xd 
KaXd,KaXd, Kai pe^paa^iöq èmOvfiiaq p.exaXXevei vovv OKÜKOV. xeXeicodeiq év 
óXiyeoóXiyeo énXrjpcoae xpóvovq jiaKpovq- dpeaxfj ydp tfv Kvpico r\ y/vxf} avxov. Sta 
xovxoxovxo ëanevaev ÈK fuéaov xovrfpiaq.» Kai daöeveiaii; 8è ccojiaxiKalq Kai 
SitiveKéaiv,, al<; duapxcoAoi 7tepuï£ipovxai, Kai SiKaioi itoAAdKu; av8pe<; 

1300 TrepiTtinxovciv, xov Oeov avyxiopovvxoi; Kai povAo^evov Kai év TtdGeoiv 
xoiovxoii;; Kai Oavdxoiq Jtovr|pöi<; értiSeï^ai naaiv f|jil v xö SOKIJIIOV xfj<; xtöv 
SiKaioovv Tctaxeax; Kai vjeofiovfjq, öxi Kai xd èninova Kai 9AiPepd npdy^iaxa 
eüxapioxojqq Se^d^evoi Kai 9avdxovq xa^e7r°üq vnoiieivavieq OVK 
f|XXoiéÖT|Gavv ëv xivi xf\c, npóc, 0eóv dyd7ïr|<;. Ka6c5<; Kai 'IaadK év xcp ynPei 

1355 cüxoü axeptiGeî xo\i TtpooKaipov XOÜXO\J (jxoxóq xfjq 7tpö<; Oeöv dydnut; OV>K 
è^éarr].è^éarr]. Kai 'Ièp nd^.iv êyaXxDii; Tieipaa^ölq TtapaSoÖeiq ë^eivev dKivT|toq. ëtv 
5èè Kai ó 'A7ióaxoXo<;, daGéveiav ë%(ov év xfi oapKi avxoü, 8id navxóq xn<; ïipöq 
0eövv eüxapiöxiaq OÜK ëA,T|̂ ev f|vxiva daöéveiav urivticov Xéyei1 «Kai Sta xfjv 
vneppoXfivvneppoXfiv xév dxoKaXvy/eav è8ó0r\ p.oi aKÓXoy/ xfj aapKi, dyyeXoq Eaxava, 

1400 ïva ye KoXa^>i^Tj, ïva firj  vnepaipiOjiai. vxèp xovxov xpiq xöv Kvpiov 
napEKÓXeaa,napEKÓXeaa, ïva dnoaxf} dn'èp.ov. Kai eiprjKepior <ApKeï aoi i]xdpiq^iov ij 
ydpydp 8vvap.iq p,ov év daBeveia xeX€iovxai.>» Kai 7idA.iv Tcepi xfjq atixfjq 
doOeveiaqq npöc, TaXdxai; §r\Gv «Kai xöv neipaap.öv xöv év xfj aapKi p.ov OVK 
é^ovOevijaaxeé^ovOevijaaxe ovdè eq'enxvaaxe, dXX' cóq dyyeXov Qeov èb~é<qaaBé (ie, éq 

1455 Xpiaxöv Irjaovv.» 
'Eïteii  ovv, ax; SéöeiKxai, Kai dytoi<; dvöpdaiv a-up.paivo"uaiv TtepiaxaxiKd xiva 
Ttpayjiaxa,, daöéveiai xe ato|xaxiKai Kai Gdvaxot xa^^o i, ov 6uvd^e9a 
icpoitexc5<;; Kai anoXvxvyq KaxaKpiveiv éq djxapxcoA-ô x; xoug itdoxovxaq xi 
xoioüxov,, ÖTCOX; jifi d7io<t»avxiK0)q 5iaxi9é^.evoi xd eipTméva 7tpdy|aaxa, Kai oi»K 

1500 akr\Q(iiq, ónoicoödjuev xolq xov 'Icbp <))î oiq, o'ixive<; xö ^èv <t>piKw5eq ëA,Koq Kai 
xóvv èa^iöv xcov OKCOXTIKCOV iöóvxeq Kai xr\v oiKOvoji.iav xoö Kvpiov 
dyvofiaavxeq,, Ka6' fjv avvExépr\aev avxöv xoiovxovq Tteipaa^ox)̂ Öé^aoSai 
Ttapdd xov SiapóXov, KaxéKpivav avxov cóq d îapxcoXóv. Kai ëfieXXov av 
(Jwpepdvv dncóXeiav KX.Tjpovofiéïv dx; ïiapd xfiv dXfiöeiav <|)9ey^d^evoi, ei p.f) 

1555 9axxov T] Tipoaevxfi xov 'IcoP ïXeto avxolq xöv öeöv é7toiT|aev. ó 8è (|»ovev<; 
dvaipell  nèv xöv éjiïteaóvxa avxcö avGpcoTtov Kaxd cvyxcópT)aiv Qeov, 
dvaipeixaii  Sè ovxoq ndA.iv Tcapd xcov dp^óvxcov Kaxd xöv vó^ov Kvpiov éq 

http://7idA.iv
http://ndA.iv
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èniQv[LT\rr\qèniQv[LT\rr\q Kai nXripoar^c, novripoü 8pdp.axoq yevó|ievoq. 

6-77 Rom 11:33 fin. 11-13 cf. Luc 13:4 13-14 ibid. 13:1 fin. 21-22 Prov 11: 31 
28-299 vide Is 53: 5 40-41 et 50-51 Mat 10:15 63-64 Mat 10:30 69 lob 9:23 pars 
700 Ps 33:22 init. 70-71 Prov 10:25 init. 71-72 ibid. 11:8 76-77 Mat 10:29 114-
1166 Eccl 7:15 fin. 117-122 Ps 78:1-3 123-128 Sap 4:10 - 14 init. 138-142 2Cor 
12 :7-99 init. 143-145 Gal 4:14 

(Abhincc Ab continet aliena) 
11-122 oi)K av 8 62 JtoiowxEc; P3 BI 64 5fjA.ov 8 81 Maupiiao<;] irupidKu; 5 
966 ëva] ëv coniecerunt Gl (delendo litteram -a) P2 A2 113 éïtei P2 A2 

ff  PsA r. 57-60 ontleend, voor de tweede maal (zie PsA 9, r. 29-32), aan AA 90 (niet gebruikt voor PsA), r. 
3-77 en 13-15 (Munitiz): Oii jióvov ÈK 0EO\) Kai ÈK TOÜ öiapóXou, dXAd no>AdKi<; Kai è% i8ia<; 
döiaKpioiaqq Kai djipoae^iaq, KIV8IJVOI<; Kai mipac\iói<; Kai da9eveiai<; TtepirtÏTiTonev, olov 
rtöaxouaivrtöaxouaiv oi Becopouvceq xeiHePÏvTl v aépo<; Tponf|v, Kai TOÜ Xî évo<; TTJV vaüv ujtE^dyovTeq, Kai 
aXkoiaXkoi KivSiivovq êavzovc, èrtippintovxei;. (...) Oi 5è ÈK XOV 6iapóA,o-u Katd airyxrópTioiv 0eoi5 
È7iepxónevoii  neipaajioi dö-o^iâ  Kai ópyfji; Kai aveXmaxiaq n\r\pox>c\.v rnv \(n)xf|v. 

Flor i legium m 

Nejieoioi)) èfriencóïtov 'Ené<rn<; ÈK TOÜ rcepl jrpovoiaq 
«Flax;; ow divöpeq öaioi iciKpot^ TtepmiTtxo'üaiv 9avdxoi<; Kai a^aYalt; dvaixioiq; 
To-55 ay iov BowxtXelao èic xox> OÜK ê o nv a l n oq tróv KUKCÖV Ó 0eÓ£ 
«Töö piv ow K-upicoq KOKÖV r\ djiapxia' 

Toüü XpiMTOCTÓnov ÈK TOÜ eiq TÖV ceio-uov 
«0\)KK ëaxi öiicaux; bc, OÜK E%EI xi andpxrma, 
Toüü avToü èx xüöv npöc, Exayipiov 
«Kaii  8id xi noXkoi, <J)T|0"i, néxP1 XEXeuxfjc, ÉK Jiparrnc; f|A.iKia<; noXkcnq KpoGEitéXaaav 
auu.(|)opaT<;, , 
Toüü OVUTOÜ éx xii<; npöc, Ttuóöeov P' 
«Eii  jin.8eiq novr\pöq ÈKoXd^Exo, cuSei*; av évójii^ev é^eaxdvai TÓV 0eóv xoTq 
avOpawiivon;; Ttpdy^aaiv 
Toüü aóto i) ÈK xx\q Kaxa le>dvvT|v 
«Kaii  xivoq EVEKÉV tyi\av \ir\ ïtavxeq oiixco KoXd^ovxai; 
Tot>> 0eoXÓ7Ov ÈK TOW rcept «taXojraoxtai;-
«Eii  8è Kai rcapd ©eoü xó KaKorcaöeïv fïxoi dpptoaxeïv, OÜTICÖ 8TJA,ÓV, 
Baa\k£iovBaa\k£iov ÈK TOÜV 'AcncnrtKoiv 

«a'' Ov) Tidvta ^tiaeox; e iai xd dppoocTrpaxa .... 
0'' r ivexai 8é TÏOXE Kai Kax' é^aixrtatv xcu Ttovnpo-ü, 
y'' Hüpo|i£v Kai aXXw atxtav dppcocmuidxcov 

Ma^iuoi>> èK xcüv Ke<>aXalcov 
«'OO UÈV ÈxÉ(()pcov xc5v Oeicov Kpin.dxcov rnv iaxpEiav dvaXoyi^ójiEvoq eijxapiaxcdq 
(|)ÉpEii  xd<; 8id XOTJXCOV ETticrup.p'aivoijo'ac; at>x<ö at»mf>opd<;, 

Commentaar r 

Bijj  AA zijn de vragen 29 en 30 samenhangend: AA 30 is de voortzetting van AA 29. AA 
geeftt dit aan door het verbindingspartikel Sé in de vraagstelling van vr. 30 (zie r. 3). PsA 
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maaktt er één vraag van, PsA 18. Als vraagstelling gebruikt hij die van AA 30, die hij met 
zeerr kleine wijzigingen171 overneemt. Voor het antwoord neemt hij eerst dat van AA 29 
over,, en vervolgens, na een eigen overgangspassage, dat van AA 30. De wijzigingen zijn 
niett zeer ingrijpend, de meest opvallende is de vervanging van AA's slotpassage ("floxe 
ö8ê <|>oii  ..." [r. 103-109]) door de afsluitende bijbelcitatenreeks met verbindende tekst en 
commentaar.. De lengte daarvan is opmerkelijk: 49 regels, kleiner weliswaar dan die van vr. 
177 (89 regels), en dan die van vr. 20 (141 regels!), maar veel groter dan tot en met vr. 16 
gebruikelijkk was. De grote lengte kan bijzondere aandacht verraden voor het onderwerp, en, 
zoalss ook vr. 17, actuele gebeurtenissen weerspiegelen (zie voor mogelijke implicaties voor 
dee tijd van ontstaan 2.3.2, 'Gewelddadige dood). 

Hett inhoudelijk verband met de onmiddellijk voorafgaande vragen, en met zoals al 
geconstateerdd ten minste één eerdere, vr. 9 (over de èyKataA-eixj/eic;), is de kwestie van 
Godss wil tegenover de eigen verantwoordelijkheid, c.q. schuld, van de mens; hier wordt 
ookk nog ingegaan op de werkzaamheid van de duivel: wat is de relatie daarvan met Gods 
wil? ? 

DeDe vraagstelling 

PsAA kiest voor zijn vraagstelling niet die van AA 29, maar die van AA 30, omdat de eerste 
tee "open" geformuleerd is, te weinig aanstuurt op de strekking van het antwoord (zie 6.6.1, 
'AA's'AA's "open" vraagstelling'). Bovendien loopt de formulering van de vraagstelling van AA 
300 in hoge mate parallel met die van de vorige PsA-vraag, vr. 17, ontleend aan AA 101,: 
,rApaa TtdvTcc Ta KOKÓ ... Kara KéXeuaiv ... '. PsA heeft een voorkeur voor nivelleren op 
allerleii  niveaus. 

Opmerkelijkk is dat hij de kans om de 'pimoc, Qdvaxoc,' van AA 29 (zie r. 1: 'rcepi T<ÖV 
piaicoo Oavdtco TEXEUTCÓVTCOV' [AA] ) als ge-anticipeerd thema in de vraagstelling op te 
nemenn niet heeft gegrepen: de 'piaioq / iriKpöq / XOLXETIÖC, ÖÖVCCTOC/ is dé rode draad door 
hett antwoord, vooral door het eerste stuk, ontleend aan AA 29, minder door het tweede 
stuk,, dat beantwoordt aan het antwoord van AA 30, en wederom nadrukkelijk door PsA's 
slotpassage.. Hij geeft de voorkeur aan een andere anticipatie, namelijk die van de 'cnteiAf) 
0eoü'' (zie r. 3: 'KCCTÖ 9eiav örceiAjiv ...'), die hij in de plaats stelt van AA's '6ÉA,TICFIC, 
0eot>',, en die hij naar voren haalt uit AA's antwoord (r. 24, 36, 41 en 67). 

22 TtovTi^ó^evoi (AA) ~ Katcmovu^óuevot (PsA). Gelijkgetrokken, en wel met 
'Kata%tovvünevoi'' in r. 4. 

44 il Kai (AA) ~ f\ (PsA). Zie bij vr. 9, r. 6. 

Ibid,Ibid, xov iiiaoKÓXou (AA) ~ TOTJ rcovripoü (PsA). Is "Hij die het goede haat" te bloemrijk, 
off  te indirect, voor PsA? In elk geval te weinig courant. Hij kiest voor "de Boze", ook al is 
datt evenzeer een gesubstantiveerd adjectief, maar dat gebruikelijk is voor de duivel, en 
tevenss bijbels (zie bij vr. 1, r. 22). 

1711 De eerste is het schrappen van de connector 'Sè' bij AA, vanzelfsprekend, nu PsA de vraagstelling van 
AAA 29 laat vallen. 
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HetHet antwoord, eerste stuk (= het antwoord van AA 29) 

77 5eT uivrai r\\ia.c, éjucrraoGcu, öxi (AA) - nkx\\ 5è (PsA). PsA concentreert zich op de 
functiefunctie die AA's zinnetje heeft, het aangeven van een tegenstelling. Daarvoor is een 
voegwoordd of een verbindingspartikel voldoende. De combinatie 'i0o\\ 8é', die PsA kiest, 
iss opmerkelijk: elk woord daarvan alleen zou al voldoende geweest zijn172. Hoe dan ook, in 
elkk geval bereikt PsA verkorting. (Zie 6.7.2, 'Beoordeling op junctie '.) 

9-100 Kai uxtpiDpoüm TOÖTO ... KaTaxa>a9évT£<; (AA) ~ Kal yap ... KaxexwaOrioav 
(PsA).. Verkorting, en daarmee versterking, van de tekst, door het veranderen van het 
predicatievee (en dominante) participium in persoonsvorm en hoofdwerkwoord, waardoor 
'uapTupovCTii  xoOxo' kan vervallen. Dat het om een 'getuigenis' of exempel gaat, impliceert 
PsAA in 'yap'. De implicatie is, gezien de context, niet minder duidelijk dan AA's expliciete 
formulering:: er gaat geen informatie verloren. 

100 Kai óuo6u|ia§öv. Geschrapt door PsA. Het kan inderdaad gemist worden; misschien 
ookk vond PsA het een incourant woord, wat het ook is173. 

11-144 Kdvroiv Töjv KCZTOIKOVVTCÜV év 'IepovaaXrfn ... (AA) ~ taiv KOTOIKOVVZOV év 

'IepovaaXf)n...'IepovaaXf)n... (PsA). 
-- We zien hier toespelingen op Lucas 13, in r. 11-13 op Luc 13:4, in r. 13-14 op Luc 13:1. 
Inn overeenstemming met de vrijheid waarmee bij toespelingen de ontleningen kunnen 
wordenn behandeld (zie 7.6, 'Toespelingen'), is de volgorde van de ontleningen aan Luc 
13:44 in r. 11-13 omgedraaid: 'ndvccw ra>v KaroiKovvrtov év 'IepovaaXr/fj,' staat, in de 
oorspronkelijkee vorm (zie hieronder), in het bijbelvers achteraan, 'oi SEKCCOKTCO è<j>'  ovq 
ëneaevëneaev ó itv<pyoq rov LiXcoap.' staat voorin. 
-- ndvt(ov (rwv KCCTOIKOVVTCÜV év lepovaaX^) (AA) (r. 11-12). Geschrapt door PsA. 
mdvTcovv kan inderdaad gemist worden en PsA bereikt op simpele manier een - kleine -
verkorting,, maar de schrapping is toch opmerkelijk. De hele woordgroep is bijbels, 
ontleendd aan Lucas 13:4 (zie hierboven). De getroffenen heten daar 'schuldenaars' 
('ó<f>ei.X.étai')) 'mapd (= 'meer dan') rcavxac; TOUI; av9pamo\)<; xoi)C, KaToiKoï)VTa<; év 
'IepovoaXriu'.. PsA eerbiedigt in het algemeen bijbelteksten (zie 8.2, 'Bijbelkenner"). 
Misschienn hebben we te maken met een variant van vóór PsA (zie 6.1, 'Patroon')'? 

155 ... 6iKaioi... De groep der voorbeeldigen, die vooral tot PsA's thematiek behoren (zie 
4.5,, 'Stabiliteit'), en die hij als regel 'ayioi' noemt, heten hier en verderop enige malen 
'SiKcuoi'.. PsA neemt hier, en één keer eerder (vr. 10, r. 13 en 20), de betiteling van AA 
over.. In eigen tekst is hij er karig mee (in vr. 12, r. 27, gebruikt hij haar in de specifieke 
betekeniss van degene die zijn rijkdom op rechtmatige wijze verkregen heeft). Wel heeft hij 
eenn groot aantal OT-citaten opgenomen waarin de SiKCtioq kan worden begrepen als de 
rechtschapenee in algemene zin (o.m. Ezechiel [vr. 3, r. 24-28], Hosea [vr. 5, r. 10-11], 
Davidd [vr. 6, 91-92], Job [vr. 9, 12-13] en Salomon [vr. 10, r. 7-10 en vr. 18, 21-22]). 

1 722 De toevoeging van 5é is wellicht een Atticiserende hypercorrectie: dit partikel is in Byzantijns Grieks 
aann het verdwijnen (zie Jannaris, Historical grammar, 1744b). 
1 733 AA heeft het woord nog eenmaal, in de 'Oê^yóq (XIII , 6, 11). Dionysius van Alexandrië heeft het in 
eenn fragment uit zijn Commentaar op Job (!) (Feltoe, Letters, p. 207). Misschien stootte PsA zich aan de 
kennelijkk door AA bedoelde betekenis 'gezamenlijk': de gewone betekenis is 'gelijkgezind' (zo ook in de 
'OSiryóq). 'OSiryóq). 
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Voorall  het laatste, het Salomon-citaat in vr. 18, 21-22 stelt de 'SIKCUOC/ tegenover de 
'aoepfn;; Kai duapxaAói;', in precies dezelfde positie als de 'ayioq'. Misschien onder 
invloedd daarvan gebruikt PsA de term hier vrijelijk (zie r. 113, 117, 123, 129 en 133), en 
zonderr merkbaar verschil met '07101;' en 'öaioq' (zie Appendix 1, 'De "iepcx; dvrip'"). 

18-199 oi Amnoi Kai duetelc, (AA) ~ oï Xoutoi (PsA). PsA wil dat de les die gelegen is in 
dee 'pUatoq Ödvaxoc,' van 'xivèq öoioi' (zie r. 15-17) de overigen-in-het-algemeen bereikt, 
off  ze nu, met AA gesproken, 'a\ieXelq' zijn of niet. Bovendien worden zij - belangrijker 
voorr hem - in dezelfde zin al als 'duapTcoX,oi' gekwalificeerd (r. 20). Vandaar de 
schrappingg van 'djie^eïi;'. 

21-222 Kai «Ei 6 öiKaiog», <bq yéypanxai, «póXiq aé^erm, ó doEpTJg Kai a^iapxcoXög 
novnov (paveirm;» (Prov 11:31): ingevoegd door PsA. De 'ÖIKCUOI' en de 'duapxcotan' in het 
voorafgaandee (r. 15 en 20) zijn triggers voor dit citaat uit Spreuken. PsA hoefde ze niet 
meerr als haakje aan te brengen: ze stonden al in AA's tekst. 

233 ("Exepoi 5è rcdXiv) öoioi mKpcö Oavdxcp xeXemöaiv (AA). Geschrapt door PsA. Dit 
iss het vervolg op 'xivdc, uèv yap óoïouq av8pa<; ...' (r. 17), de eerste groep 'SIKCUOI' die 
genoemdd worden als slachtoffers van een 'picaoc, 8dvaxo<;' (r. 15). De nu genoemden zijn 
dee tweede groep, ook 'öoioi' en ook slachtoffers van een 'ptctio<; (AA hier: rciKpöcJ 
Bdvaxoc,':: het is dus overbodig dat hier te herhalen. Doordat AA zijn zin 'low; ... 
eiJpeGiiaovTai.'' (r. 23-25) zonder voegwoord of partikel achter "... xeteuxöcuv,' heeft 
aangesloten,, en het onderwerp gelijk blijft , hoeft PsA geen verdere aanpassingen te doen. 

Mett de 'exepoi (...) 'iaaiq xivd uiKpd è^aiTcóuata ëxoviec/ keren de 'tivèq ÏOGX; tivd 
ÈA.aTX(óu.aTaa ëxovteq', die tóch 'Trapd 0e(5 SiKaioi ruyxdvouaiv', van vr. 10, r. 11-13 
terug.. Met dit verschil echter dat die van vr. 10 onder de mensen bekendstonden als 
zondaarss - hoezeer ook ten onrechte -, terwijl de hier genoemden kennelijk tot de - als 
zodanigg gerespecteerde - 'öoioi' behoren. (Zie voor öcnoc; / ctyioq / iepóq [en 'SIKCUOC,' 
voorzoverr vrijwel synoniem] Appendix 1, 'De 'iepöi; dvfjp'.) 

255 "Iacoq (AA). Geschrapt, wellicht vanwege de dubbelzinnigheid van het woord: 
'misschien'' naast 'gelijkelijk' (het laatste is mijns inziens door AA bedoeld). Het kan gemist 
wordenn omdat de overeenkomst tussen de eerdergenoemde groepen en deze al in het begin 
vann de passage (r. 15-16) duidelijk is gemaakt: het zijn allemaal 'ÖIKCUOI' die een 'pictioc, 
Gdvotxoq'' sterven (voor een eigen visie van PsA op de passage als geheel zie hieronder bij 
ouvctxoii  (AA) ~ <bq Swctxoi [PsA]'.) 

Ibid.Ibid. "Iococ, 8é xxveq (AA) - dXXoi 5é xivec, (PsA). Voor "'Iacoc/ en het schrappen ervan 
ziee hierboven. Dat PsA 'aKkoi' invoegt is omdat hij wil benadrukken dat het hier gaat om 
dee derde groep, en niet om personen die tot de tweede groep behoren, wat de lezer zou 
kunnenn denken als PsA alleen 'xivèc, 5é ..." had geschreven. 

Ibid.Ibid. 8uvaxoi (AA) ~ éq Suvaxoï (PsA). AA schrijft in de passage r. 15-28 over drie 
groepenn 'ÖÏKCUOI' die een gewelddadige dood sterven: twee groepen 'öoioi' en een derde 
groep,, 'Suvccxoi'. PsA onderscheidt onder de 'ÖIKCUOI' die een gewelddadige dood sterven 
driee groepen 'öaioi', waarvan de laatste, in zfjn woorden, 'cóg Suvatoi', 'als personen van 
gezag',, 'op grond van hun positie van gezag', een bijzondere last op zich nemen. PsA 
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maaktt de passage zo gladder. 

26-277 (jr.Eipao-p.oTc;) r\ Kai ^i$ei Kat Gavdxct) (... rcapaSiöovxai) (AA) - Kal xateji© 
Gavdxcpp (PsA). 
-- f\ Kai (AA) - Kai (PsA). In r. 4 koos PsA voor r\. Dat hij hier voor Kai kiest, kan zijn 
omdatt hij, als realist, ervan uitgaat dat aan de doodstraf - want daarom gaat het hier, gelet 
opp '£i.<t>ei' - ongetwijfeld 7teipaouoi verbonden zijn. Mogelijk ook heeft, uit een oogpunt 
vann effect op de lezer, de voorstelling van de onderwerping aan beide, zowel neipaauoi als 
dee doodstraf, meer impact. 
-- %i<|)£t Kai 6avÖT(p (AA) - xa^en© Gavdxco (PsA). '£ji<t>ei Kai Gavdxco' kan PsA te 
omslachtigg zijn voorgekomen174. Een andere serieuze mogelijkheid is dat de doodstraf, in 
hett bijzonder onthoofding, voor AA in zijn situatie, de Arabische overheersing, een realiteit 
was,, maar daardoor juist voor PsA een element uit de "couleur locale", iets wat hij in de 
regell  vervangt (zie 2.2.,'[...] Constantinopel?'). Het Byzantijnse recht kende de doodstraf 
inn slechts zeer beperkte mate, in het bijzonder voor sodomie175. In elk geval heeft PsA met 
'xaXejitaa Gavdxco' de rode draad van 'pUaioc, / TtiKpöq / xatercóq Gdvaxoq' versterkt. 
'xaXeTtw'' moet hij ontleend hebben aan 'vóooit; xatenalc,' verderop bij AA (zie r. 32-33) 
(hijj  schrapt trouwens 'vócoiq' en bewaart 'xo.'kendXq' voor 'xaX^jroïg Kiv5t>voiq' [r. 33]). 

288 Kai yap Kai (AA) - Kai yap (PsA). Kai yap Kai is, uit een oogpunt van klassiek 
partikelgebruik,, ongewoon: Denniston heeft onder Kai yap geen voorbeelden176. Wil men 
hett verdedigen, dan moeten beide Kai's bijwoord zijn, het eerste met de betekenis 'in feite', 
hett tweede met de betekenis 'ook': 'Want in feite heeft ook Christus ...'. En zo moet AA 
hett bedoeld hebben. PsA vereenvoudigt tot 'Kai yap': 'Want ook ...', wat opvallend is, 
omdatt hij in vr. 20, r. 24, zelf 'KOI yap Kai ...' schrijft (zie het Commentaar)! 

28-299 (ó Xpicxöcj) öiö xd<; auapxiaq fiuciïv èxpa-uuaxiaGrt. Toevoeging van PsA. 
Christuss wordt door AA opgevoerd als vertegenwoordiger van de derde groep van SIKOIOI 
// öaioi, degenen die zich het lot van het volk aantrekken. AA beperkt zich tot de enkele 
mededelingg dat Christus gedood werd, 'tóv ïmèp fjucöv üveöé^ato Gdvaxov' (r. 29), dat 
'xateTccöö Gavdxco ... napaöiSovxai' (r. 26-27) echoot. PsA vindt dat dat geen recht doet 
aann de beschrijving in r. 25 sqq. en neemt daarom ook de reden, 'd|j.apTia<; X.ao'ö 
dva8e^d)ievoi'' (r. 26) over, in eigen woorden: 'Sta xdq d^apxiat; fjnwv' (r. 28). Als 
Jesaja-kennerr (zie Appendix 4, 'Overzicht van de bijbelcitaten (...)') herinnert hij zich 
Jesajaa 53:3-5, waar de 'man van smarten', die 'onze smarten heeft gedragen' 
'éxpa'uu.axicerii  5id xd dvouiaq rjncöv'. Dat verklaart het in de context onverwachte en 
onnodigee 'èxpauuaxioGri'. 

Daarnaastt is dit voor PsA een voordehandliggende plaats om het thema van de 
verantwoordelijkheidd van de mens voor, en zijn schuld aan, rampspoed te stipuleren. 

'7**  In %i$E\, Kai Öavaxcp' is Kai op te vatten als explicatief of specificerend: '(uitgeleverd) aan het zwaard 
enen daarmee aan de dood' = 'aan de dood door het zwaard'. 
1 755 Zie Treadgold, State and Society, p. 350, ook 392. Bréhier (Institutions, p. 515) vermeldt nog 
verbanningg of dood als straf voor agressie jegens een clericus tijdens een ceremonie, met verwijzing naar de 
'Ettavayoryia'Ettavayoryia van Basilius I van 886 (de titel is te corrigeren tot Eiaavayoryia [zie Ruth Macrides, 'Nomos 
andd Kanon on paper and in court', in Morris, Church and People, p. 61-85]). 
1 766 Zie Denniston, 'KOI ydp (...)', I [2], p. 108-109. 
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300 yivcüOKOVTec, (AA) ~ ei5ót£<; (PSA). IS dit misschien één van die varianten die al in het 
AA-handschriftt stonden dat PsA tot zijn beschikking had (zie 6.1, 'Patroon')! Behalve dat 
oi5aa wellicht nog steeds resultatiever van betekenis is ('weten') dan yivtóoKO), dat in het 
Byzantijnsee Grieks naast de klassieke ingressieve betekenis 'te weten komen' de betekenis 
'beseffen'' ontwikkelt, is er geen dringende reden voor verandering te bedenken. Wel is het 
waarr dat PsA van de drie keren dat hij buiten de citaten yivtócKco gebruikt, tweemaal de 
betekeniss 'te weten komen' bedoelt, éénmaal van AA overgenomen ('yivwaKcov' [vr. 21, 
r.. 6]) en éénmaal in eigen tekst ('yvcóaouev' [vr. 9, r. 3]). Slechts éénmaal bedoelt hij 
'beseffen':: 'yivtooKe' (hier, in vr. 18, r. 57, in eigen tekst). Misschien hecht hij dus iets 
meerr aan de betekenis 'te weten komen' voor yivaxTKO, en vervangt hij daarom hier AA's 
'yivcóoKovteq',, omdat het neigt naar de betekenis 'beseffen', door het ondubbelzinnige 
'etSóxeq'. . 

30-333 'Icoavvnv (...), néxpov (...), 'Haaïav (...), Kai Exé^avov (AA) - 'Haaïav (...) Kal 
'Iffldvvnvv (...) Kai £xé<j)avov (...) Kai néxpov (...) (PsA). PsA geeft de voorkeur aan de 
chronologischee volgorde. 

322 UAipiov*; óaio-uc, avSpaq (AA) - TtoAAcüc, ayiotx; (PsA). 
-- UA>pio\)c; ~ noXXoix;. AA's getal komt PsA onrealistisch voor (zie mijn opmerking bij 
aXkovqaXkovq \ivpiovq [vr. 15, r. 13-14]). 
-- ócio\><; ~ ayiouc,. PsA gebruikt voor die 'heiligen' die in ons midden verblijven en aan 
wiee wij ons des te beter kunnen spiegelen als regel het woord 'ctytoi', zelden 'öaioi', en 
juistt in deze vraag enige malen 'ÖiKaioi' (zie hierboven bij r. 15 en Appendix 1, 'De 
"iepöqq dvnp'"). 
-- övSpaq. Geschrapt; een eenvoudige verkorting door het adjectief te substantiveren. 

32-333 vóaou; xa^na  ̂ *ai KIVSUVOIC; Kai Gavaxoiq Piaioiq (AA) ~ xaXeitotq 
KivSwoii;; Kai Gavaxoic, (PsA). 
-- vóooiq. Het is duidelijk dat AA slopende ziekten op één lijn stelt met andere rampspoedige 
levenseinden.. Maar PsA vindt kennelijk dat ze, als natuurlijke doodsoorzaken, het patroon 
doorbrekenn van de tot hier toe aangevoerde onnatuurlijke. Hij laat ze, als storend element, 
weg.. Wonderlijk is dat hij in zijn eigen slotpassage de 'daGéveiai acou-OUKai' wél 
opneemtt onder de de mens overvallende rampen (zie r. 128 en 147; zie voor de gedachte dat 
menn kritischer kijkt naar andermans tekst dan naar eigen tekst o.m. het Commentaar bij vr. 
16,, r. 30, en 6.3, 'Psychologie van de bewerker'). 
-- xaXercatq (...) piaioi<; ~ xaXenoI*;. Eén van de weinige reducties tot één term. 
Opmerkelijkk is dat PsA kiest voor 'xaXenoïc,': de 'piaioc, edvaxoq' is immers het 
onderwerpp (zie r. 1). Maar we hebben 'xctXEitw eavaxtp' al eerder gezien (r. 26-27), en 
verderopp treffen we 'mKpco GctvctTQ)' aan (r. 38). Alledrie zijn ze aan AA ontleend (zie voor 
niKptpp eavaxcp r. 52 en 80, en 101 [hier 'jtiKpoti Gavatou']). Waarom PsA in dit geval 
AA'ss variatio111 niet heeft gelijkgetrokken, is onduidelijk. Misschien herinnert hij zich van 
zijnn opleiding in de rhetorica (zie 8.3, 'Maatschappelijke positie') de positieve werking van 
eenn zekere variatie. Of is hij hier zoals wel vaker inconsistent? 

1 777 Het verschil tussen fttaioi; en xatercó; is er één van gezichtspunt: pictio; richt de aandacht op de 
oorzaakk of de veroorzaker, xateróc, op de getroffene. 
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34-355 (Kaxd Tpelq xpóïtotK;) ol uaKdpioi rcaxépec, <J>aci xo\><; Piaiouq Savdxovq 
cruvicrcacGaii  (AA) - oi piaioi Gdvaxoi yivovxai (PsA). Vergelijkbare verwijzing naar de 
'7iaxépeq'' heeft AA in het door PsA bewerkte materiaal tweemaal: éénmaal in AA 25, 
overgenomenn door PsA in PsA 8, r. 3: 'Kctörix; oi naièpeq <jxxciv,...', en éénmaal in AA 
355 in een door PsA niet overgenomen passage (zie vr. 8, r. 71). 

Datt PsA 'oi ncncdpioi naxépec, <J>acriv, ..." hier schrapt (zoals hij ook 'ïcaOa oi naxépzq 
<(>aaiv'' in vr. 8 niet overnam), geeft een "score" van twee tegen één in het voordeel van 
schrappen.. Dat is te zwak om te kunnen spreken van een gedragslijn, maar toch kunnen we 
zeggenn dat overnemen opvallender is dan schrappen: in al zijn antwoorden haalt PsA slechts 
éénn Vader aan, Dionysius Areopagita (in vr. 21 en 22). Alle andere verwijzingen, exempels 
enn citaten zijn bijbels178. 

Hoee het zij, in elk geval bereikt PsA aanzienlijke verkorting. Dat hij niet, wat heel goed 
mogelijkk geweest was, van 'o"uviaxao"9ai' 'auviaxavxai' maakt, maar 'yivovxai', kan 
zijnn omdat hij een "gewone" term ('gebeuren') prefereert boven het minder courante 
awiaxauaii  ('tot stand komen'), maar ook omdat hij, zoals vaker, zich de tekst wil toe-
eigenenn (zie 6.3, 'Psychologie van de bewerker'). 

38-411 nXsioxTiv ydp ÈKEI acoxTipiav eüpiaKouaiv ... év r\uépa Kpioeax; rj vfj nókei 
êiceivn.»êiceivn.» Door PsA verplaatst van r. 47-51 en hier ingevoegd. Het is, met enige kleine 
wijzigingen,, het stukje waarmee AA de passage over de drie soorten van, of bedoelingen 
met,, de gewelddadige dood van 'rcovripoi öv5pe<;' (r. 34-51) afsluit. De zin '7tX.eiaxriv 
ÈKEII  (i.e. in het hiernamaals) acoxt|piav r\ ÊK uÉpo\x; aveaiv eüpiaKOuoiv ... (r. 47 sqq.) 
slaatt terug op '(va ... uépo<; eicel aveaiv eüpaxriv' in r. 36-37, reden waarom PsA besloot 
hett daórbij aan te sluiten. Dat hij daarmee de bij AA aaneengesloten reeks 'n. ïva .... r\ ïva 
...,, fj 7iaX.iv ..." onderbrak, en de spanning eruit haalde, heeft hij of zich niet gerealiseerd, of 
voorr lief genomen. 

Wonderlijkk is dat PsA juist 'n. ÈK uépouc; öveciv' (zie r. 47-48) weglaat. Mogelijk vond hij 
tweemaall  'aveciq' zo dicht bij elkaar teveel. De verkorting van AA's 'uivxot ye 8et 
ÓKpipVöc,, ÈTtiaxacOai, öxi ...' tot'.. yap' is geheel in zijn stijl (zie 6.7.2, 'Beoordeling op 
functie').functie'). De verandering van 'Prj EoSó^imv tcai yfj ropóppcov ' in Tfj LoSópcov icai 
rofióppcov'rofióppcov' (r. 40-41) is een correctie: zo staat het in Matthaeus 10:15. 

422 KOXÓ Öetav xivd ópyrjv (AA) - Kaxd 8eiav ópyf|v (PsA). 'xivd' kan inderdaad 
gemistt worden. Het subtiele betekenisverschil ('een vertoorndheid' bij AA, 'toorn' bij PsA) 
iss te klein om PsA te laten afzien van de verkorting. 

45-466 ó 7tX.ouo"ioi; ó Kaxd xöv Ad^apov (AA) ~ ó Kaxd xöv Ad^apov TtX-oiiaioc, (PsA). 
bezienn in het licht van de klassieke regel omtrent de volgorde van attribuut en substantief179 

iss PsA's verandering een correctie: in AA's formulering zou de nadruk vallen op de rijke: 
'dee rijke, en niet iemand anders uit het verhaal van Lazarus'. Dat is onzinnig, het gaat om 

1 788 Ik bedoel hier de antwoorden stricto sensu ; in de florilegia is het anders. Daar zijn de patristische citaten 
verree in de meerderheid (zie voor de implicatie daarvan voor het bedoelde discours 7.2, 'Twee soorten van 
discours'discours' en Appendix 5, 'De florilegia, Het intellectuele [overtuigings-]discours '). 
1 799 Zie KG I, p. 613. 
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niett zomaar een rijke, maar 'de rijke uit het verhaal van Lazarus'. 

47-511 Zie hierboven bij 38-41. 

522 (Mf)...) ^T|tei Xoinöv (AA) - Jiepiepya^ou (PsA). 
-- Xoinóv. Bij AA zijn r. 52 sqq. een conclusie uit zijn woorden over de redding of 
gedeeltelijkee verlossing in het hiernamaals (zie r. 47-51). Nu PsA die alinea naar boven 
verplaatstt heeft, vervalt de functie van conclusie, en schrapt PsA Aoutóv. 
-- (Mfi...) Cntei - nepiepya^ou . PsA heeft de krachtiger term nodig voor het afwijzen van 
zulkee nieuwsgierigheid, vanwege zijn preoccupatie met de eigen verantwoordelijkheid en 
schuldd van de mens aangaande alle tegenspoed. AA legt daarop geen bijzondere nadruk, 
voorr PsA zijn ze zo belangrijk dat hij deze passage daarop toespitst, zoals hieronder 
uitgelegdd wordt (bij r. 57 sqq., i.h.b. 60-62). 

52-533 JUicpd? 6avctTco xeXevxr\aa\fza (AA). Geschrapt door PsA. PsA moet 'fj 
KpeuvtoOévraa f\ Ttviyévxa' (r. 53) opgevat hebben, niet als op één lijn met 'niKpcö 
öavdtcoo TeXÊvrfioavxa', maar als ondergeschikt daaraan, of concrete uitleg ervan; in dat 
gevall  kan de overkoepelende term, als overbodig, gemist worden. 

54-555 fj ÊK TO\) jr.ovn.pou xovto yéyovev; Typerende toevoeging. Weliswaar is er een 
formelee aanleiding, namelijk dat de duivel180 als aanstichter, door AA, gevolgd door PsA, 
inn de vraagstelling genoemd is (zie r. 5), zodat daarop op enige plaats, en waarom niet hier, 
teruggekomenn moet worden. Maar doorslaggevend is dat PsA de gelegenheid kan nemen 
om,, via het opvoeren van de duivel, terecht te komen bij zijn centrale boodschap, die van de 
eigenn verantwoordelijkheid en schuld van de mens, met een eigen passage, in r. 57-62. (Zie 
3.5,, 'Eigen verantwoordelijkheid en schuld'.) 

566 aXka u.óvov Tcloteve, ÖTI TCÖVTO; ó Oeöc, Ttpó̂  TÓ o\)u,<t>£pov épya^etai (AA). 
Geschraptt door PsA. PsA laat zijn eigen boodschap domineren; bij die harde les (zie 
hieronder,, i.h.b. bij r. 60-62) zijn AA's geruststellende woorden misplaatst. PsA laat ze 
daaromm vallen. 

57-600 aXka yivwoxe ÖTI KOU é£, iSiaq 7c.0M.dKic; ööiaicpiataq ... (PsA). Grotendeels 
letterlijkee herhaling van de passage vr. 9, r. 40-45, een ontlening aan AA 90 (niet door PsA 
gebruikt),, r. 3-7 en 13-15 (Munitiz)181. PsA past de tekst aan aan de nieuwe context: 
-- De inleidende woorden in vr. 9 'oii ufiv 5è oXko. Kal ...' ('dat valt niet te ontkennen, 
maarr ...') passen hier niet omdat de voorgaande gedachte al ontkend of verboden is ('Mn ... 
ïtepiepyd^ou'' [r. 52]); 'Mf) ... Tcepicpyd^oi)', vrij vertaald: 'blijf niet zeuren', vraagt om 
eenn rechtstreekse tegenstelling als vervolg: 'maar besef ...', 'aXKix ytvcooKe ...' (r. 57). 
-- De 'öoÖéveicu' in het rijtje 'a\)u<t>opaï<; Kal rceipaanoïq Kal öa6eveiaic, Ttepminxouev' 
vann vr. 9 zijn, als natuurlijke doodsoorzaak, hier misplaatst, (zie boven bij r. 32-33). PsA 
vervangtt ze door waar het in deze vraag om gaat, de - gewelddadige - 'Öavatoi' (zie r. 58). 
-- Hij laat van 'aXXoic; KivSwoiq Kal n£ipacuo!<; 7tpoÖriAxH<; éavTOÜq èïtippiTtTOVTEC,' hier 
dee woorden 'Kal Tteipaajioiq npo8T|X,oi<;' vallen. Kennelijk vindt hij 'aXAoic, Kiv5i3voiq' 
voldoende,, wat het ook is. Niettemin is het een verlies, want juist het feit dat de zeelieden 

Voorr ó Jtovnpó<; = de duivel zie r. 5, en het Commentaar bij vr. 1, r. 16. 
Ditt is de enige herhaling in de hele collectie; de passage moet PsA zeer hebben aangesproken. 
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zoo 'overduidelijke' (zie '7tpoör|A,oi<;') beproevingen niet zagen aankomen benadrukt hun 
eigenn schuld. 

60-622 cóq atixe^ownoi ... rcoiowcoq. Dit ontbreekt in vr. 9. Daar eindigt de passage met 
".... èauxotx; é7tippi7iTovxeq.' (zie hier r. 60). Kennelijk heeft PsA er behoefte aan nog eens 
extraa nadrukkelijk te insisteren op de eigen verantwoordelijkheid inzake ongeluk van de 
mensen,, die handelen 'uit eigen vrije wil ' ('ax; avte^oviaioi'): 
-- ongeluk is 'niet Gods wil ' ('uf|xe ©eoö Öé^ovxoq'), 
-- noch ook is ongeluk in de macht van de duivel '\ii\xz xov öiapótaru ... KOT' è^ouatav icai 
orüeevTEiavv 7toioüvxoc/, in elk geval niet alle ongeluk ('ur|xe ... xctüxa Kal xoiaüxa ndvxa 
. . . ' ). . 

Waaromm die nadrukkelijkheid hier wel, en zoveel minder in vr. 9? Dat moet zijn omdat in 
vr.. 9 de eigen verantwoordelijkheid al vóór de slotpassage expliciet onder woorden was 
gebracht,, in het bijzonder door de aansporing tot zelfonderzoek: '%pf) uévxoi ... épewöv 
eiqq èccuxöv TT|V ctixictv ..." (r. 15-16). Hier, in vr. 18, althans in het eerste stuk, is dat alles 
veell  meer impliciet of zelfs op de achtergrond gehouden, doordat eerst groepen 'öaioi' zijn 
opgevoerd,, wier rampspoed natuurlijk niet aan henzelf kan worden geweten, en doordat 
daarnaa het gewelddadig einde van zelfs de 'novripoi' vooral is voorgesteld als een les voor 
dee 'anderen' of als een middel tot een 'modicum aan verlossing', 'uépoq dvécecoc,' (zie r. 
37).. PsA vindt het hem na aan het hart liggende thema van de eigen schuld en 
verantwoordelijkheidd hier onderbelicht, en schuift het extra nadrukkelijk naar voren. 

Datt PsA wat het thema 'eigen verantwoordelijkheid en eigen schuld' aangaat niet aan zijn 
trekkenn komt, althans tot hier, en het er nadrukkelijk bij moet halen, is in zekere zin door 
hemzelff  veroorzaakt. Hij heeft de vraagstelling van AA 30 gekozen, maar is begonnen met 
AA' ss antwoord op diens vraag 29. AA's vraag 29 is "open" en algemeen geformuleerd: Ti 
Xprii  Xéyeiv (...) rcepi ...;', en zijn antwoord is dan ook eerder een algemene inleiding op de 
"echte""  vraag, AA 30. Het is bovendien negatief, dat wil zeggen hoe men het probleem nfet 
moett benaderen: 'men moet niet denken dat ellen die vermoord, van het dak gestort, 
bedolvenn en verdronken zijn, dat overkomt vanwege hun zonden' (zie r. 7-9). De rest van 
AA' ss antwoord is een uitwerking daarvan. 

633 sqq. Voortzetting van het antwoord (~ het antwoord op AA 30) 

AAA geeft ook in zijn antwoord op AA 30, dat PsA zoals gezegd kiest als voortzetting van 
zijnn antwoord op PsA 18, weinig concrete aanknopingspunten voor PsA's eigen-
verantwoordlijkheid-boodschap,, ook al voert hij hier geen zondeloze ööioi op, maar 
kennelijkee zondaren. Maar de voorbeelden, en de nuances die AA aanbrengt, zijn zo 
suggestief,, misschien door de aantrekkelijke verhaalvorm, dat PsA zich daaraan niet kan 
onttrekken:: de keizer die zijn gewelddadige dood zoekt als boetedoening (zie r. 81-84), de 
slechtee goeverneur die de zijne ontloopt vanwege één door God erkend, maar voor ons 
verborgenn gebleven 'crvaeov ëpyov' (r. 96), de heilige anachoreet, die aan God behaagt, 
maarr toch pijnlij k moet sterven vanwege een 'kleine tekortkoming', 'uiKpóv xi èXaxxtou.a' 
(r.. 100). En ook al schrapt hij AA's slotwoorden, met de verklaring dat dat zoals alles Gods 
doell  en voorzienigheid is (zie r. 103-104), toch blijf t PsA in zijn vervanhende slot, de 
afsluitendee bijbelcitatenreeks met verbindende tekst en commentaar, daar dichtbij, door te 
verklarenn dat niet alle slachtoffers van een gewelddadige dood die ondergaan 'ïcaxd 
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adaption;; CCTJTWV' (r. 111), omdat wij Gods beschikkingen niet kunnen kennen, en omdat 
ookk 'ötKaioi' getroffen worden (zie r. 113). 

Menn zou kunnen zeggen dat PsA's les in de oppervlakte verschillend of zelfs tweeslachtig 
lijkt ,, maar op een dieper niveau dezelfde is. Met AA wijst hij naar de groepen 'SIKOIOI' en 
'öcaoi'' of 'ccyioi' als degenen die op de meest voorbeeldige wijze hun zonden bedwingen, 
maarr wie niettemin rampen overkomen, wat derhalve alleen maar Gods bewust toedoen kan 
zijn.. Eveneens met AA, maar veel explicieter en nadrukkelijker, houdt PsA zijn publiek, 
kennelijkk de niet-'öiKaiot / -öoioi / -ayioi', voor dat zij de oorzaak van rampspoed bij 
zichzelff  moeten zoeken, zijn eigen-verantwoordelijkheid-en-schuld-boodschap. De diepere 
less die deze twee moet verbinden en de strijdigheid wegnemen, volgt voor beiden, AA en 
PsA,, uit de overweging dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn (zie r. 6-7) en dat Hij Zijn 
bedoelingenn heeft met de rampspoed die ook onschuldigen overkomt. Maar waar AA zich 
bepaaltt tot de geruststelling dat God alles 'npöq xö auu(j)épov épyd^exai' (r. 56), met 
anderee woorden, dat wij ons vertrouwen in God niet moeten opgeven, besluit PsA in dit 
stukk van het antwoord dat wij ons niet moeten laten verleiden tot de gedachte dat degenen 
diee wij beschouwden als 'öiKaioi / öoioi / ayioi' bij nader inzien tóch zondaars blijken te 
zijnn (zie r. 110 sqq.). Met andere woorden, wij moeten ons vertrouwen in onze menselijke 
voorbeeldenvoorbeelden niet opgeven. AA is bezorgd voor het geestelijk welzijn en de gemoedsrust van 
zijnn gelovigen, PsA is bezorgd voor de stabiliteit van het religieus / maatschappelijk stelsel 
waarinn de burgers leven. Het is tekenend dat hij afsluit met het voorbeeld van de 
moordenaar,, die, ook al is het op grond van een goddelijke wet, door de wereldlijke 
autoriteitt gegrepen en berecht wordt (zie r. 155-158). (Zie 4.5, 'Stabiliteit'). 

633 Toü Xpiaxoü Xéyovxoc, (AA) - Toü yap Xpioxoti téyovxoq (PsA). Bij AA was dit het 
beginn van een nieuwe tekst, wat de afwezigheid van een verbindingspartikel verklaart. Bij 
PsAA wordt het voortzetting, waardoor een verbindingspartikel moet worden gezocht. De 
voorgaandee passage ging in op de onmacht van de duivel, waarvoor het nu volgende 
bijbelwoordd (r. 63-64) als argument kan worden voorgesteld. Dus kiest PsA yap. 

66-677 ux; eïprrxai. Ingevoegd door PsA. Dit is nu eens niet de aanduiding van een 
bijbelcitaatt (zie 7.4, 'Citaat-aanduiding'). PsA verwijst ermee naar r. 34 sqq. over de 
straffenn voor de 'rcovripoi'. De verwijzing zal inhoudelijk bedoeld zijn, als een reminder 
voorr de lezer, maar ook als een structuurversterkend middel, om de twee teksten waaruit 
PsAA 18 is opgebouwd meer tot een geheel te maken (zie 6.5.2, 'Thematiseren en 
verknopen'). verknopen'). 

677 noXKÓKiq èrii xöv öuExavcmxa auapxavóvxcov. Ingevoegd door PsA. 
-- 'noXXÓKic,'. Juist dat dit woord hier overbodig is, en toch toegevoegd, brengt ons dichtbij 
PsA'ss ge-in vol veerdheid in AA's tekst. AA gebruikt het geregeld: r. 15: 'ÖIKCUOI noXX&Kiq 
Piccicpp 6avöx(p xeXcvixcoai', r. 17: xivdq uiv yap óatotx; avSpac, KOWÓIKIC, Ó Qeöc, 
cn>YXG>peïï ... dvaipeBfjvai', r. 25: 'ctXXoi 5é xivec, ... TIOAAÖKIC, rceipacnioïc, 
...7capaöi5ovtai',, en verderop '"Iococ, öè TtoXXaiaq Kal \mö 0eo\> pouA/fii; xivèc, ... 
Teteuxcöcuu ... (r. 80). PsA heeft zich zo ingeleefd in AA's tekst dat, in een vergelijkbare 
context,, AA's woordgebruik zich bij hem opdringt. (Zie 5.4, 'Vertrouwdheid' sqq.) 
-- 'éïii xcov afiexavÓTyta auapxavóvxcov'. AA's verwijzing naar een gebeurtenis ('c5q èm. 
tot»» KataicXtiauoü' [r. 68]) zonder de erbij betrokken personages of de oorzaak, is PsA te 
impliciet,, ofwel hij ziet kans het hem na aan het hart liggende thema 'berouw', dat het laatst 
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inn vr. 10 aan de orde was geweest, weer eens naar voren te schuiven. (Zie 4.3, 'Berouw '.) 

688 (<bc, ÈKi xox> KaxaK>.ucu.oi)) KCÜ xtöv Zooóuxov. Toegevoegd door PsA. De zondvloed 
enn de sodomieten zijn al eerder, zo niet in één adem, dan toch in één alinea genoemd, door 
AA ,, gevolgd door PsA (r. 43-45). Dat kan hebben bijgedragen tot de toevoeging. Maar 
belangrijkerr is dat de sodomieten voor PsA de zondaars bij uitstek zijn, de ergste van de 
'du£xavór|xaa duapxavovxei;' die hij zojuist genoemd heeft (r. 67). 

69-722 yéypctTcxai yap öxi «... ó aoefifjg.» Ingevoegd door PsA. In r. 38 heeft PsA een 
opsommingg van drie groepen slachtoffers van een gewelddadige dood onderbroken, door 
hett verplaatsen en inschuiven van een passage van AA, waarvoor hij de nieuwe plaats 
passenderr vond. Hier onderbreekt hij de opsomming van - opnieuw - drie groepen 'piaioi 
Bdvaxoi',, met het verschil dat hij hier een nieuwe, eigen tekst invoegt, met vier OT-citaten, 
terr ondersteuning van zijn eigen toevoeging van de 'du£xavór)xa du.apxdvovxe<;' en de 
sodomietenn (r. 67-68). 

744 UT|TE aweuooicowxot; (AA) ~ jxrrre \xx\v awe-uSoKOWXoq (PsA). Als we niet te maken 
hebbenn met een eenvoudige scribale handeling, waarbij een copist al vóór PsA of PsA zelf 
naarr analogie van het direct volgende 'ur^ie urjv KcoXiiovxoq' het '\ir\v' ook voor 
'auveuöoKO'üvxoc// heeft ingevoegd, moeten we aannemen dat PsA het semantische effect 
vann u.r)v ('je gelooft me misschien niet, maar het is toch waar dat ...M82) ook voor 
'auveuÖOKO'üvxoc// wilde laten gelden: 'God laat het wel toe (zie 'Kaxd 7tapaxcópT|civ' [r. 
73]),, maar schept er, werkelijk waar!, geen genoegen in'. 

76-799 <PT)al ydp- ..., oii |if|v eiq rcövTa awepyowxoc,. Toegevoegd door PsA. PsA vindt 
hett gevaar van verkeerde ideeën over God, in het bijzonder over vermeende onwetendheid 
aann Gods kant, belangrijk genoeg om daartegen met Matthaeus 10:29 te waarschuwen, en 
datt niet alleen: ook de strekking van het citaat in eigen woorden weer te geven. Om ze 
harmonieuss in te passen, laat hij ze grammaticaal parallel lopen aan het voorafgaande '... 
ui|X££ urjv cruveu5oKO'övxo<;, {j/nxe \LT\V KCOAAJOVXOC,.' (r. 74-75): "... oiioèv dyvooüvxoq 
crüxoüü (...), o\) u.fjv eiq rcavxa èvepyoïivxoc,' (r. 78-79). 

76-777 Ontlening. Het citaat, Matthaeus 10:29, kan zijn ingegeven door AA 66 (niet door 
PsAA gebruikt), r. 29-31 (Munitiz). PsA heeft het citaat correct, AA heeft twee afwijkingen 
vann de bijbeltekst: van de vraag 'Oi>xi...;' heeft hij een bevestigende zin gemaakt (zonder 
OtixO,, en van 'xoü 7iaxpö<; \)u.cov' 'TOÜ rcaxpóc, u.ou'. Dat zou ervoor pleiten dat PsA uit 
zichzelff  op Matthaeus 10:29 is gekomen. Maar het feit dat AA's niet-bijbelse toevoeging 
'xo-öö év xoTi; ovpavoii;' (r. 77) óók bij PsA staat maakt ontlening aan AA weer 
waarschijnlijk.. In dat geval heeft PsA het citaat gecorrigeerd, wat niet ongewoon is (zie bv. 
bijj  vr. 1, r. 12-15, en hierboven, vr. 18, r. 40-41; zie ook 5.3, 'Ontlening'). 

811 (Tïpöc, oornpiav) avtcöv (AA) ~ èocuxcöv (PsA). éauxcov: herinnert PsA zich r. 27-28: 
'éauxoïqq (...) ocoxnpiav noioüuevoi'? 

Ibid,Ibid, ax; ë<))T|v. Ingevoegd door PsA. Zoals '(£>q eiptixat' in r. 66-67 verwijst ook dit de 

' ° 22 Cf. A. Rijksbaron e.a., Beknopte Syntaxis, p. 164: 'nr|v (...) anticipeert op een mogelijk ongeloof van 
dee kant van de gesprekspartner'. 
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lezerr terug, en wel naar r. 38-41: 'TtXeiornv yap ÈKE! aompiav evpiaKOuoiv oï 7tiKp<5 
Bavato)) xox> acóuaxoq %ü>pî óuevoi (se. oi Ttovripoi)', en misschien ook nog verder terug, 
naarr 'éavtolq KCCI XCÖ A,aa> uei^ova oxoxripiav Ttotoüuevoi' in r. 27-28. 
Opmerkelijkk is het gebruik van de eerste persoon enkelvoud: PsA is terughoudender dan 
AAA met zichzelf expliciet als gesprekspartner voor te stellen (zie 3.2, 'Enscenering'). Waar 
hijj  dat toch doet, is dat dikwijls in tekst die hij van AA overneemt, zoals in vr. 2, r. 10, vr. 
8,, r. 42 en vr. 15, r. 12183. Het geval hier is des te opmerkelijker omdat het een bewuste 
invoegingg is, en dus een bewuste afwijking van zijn gewoonte. 

833 é6ecópr|oe (AA) ~ eiSe (PsA). Tweemaal, hier en in vr. 20, r. 15, vervangt PsA 
aoristusvormenn van Öewpéco en Öeaouai door vormen van elöov. Niet alleen, neem ik aan, 
omdatt ze korter zijn, maar vooral omdat het de meer courante vormen zijn. Dat geldt 
kennelijkk niet voor, om bij de aoristus te blijven, 'ÖeoöpTicavxec/, dat niet door 'i8óvxe<;' 
vervangenn wordt, en ook niet voor praesensvormen: 'Oecöpcövxai' (vr. 10, r. 11), en 
'eecopo-övTeq'' (vr. 9, 43 [herhaald in vr. 18, 59] en vr. 20, 83) worden niet vervangen 
doorr vormen van ópdto. 

91-944 nov f) 5iKaioKpioia ao\> Kupie; ..., noXXa oe TcapopyTiaat;, ... rcoAAa aoi 
bovXevaaqbovXevaaq Invoegingen van PsA. Voor PsA schiet de vraag 'Ilöq ó novipcx; Kal 
aÖeo<;; apx(ov ..., ovxoq Öè ó ayioq Kal Tive-uuaxiKÖq ... ;' (r. 92-94), zoals die door AA 
geformuleerdd is, tekort als kernvraag of probleemstelling van het verhaal van de anachoreet 
enn de goeverneur: de tegenstelling tussen de twee figuren is in 'rcovripcx; Kal ctèeoq' versus 
'' ayioc, Kal TtveuuaxiKÖq' te impliciet gegeven. Zo ook de ware grond in religieuze termen 
voorr de geschoktheid en het onbegrip van de leerling. 

Voorr het aanscherpen van de tegenstelling tussen de twee mannen grijpt PsA naar de 'ópyf| 
©eoü'' jegens 'novripoi', die in r. 42 al genoemd is, en al eerder, in het Baruch-citaat in vr. 
177 (r. 13-16), is aangehaald: '... 5iö xó nctpopyiaai \i\iaq xóv 0eöv ...'. De slechtheid 
vann de goeverneur, van PsA's hoek uit gezien bovenal zijn zondigheid en het ontbreken van 
berouw,, moet Gods toorn hebben gewekt: dat brengt PsA tot de kwalificatie 'noXka ae 
ïiapopyiaaq',, waaruit automatisch het pendant voor de anachoreet voortvloeit: 'noXXa coi 
bovXevoaq'. bovXevoaq'. 

Hett onbegrip van de leerling betreft uiteraard de - in zijn ogen - onrechtvaardigheid van de 
gebeurtenis.. PsA laat hem dat onbegrip uiten, en vragen naar Gods 'öucaioicpiöta', die 
ookk al vele malen is genoemd, het laatst in vr. 17, die PsA hier door het hoofd moet hebben 
gespeeld:: het woord 'SiKaioKpioia' in vr. 17, r. 92 en 124, de uitdrukking 'Kcexa Tfrv 
8iKatavv Kpknv 0eo\i' in ibid. r. 49-50, 71 en 94-95, en 'ó SiKctiOKpixrn; ©eóq' in r. 11. 

Behalvee dat PsA door zijn toevoegingen de aandacht van zijn lezers meer expliciet richt op 
watt hij belangrijk vindt, verankert hij, doordat de toevoegingen tegelijkertijd verwijzingen 
zijn,, zijn tekst steviger in het geheel van het werk. 

922 ó Ttovrjpcx; ÈKEÏVOC, Kal aOeoq apxcov (AA) ~ ÉKelvoc, ó 7tovT)pö<; ap%cov (PsA). Het 
verplaatsenn van 'éKelvoq' van achter 'ó ïïovr̂ pö<;, naar ervóór is te begrijpen als een 

1833 Daar vervangt hij 'Xéyca' door '<t)Tmt' (een variatie vanwege de wens zich de tekst toe te eigenen? (Zie 
6.3,'' Psychologie van de bewerker'). 
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correctiee of aanpassing aan de klassieke grammatica: gewoonlijk staat het demonstrativum 
vóórr het lidwoord of achter het substantivum (hier 'apxcov'; 'novripöc/ is overduidelijk 
adiectivum). . 
Hett weglaten van 'KCCÏ aGeoq' kan niet los worden gezien van het weglaten van 'KCÜ 
jcveuucmKÖc/,, gezegd van de 'ayioc.' (r. 93-94). De beste verklaring is dat PsA, die 
immerss geneigd is tot verkorting, enige compensatie zoekt voor de niet onaanzienlijke 
verlengingg van deze passage door zijn toe- en invoegingen. Door voor zijn 'rcoXXd oe 
nctpopyiactc// en 'noXka. aoi SouXe-uaac/ respectievelijk 'Kal aOeoc,' en 'ïcai 
TtveupatiKoq'' te laten vallen bereikt hij die. 

933 o-utoc, Sè ó ayioc, (AA) ~ ó 5è ayioq omoc, (PsA). Beide volgorden zijn grammaticaal 
"correct".. Na de omgekeerde volgorde 'ÈKEÏVOC, Ó novripóc, apxcov' in r. 92 is 'ó ayioc, 
omoc,'' verrassend, en vooral daarom serieus te nemen omdat beide gevallen bewuste keus 
vann PsA zijn. Het contrast dat hij aanbrengt is erin gelegen dat hij de leerling met 'ÈKetvoc, 
óó ..." nadrukkelijk laat wijzen naar de situatie in de stad: 'daar ...', en met 'ó ayioc, omoc,' 
hett eerst naar de man waarmee hij verbonden is: 'deze heilige ...!'. 

944 ïwiéuEive (AA) ~ iméaxr] (PsA). PsA heeft heeft deze ruil eerder gedaan: vr. 17, r. 46: 
'vmouxvouaiv'' (AA), r. 48: 'Ü7coaTf|aovtai' (PsA). Zie daar voor het mogelijke motief. 
Daarvóórr heeft hij het zonder probleem tweemaal van AA overgenomen en éénmaal zelf 
gebruikt.. Dat doet hij ook verderop [deze vraag, r. 133]. PsA is niet altijd consistent. 

Ibid.Ibid. OrivccTov 6n.pidA.aycov (AA) ~ GripiaA-wcov ödvaxov (PsA). De soort van de dood 
krijgtt bij PsA de nadruk. 

977 5iö Tfjc, nufje, Kal Tfjc, Sócjic, (AA) - 5id Tfjc, Tiu.fjc, éiceivric, (PsA). De reductie wekt 
verwondering:: 5ó â ('eer[bewijs]') kan als concretisering van xiufj ('roem') gelden, en 
PsAA heeft een zwak voor zulke doubletten (Zie 6.6.4, 'Aanvulling tot doublet [...]'). 

Dee toevoeging 'éiceivric,' is een vorm van nivelleren: '... ÈKETVOC, ó novripóc, apxo)v (r. 92) 
.... ÈKeivoq ó apxoov (r. 96) ... Öia Tfjc, nufje, éKeivn,c, ...', en verderop 'éiceivoi) toü 
èvöc,, ctyotöou (r. 98)'. Al deze gevallen wijzen naar de goeverneur. 

Ibid,Ibid, rjq ïméu£ivev (AA) ~ r\q ëruxev (PsA). Niet de opvallende attractio casus ('r\q' voor 
f)v)) zal PsA bewogen hebben tot deze verandering, eerder het feit dat hij Ü7io^évo> 
recentelijkk nog tweemaal vervangen heeft (zie hierboven bij r. 94). Maar de voornaamste 
redenn zal het niet-klassieke van de bedoelde betekenis zijn: 'toebedeeld krijgen' (in positieve 
zin!)184.. Als hij met 'ruyxavco' iets meer bedoelt dan de neutrale betekenis 'verkrijgen', 
dann is dat 'onbedoeld treffen', 'onverdiend krijgen', wat zeer passend is. 

999 ewxpeaxa xcp 0ec5 (AA) ~ T<JÜ 0ec5 eüapeoTa (PsA). PsA verlegt de nadruk naar 'TW 
0E<5',, een subtiele accentverschuiving in het beeld van de anachoreet: God juist iets meer 
centraall  dan in AA's voorstelling. 

1 844 Klassiek {monévcö heeft, in de betekenis 'verduren', altijd een negatief op te vatten object: aanval, 
bedreiging,, ziekte, dood en dergelijke, tenzij het zelf ontkend is; dan kan het object neutraal of positief zijn: 
'ox>x'ox>x lïméneivav ta^ ScopeoK;- 'ze konden het niet over zich verkrijgen de geschenken aan te nemen' (LSJ 
s.v.. II , 2, laatste voorbeeld). 
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1011 07tfjA.ee xoü piou (AA) ~ d7tfjA6ev ÈKEÏ (PSA). Een geval van nivelleren: r. 98-99: 
'Katt d7tfj>.eev ÈKET xeXeicoc, KaxaKeKpiuévoc/ (AA + PsA), r. 101-102: 'Kal ÖJifjX9ev 
ÈKETT xeAeicoc, KaOapiaGEic,' (PsA). 

103-1099 "IlaxE döeA.<f>oi., 5ia xoüxcov |iav0dvou£v, öxi ... exmpayiaq Kaï é^ouaiac, Kaï 
bvcvoxiac,bvcvoxiac, X<BV dvGpamcov. Slotwoorden van AA, geschrapt door PsA. AA begint zijn 
conclusiee ("Qaxe ...') met een uitgebreider versie van de slotzin van AA 29 (bron voor het 
eerstee stuk van PsA 18), dat God alles 'rcpóc, xö eruu<|>épov épyd^Exai'. Hier zegt hij het 
zó:: "... oi>8èv doKÓncoc, oü5' dnpovofyrcoc, (...) yivexav ... td Kpiuma xoü 0eoü Kaï fj 
TCpóvoiaa cnkoü èm rcdvxa xd ëpya aüxoü' (103-105). PsA heeft, zoals ik boven heb 
uiteengezett (bij r. 63 sqq., 'Voortzetting van het antwoord'), een eigen invalshoek: 
bevorderingg van het behoud van vertrouwen in religieus / maatschappelijke voorbeelden. 
Bovendienn is AA's excurs over de astrologie waarmee hij eindigt voor PsA teveel buiten de 
orde:: aanleiding voor PsA om AA's slotpassage door een eigen afsluiting te vervangen. Wel 
brengtt de verwijzing van AA naar de 'daxpoAoYia' PsA op het onderwerp voor vr. 19: het 
Lott (zie de inleiding tot het Commentaar aldaar). 

1033 ... d8eX(])oi, ... AA meet zich hier een iets andere rol aan dan elders (zie 3.2, 
'Enscenering').'Enscenering'). In plaats van de één-op-één-situatie van vragensteller en beantwoorder is de 
voorstellingg hier die van de prediker die de gemeente toespreekt, of de schrijver van een 
herderlijkee brief. PsA distantieert zich. 

110-1588 Afsluitende bij belcitatenreeks-met- verbindende-tekst-en -commentaar van PsA. 
-- "OGev oi) 5él... . Ook PsA presenteert zijn slotpassage als gevolgtrekking. 
-- KCtxd duapxiaq aüxtöv (r. 111). Er is een subtiel verschil tussen deze formulering en de 
formuleringg '6id (xdq) duapxiac/, hier in r. 28 en vele malen in vr. 17 (r. 48-49, 57-58, 
66).. In de door hem veronderstelde en op voorhand afgekeurde 'categorische veroordeling' 
('o-üü 8eï ... KaxctKpiveiv drcô avxiKuOq ...' [r. 110]) zou '5id (xdq) duapxiac/ impliceren 
datt de 'SiKaioi' inderdaad zonden begaan. Dat is al strijdig met hun SIKOIOOIJVTI, en met 
hett feit dat zij op één lijn staan met de 'ayioi' (zie bij r. 15). Overeenstemmingg ('xaxd ...') 
vann hun gewelddadige dood met hun zonden zou bovendien impliceren dat deze bijzonder 
groott zouden zijn. Tegen zulke gedachte moet dus extra gewaarschuwd worden. 

Bijj  r. 63 sqq. heb ik de algemene strekking van deze afsluiting beschreven: de aansporing 
hett vertrouwen in de grote voorbeelden niet op te geven. Als we de citaten en PsA's 
commentaarr daarbij nader beschouwen, blijkt waarin precies wij hen moeten navolgen: 
zoalss de 'SiKctioi' van het Oude Testament, bijvoorbeeld Isaak en Job, en die van het 
Nieuwe,, waaronder vooral Paulus, ondanks hun rampspoed hun 'Ttiaxic, KCÜ imouovfy 
hunn geloof en geduld behielden ('xö 5OKIU.IOV xfj<; [..] juaxetoc, Kat -ÓTConovfjc,' [r. 131-
132]),, moeten wij dat ook doen. 

116-1177 EOXI 8iKaioq co owavxr|a£xai awdvTn.ua cóc, dvó^co, Kaï eaxiv avouoq c5 
a\)vavxf|oexaii  auvdvxriua éq öiKaico. Hoewel deze zin in strekking en woordkeus het 
Ecclesiastes-citaatt van 114-115 voortzet, is hij zelf geen citaat; hoogstens een toespeling, 
gelett op, bijvoorbeeld, Eccl 9:2: "... ouvdvxrina ëv xco 8iKaico Kaï xco dcepeï (...)'. 

Voorr het opnemen van 'ziekten' onder de oorzaken van de 'ptaioc, Odvaxoc,', die PsA 
eerderr uit AA's tekst had geschrapt, zie de opmerking bij r. 32-33. 
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E P.. 19 (= AA 85) 'Het Lot ' 

AAA EPQTHXII Tte' Ti éoti xt>xn, Kai ei xp l̂ TÓV xpiotiavöv [XÉyeiv ] 
PsAA  'Bpérrjoiq iG' Ti éaxi TU T̂I, Kal e^ecm xöv xpicmavöv [óuoXoyelv] 

AAA T6%T|V; 
PsAA  vbyw, 

AAA AnOKPIIII 'Ev 7tpcóxoi<; T| TTJXTI —- jiapd xol<; "EXA.rioiv éppé6Ty [xiixri Se 
PsAA  ^AnÓKpioiq T-ux'n nèv rcapd xoI<; "EM.T|aiv éppf|0r|, [TÏTK; — 

AAA écmv ctTipovó-ntoq KÓauoi) SioiKTrcnq. ó 8è xpicmavöq 0eöv óuoAoyel 
PsAA èaxïv drcpovoiyroq KÓa^o\) SioiKTiCTiq' ó 8e xpioxiavóq 0eöv ó|ioXoyeT 

grr AA 8ioiKoüvxa Kal 7ipovoovĵ evov cmavxcov ei 8è — [elirri ] TÜXT|V, 

PsAA SioiKoüvxa Kal Tipovoov^evov drcdvxwv ei 8è Kaï aüxöq [ó^oXoynori ] TÜXÏÏV» 

AAA è^ÉTieae xoü [xpiaxiaviKou ] <t>povf|uaxo<;, dx; oi |iaxaió<{>pove<; 
PsAA è^é^eae TOV [TCÖV xpicmavwv] Sóyuaxoq Kaï (f»povf|natoi;, cix; oi naTaió<f>pove<; 

AAA  "Ek\T\vE<;. 
PsAA "EXAT|V£<;-

PsAA èKeivoi yap rcdvxa xa a^npaivovxa xoTq avöpawiou; xt>xTl KOÏ acxpoiq avof|xax; 
eTuypd^Daiv,, óia7tep Kal oi <ï>apiaaloi yévvr|aiv Kal eiuapuévT|v d^póvax; 

100 So^d^ouai. Kal Tcepï uèv xcov ÖepaTieDÓvxcüv xf|v Xeyonévnv xiJXIv ^ Öeia 
Tpa<|)fii  è^éyxovoa xf|v avoiav Kal daéfieiav amaiv <J>TICIV «Ot étoipd^ovreq 
Ï(ÖÏ(Ö Saipovi xpdne^av Kal Kepavvvvteq rij  TVXTI Kepaopa.» jcepi tröv 
doxpoA.óycovv «ErrjcraToxxav», <|)T|oiv, «Kai oooodrayodv oe oi dorpoXóyoi tov 
ovpavovovpavov » Kal ê!;fi<;' «iSoï) mvreq óq Qpvyava èni Ttvpi KaraKavÖTJoovzai Kai 

155 ov pi) èq~éX(avvai rfjv wv%riv amêv ÈK QXoyóq.» (óaamax; Sè Kal ó Kiipioq 
0pia^pev)covv xfjv d^poaóviiv aüxoöv §y\av «17ov eiotv oi doxpoXóyoi oov; 
dvayyeiXdrcoodvdvayyeiXdrcoodv ooi td ènepxópevd ooi;» 

11-122 Is 65:11 fin. 13-15 ibid. 47:13 pars - 14 16-17 ibid. 19:12, 14:22, 44:7, et 
47:133 mixt. 

(deestt in Aa) 
100 xf)v] om. Gl y 12 TG> Saiuovi] xx\ XV%T\ A2 | Kepvoüvxeq BI Pt, jtXripoüvxei; A2 

(cumm Septuag.!) j Tfj TV>XTI] TW Sainovi A2 

Florilegium m 

Toüü Ni><Hni<; ÈK xfjq nept etuapiiévtic; 
«<Eii  npöc, dKpipeiav, «(ynciv, f] töpa A-Ti<t>0eir| xf\q xot> dTïOKwiBévxoq yevvf|aeax;, 
Toüü ©eoXóyov ÈK fffe nepi «Jn^oitxoixEiaq 
«'Evxe"ö0evv oi uèv xt>XT|v Kal xö aikóu.axov éSoyudxiaav övxcoq amóuaxa 
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Commentaar r 

Dee vraag heeft de status van terzijde: het onderwerp lijk t ingegeven door AA's honende 
opmerkingg aan het eind van zijn vr. 30, door PsA gebruikt voor PsA 18, over de 
'astrologen'' die menen dat de wereld bestierd wordt door de bewegingen der sterren, 'KOTO; 
xaqxaq Kivrjaei<; Kal öiiaen; KCU ctvaxo^aq xtSv acrrptov SioiicelaOai töv KÓOUOV' (vr. 18, 
r.. 106-107). AA 85 echoot deze woorden in de definitie van het Lot, de 'önpovóriToq 
KÓÖUOUU 8ioiKT|oiq' (zie vr. 19, r. 4). Aan het feit dat PsA in zijn aan het antwoord van vr. 
199 toegevoegde slot de strekking en sommige woorden van die opmerking van AA herhaalt, 
leidenn we af dat hij die, ook al heeft hij haar vervangen door eigen tekst, goed in zich heeft 
opgenomenn (zie bij r. 8-17; zie ook 5.4, 'Vertrouwdheid' sqq.). 

Overigenss kunnen we het hem toevertrouwen ook zelf op de gedachte aan het 'Lot' als 
volgendd onderwerp te zijn gekomen. Het dient zich nogal vanzelfsprekend aan na 'Gods 
wil '' en 'de eigen verantwoordelijkheid van de mens': ondanks de tegenstelling ertussen 
hebbenn deze iets zeer essentieels gemeen, te weten de idee van een denkende, voorziende 
agens.agens. Die roept als reactie vanzelf de vraag op naar een niet-denkende, blinde motor, het 
Lot. . 

DeDe vraagstelling 

11 ei xpTl tov xpioTictvöv Xéyeiv ...; (AA) - e^ecxi TÖV xpictiavöv ouoXoyelv ...; (PsA). 
-- ei Dat PsA dit ei laat vallen, kan niet zijn omdat hij het gebruik ervan als directe-
vraagpartikell  afkeurt: in vr. 3, r. 3) heeft hij het zelf, daar waar AA's zinsconstructie geheel 
anderss was, toegepast. Het moet zijn omdat het als vraagsignaal overbodig is: dat 'ë^ecm 
...'' een vraagzin (een zgn. 'zinsvraag') is, is al duidelijk door de voorafgaande 
vraagwoordvraagg 'Ti ...',85. 
-- xpii ••• Xéyeiv •••; ~ ë^eo-n. ... ouoXoyeTv ...; AA bedoelt met 'xpT| ... Xéyeiv ...;' , 
vermoedd ik, zoveel als 'gegeven het bestaan van het denkbeeld en het woord vó%r\, moet 
eenn christen dat in de mond nemen?'.. De toegeeflijkheid die hierin gehoord kan worden, ligt 
PsAA niet; vandaar dat hij 'xpfi' verandert in 'ë^ecti', dat, omdat de vraag is bedoeld als 
ontkennendd te beantwoorden, een krachtiger ontkenning impliceert: niet slechts 'het mag 
niett ...' maar, sterker, 'het is onmogelijk ...'. 'Xéyeiv' wordt 'ouoXoyetv' omdat PsA 
daarmeee meer lijn aanbrengt in de tekst: AA heeft 'óuoAoyeï' verderop (r. 4); bovendien is 
ó|ioXoYetvv een specifiek aspect, een concrete waarneembare indicatie van geloven, en heeft 
daardoorr de voorkeur van PsA (zie 6.6.3, 'Waarneembaar gedrag'). 

HetHet antwoord 

3-44 'Ev rcpcÓTOic, r\ x-uxfl (•••)" TÜXTI 5é écreiv ... (AA) ~ Tuxn. uèv (...), ritu; écrriv ... 
(PsA).. PsA's veranderingen maken de zin er niet doorzichtiger op. Wel is duidelijk dat hij 
inziett dat AA's beginwoorden een soort terzijde zijn, en dat het antwoord op 'Ti écra 
vóxn;',vóxn;', de gevraagde definitie, in feite pas begint met de tweede zin: 'rüxri 8é éoxiv ...'. 
Zijnn revisie is erop gericht het antwoord dadelijk te beginnen (zie 6.7, 'Verkorting'), met 
behoudd echter van de "'EXXryvec;', op wie hij, met AA, aan het slot wil terugkomen (ring-

1855 yQQf j e voortzetting van een vraagwoordvraag met een zinsvraag zie KG II, p, 523, Anmerk. 1, waar, 
overigens,, een voorbeeld van een met Kal aangesloten zinsvraag zonder vraagpartikel ontbreekt. 
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compositie).. Dat leidt tot een gewrongen constructie, waarbij "Tuxfi uèv...' (r. 3) op 
oneigenlijkee wijze contrasteert met 'ó 8è xpiottavöc, •••' in r. 4, en de definitie 
'anpovóixtoc,'anpovóixtoc, KÓCFUOU SioiKnoic/ in een ondergeschikte zin, de relatieve bijzin '..., fJTic, 
...'' (r. 3-4) wordt ondergebracht. 

"Evv npéxoiq' betekent hier 'oorspronkelijk'. Dat PsA het laat vallen, is waarschijnlijk 
omdatt hij de erin vervatte tijdsaanduiding voldoende geïmpliceerd acht in 'rcctpa xoic, 
"EAAnaiv'' (r. 3). 

55 ei 8è elnr\ (se. ó xpicmavóc,) (AA) - ei 5è Kai avxöq ó\io\oyr)oT} (PsA). 
-- voor de vervanging van 'einn' door 'óuoXovriorj' 186 zie bij r. 1. 
-- Kai amöq. Als airtóq hier niet eenvoudigweg de post-klassieke betekenis 'hij' heeft187, 
moett 'Kai avxóq' gezien de context zoveel betekenen als 'ook (of: juist) in die 
hoedanigheid',, nl. van christen (KOI avxóq is dan ongeveer gelijk aan ó avróc,188). 

66 xov xpiatiaviKoü <})povn,uaTO<; (AA) - xoü xwv xpicmavtöv Sóyuaioc, Kai 
<t>povf|uato<;; (PsA). 
-- xov xpi^taviKoü ... ~ xov TCOV xpiotiavtuv ... . PsA slaat nivelleren hoger aan dan 
variatie:: "... TOV xpicmavöv ... (r. 1) ... xolq "EXXr\csiv (r. 3) ... ó 8e xpicmavöc, (r. 4)' 
.... '... oi (...) "E\lT)veq (r. 6-7). 
-- xoü (...) Sóyumoc, Kai <|>povf|uaTOC, Uitbreiding tot doublet, opmerkelijk genoeg aan de 
voorkantt (zie Appendix 3, 'De doubletten'). Voorde rationalist PsA zijn geloofszaken niet 
alleenn een kwestie van gezindheid, '<j)póvr|uxx', maar evenzeer, misschien vooral, van 'leer', 
'8óyjia'. . 

8-177 Afsluitende bijbelcitatenreeks (PsA). Met 'yap' wordt de passage gepresenteerd als 
uitlegg van de kwalificatie 'uaxaióttipovec,', gezegd van de '"EM-tiveq' in r. 6-7. Maar ook 
dee Farizeeërs wordt een tik uitgedeeld, vanwege niet slechts geloof aan het Lot, maar 
vereringg ervan (zie 'So^o-ooi' [r. 9-10]). Net als AA (zie eind vorige vraag) legt PsA de 
verbindingg met de astrologie en de astrologen, die hij hier bestrijdt met behulp van 
verscheidenee Jesaja-citaten. (In 5.4, 'Vertrouwdheid ' wordt het verband tussen PsA's 
passagee hier [r. 8-17] en de AA-passage in vr. 18, r. 103-109, gedetailleerd beschreven). 

1866 voor ei met de coniunctivus ("generalis") zie Jannaris, Historical grammar, 1988. 
1 8 77 Jannaris is over de ontwikkeling in de tijd van cmraq = 'hij' niet erg duidelijk (zie Historical grammar, 
indexx s.w. avxóq en cnhóv]. Horrocks {Greek, p. 74-5 en 226) beschrijft avióc, als vervanger van oüko<; 
(misschienn een ontwikkeling uit het vrouwelijk cm-rn), met, derhalve, demonstratieve betekenis. 
18»» [)a t z o u ervoor kunnen pleiten Val ainöc,' te schrijven. 
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EP.. 20 (= AA 62) 'Onwaardige profeten en wonderdoeners ' 

AAA  EPQTHLIS ^p' Ti ècxi tö imö xoü Kupioi) eipTijiévov, öxi «FloXXoi épovaifj.oi 
èvèv èiceivr\ rfj  fifiépq xfjq Kpioecoq-<Kvpie, ov xcö aq> óvófian Sai^óvia 
è^efidXafiev,è^efidXafiev, Kai t(è aé óvófuan npo&p^revaafiev, Kai Svvdfieig noXXdq 
ènoir\aa\iev;ènoir\aa\iev; > Kai tore ófuoXoyrjaco avzoïg. ('Aftijv, Xéyco vfj.lv, ovdénoxe ëyvaxv 
vfidg.y,» vfidg.y,» 

PsAA  'Epérnaig K' 'EK noiai; Swdneox; oi xd évavxia ((jpovowxeq Kai Ttpdxxovxet; 
ïipoijj'n'ie'óovaii  KoXkó.K\c, Kai SauiiaxoupYoücnv; 

AAA AITOK.PIIIE Ta arpe la Kai ai OaunaxoupYiai Kai ai Jipoppiïaen; rcoXXÓKu; 
PsAA  'ArtoKpiaig Ta ar||aela Kai ai 0au|xaxoDpYiai Kai ai 7ipoppf|aei<; noXkóxiq 

AAA Kai Si' dva^icov Kaxd xiva xpeiav r\ oiKovojiiav yivovxai, cöcTtep èm. xcö 
PsAA Kai Si' dva^icov Kaxd xiva xpeiav f\ oiKovo^iav yivovxai, cöcmep erci xoü 

AAA Banaan Kai xfjq éYYaoxpijii)0ov dvevEYKaariq xöv ZO^IODTIX èK xf\<; yf\c,- Kai 
PsAA BaXad î Kai xfj<; £YYaaxpi^i)0ou , Kai 

AAA 7idX.iv oi dnóoxoXoi ex>póvxeq xiva aitiaxov èv rm óvópiati Xpiaxoü 
PsAA ïidXiv oi dnóaxoX-oi eüpóvxec; xiva arcicxov èv rep óvófian Xpiaxoü 

AAA  éKfidXXovra Sai/j.óvia, Kai K(oX-uaavxe<; aüxóv, [eïjcov] T<5 Xpiaxcö, Kai eircev 
PsAA  èK0dXXovta Saiftóvia, Kai KwXvcavxec, aüxöv, [einav] xco Xpiaxtp, Kai eutev 

AAA  «Mi) Kü)Xvete a-uxoüq- ófirjêvydp», ^ a i v, «KaO'rjjxév, vnèp rjfidtvéanv.», 
PsAA  «Mr} KcoXvere aüxoix;- ó fif}  cov ydp», <\>r\oi,  «KaO'rfticöv, vnèp fifuajv êaxiv.» 

AAA  Kai ndXiv XÉYEI, öxi «.Mr] xaipete öti xd öaifióvia vplv vnaKovovcnv.» 

AAA [Taïïxa 8è dvaYKalov è7uaxaa0ai, ïv' ónóxe Gedaei] Kai Si' aipexiKÖv f\ Kai 
Pss [OÜKOW örcóxav ÏÖTIC; ] Kai Si' aipexiKCÖv - Kai 

AAA —- öttiaxcov xi OTifieïov Kaxd xi Kpifia ©eoü yivó^izvov, \ii\ 
PsAA Sid aTtiaxtov TI ormeiov Kaxd xi Kpi^a Geoü Yivójievov, \if[  0a|ipT|0fi<; r\ 

AAA 0aXev8fi<; xf\c, öpGoSó^oi) nioxeax; 
PsAA oaXeuöfiq xf\q ópGoSó^ou irïaxeüx;' 'iococ; YaP öxi Kai neipd^tov oe ó 0eó<; 

AAA ÜX; xópiv [armeitóv Kai xepdxcov ]• [ëaxi 5' öxe ] Kai f) TCIOXK; xoü 
PsAA Ttoiei [TÖ ormeiov Kai xö xépaq]. [JIOXXÓKK; Ydp] Kai f) JÏUTXK; XOÜ 

AAA 7ipoaepxo|iévoD éaxiv r\ xö armeiov Tioiricaoa, Kai oij^i "n d^ia xoü 
PsAA Ttpoaepxonévou èaxiv fi xö armelov noifiaaaa, Kai oi>xi T) d^ia xoü 

AAA  7ioif|oavxoi;- Kai Y°^ V Itodvvriq ó fiei^cov ndvrcov tcöv èv yevvntoïg yvvaiKcöv 
PsAA 7toif|aavxo(;' Kai YOÜV'Icodvvri!; ó fiei^cuv ndvrcov— èv yevvnroïg yvvancav 

http://vfj.lv
http://7idX.iv
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AAA o\) (|>aiv£tal xi crrpEiov nenoiTiKcóq, ó öè 'IoüSaq, ow xdiq dnoaxóXon; ciiv, 
PsAA oij <t>aivexai xi armeiov jiercoiTiKcóq, ó 8è 'lovSaq — 

AAA JldvTO; 7t£7loiT]KEV 
PsAA ndvxax; 7t£7toir|KEV 

PsAA  Kai ydp Kal avxöc, |j.£xd ttov dAlcov T|V xcöv ïie^Gévxcov veicpovg éyeïpai Kai 
XenpovgXenpovg KaOapai. 

« f ,A AA Aiö (X"n fiéya TI vo|iicrri<;, êctv xiva dvd^iov f) KaKÓmioTov crrijxeïov iroiowta 
PsAA Aiö |i.f| ^éya xi vojiiarjq èdv xiva dvd^iov f\ KaKÓiuaxov orpeïov Ttoiowxa 

AAA Gedar). 
PsAA Gedary 

PsAA  Ov Set 8è OIJXE ópGó8o^ov avöpa anó crrmeitov Kai itpo<|)T|X£i(üv SoKijad^eiv 
öxii  ayió<; èaxiv, dAAd anö xr\q noXixeiaq a-DTOtr TtoAAoi ydp KOXXÓKIC,, oi) nóvov 
óp9ó5o^oii  d^pxcotan, dMa Kaï aipExiKoi Kai d7tiaxoi or\\iEia dnexéX^oav 

300 Kai Ttpoe^fiTcocav Kaxd xivaq oiKovojnag, éq eiprixai, avrfX(üpr\QévxEC, \mó xov 
K-uptou,, ax; éiti xoïï BaXadn Kai ZaoüX Kal Napo\)xo8ovóoop Kai Kaïd<t>a ëcrav 
Cüpeïvv xö r i v e ^a xó dyiov évEpyfjaav eit; aüxoüq, dva^iovc; Kal PepfiXouq 
övxa;,, Öi' aixiaq evXóyovq. èrcei ow, éq 8é8eiKxai, Kai rcapd djiapxcokcov Kai 
dnloxcovv arij^ela Kai 7ïpo<t»TiT£iai yivovxai noTik&Kiq 8id xwaq oiKOvo^iai;, ov 

355 8el ÈK xoioincov npaypmcov, atq i§r\v, SoKi^d^evv xiva ei ayióq écrav, aXX' ÈK 
xcövv KapTtwv aüxcov, óq tyr\ó\.\ ó Kiipioq- « *EK TCÜV Kapntiv avtöv èmyvóaeaBe 
avrovg.»avrovg.» xoüc; Sè Kaprcotiq xoü d^riGoüc; Kai Tiveu^iaxiKoü dv8pöq é8fiA,coa£v ó 
'Anóaxokoq'Anóaxokoq eutcbv « ö Sè xapitog tov Tcvevfiatóg èaxiv aydut], xaP&>  ^ip'H^H, 
fiaKpoOvpia,fiaKpoOvpia, xp^tóx^g, ayadcoovvq, niaxiq, npaóxr\q, èyxpaxeicc Kara rcöv 

400 toiovtav OVK ëati vó^iog.» ei xoivvv xovc, xoio-uxcruq Kapïtoxx; KÉKTrytai 
dvGpawio<;,, KÖV 7tovf\ ar\\i£Ïa KÖV p.f| Tiovn, 5f)Xó<; èaxiv ó xoioüxoq öxi ayióg èaxi 
Kaii  xo\> Öeoü (jnXot;. naq ydp xcöv dXriGivcöv 8ouA.cov xoü 0eo\3 OIJK ÉKTCN; 
nvett^axiKOiJJ %apio^axoq \>nap%ev f\ ydp Xóyov oo^iaq Séxetai f| A,óyov 
yvcóoecoqq f\ 7iioxiv f| xópiajict ia^idxcöv, f\ ëxepóv xi xwv xmb xoti 'AïtoaxóXou èv 

455 xoï<; ïiepi Scopecov xoü dyiou Flve'uiiaxoq eipr|(i£vcov dve\> 8è x<5v Kapnöv 
xo\)X©vv ó 7tové5v axiiieia fi Kpo^Tixetitóv ei<; éaxi xcöv Xeyóvxcov «èv éKeivrj rij 

-- <Kvpie Kvpie, OVK èv TS ato óvó^ian Svvd/ieig noXXag ènoir\aap.ev Kai 
npoê(j)rirevaafi£v\>»npoê(j)rirevaafi£v\>» Kar «'Aicovtov a^irjv Xéyoi ooi' <Ov8éizoxe ae è'yvcov 
anoxcópeianoxcópei CCK' èfiov ó èpya(ójxevog vqv avofiiav.»> 

500 Kai xaüxa p.èv Jiepi ópöoSó^cov Kai d|iapxcoX,cöv ïtoioüvxtov armela eiprixai' 
aipexiKÖqq 8è TCOIÖV ar|)j.ela r\ npo^rixevcov SfjXóq èaxiv öxi ÜJIÓ Saijióvtov 
éixrcat^exaii  Kai vojj.i^£i ÈK Geo-ö ÈvEpyElaGai avxcö xd xoiaöxa, oüSèv 8è 
Tipoyiv(óoKO\)oii  xcöv éoo^évcov f̂  Ö7toppf|xa>v oi 8ai|xove<;, aXka. \ióvoq ó Kiipioq 
óó fiiStoq xd rcdvxa 7rpiv yEvéoEcoq aüxöv, KaBobq Kai 8id xo\> 7rpo((»fixo'ü Xéyei* 

555 «OVK ëcmv dvayyéXXoov ra énepxó^eva %kx\\ è\x.o\i. » 
Oii  8è Saip-ovet; ÈKelva Xéyovox xdic, dvÖptonoii; a pXénovai Kai dKowvaiv, f\ 
Kaii  anó o\)^ipóX(ov xivcov Kaxaaxoxa£ó|u.£voi xd noXXa xcöv Ttpay^dxtov 
HTivuovaiv.. óSoinópcov juièv napovoiav ar||iaivo\)aiv, pXénovxeq avxoix; 
TtepiTtaxowxaqq èv xfi ó8co Kai iiélXovxctc, epxeoGai, npoX.a|j.pdvovx£<; 8è Kai 
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600 dmaYYé^Xovxeq xqv xo-uxcov a<()î iv, aKév|/ei<; Sè dvGpoójrcov KOT' éxGpaiv aijxcov 
Kall  Xóyovc, Kaxd nóvaq aiceittonevcov jiexd XIVCÖV rcapaKpocónevoi Kal 
dvaYYéXX.ovTet;; xd xoiaüxa oi<; PoiiXovxai, Kal öaa öfioia xoiixoiq ÈK XOÜ ópav 
Kall  ÓKotieiv ^T|vtio\)Oi xdiq dvGpeónoi<;, etMjjopiav 5è Kapneov Y^I ; Kal d<|)opiav, 
Kaii  dvéjieov KIVTICTEK;, Kai èno^ppiai; Kai üexwv èrcoxTlv, KCU ax>x\io\)q Kai 

655 xei^öïvcov Pap-uxT|xa, Kai öaa rcapanXiiaia XOUXOK; ÈK avaoTjucov xiveöv 
XEKnaipófievoii  npotéyovoiv, akntep Kai oi avGpawioi r\ Kai évvoiaq iraXiv Kai 
PovXat;; dvGpcóïieov cóaauxüx; ÈK aD^poXcov xivcöv ópcovxeq év xco dvGpcÓJKp, f\ 
Kaii  ÉK A,ÓYO)V xivcöv KaxaXaHpdvovxai. oO |ióvov 8è xd xoiavxa eüpicKOvaiv 
eiTtelvv oi ÖKdGapxoi Sai^oveq, dM,d Kai Gavdxotx; dvGpeÓTKöv ëaxi Y<*P 

700 ov)GCTr|ja.d xiva évxeOévxa vnö xf\q rcpovoiaq xco dvGpcomvcö acó|uaxi fidJUaxa év 
xaï<;; öyEaiv amoü xd 7ipo|iTivix>vxa aa<|>d)<; xóv 0dvaxov awoü Kai npö noAAoü 
Xpóvouu Kai 7ipó ppaxéoq, üq (Jjaciv oi xf|v iaxpiKfjv èTt\Gvt\\ir\v Xertxfiq Kai 
dKpipöqq éixavTipTmévoi. fj8r| 8é xiveq Kai XapaKtivoöv xoïx; JioA-uneipovq 
SiaPePaioiivxaii  xqv 7tpÓYvo>aiv xavxnv KEKxfjaGai, oïxiveq év noXé\iq> xöv 

755 |iéX.A,ovxa 0vf|CKeiv ÈK auaof||io\; xivö<; évapYox; eniYivcooKoixTiv. 
Oïkax;; ovv Kal oi öaijioveq xoix; Gavdxouq xcöv dvBpcórceov Kai jiaAAov au; 
ÖiopaxtKcóxepoii  xcöv ÜXIKCÖV iSicojidxtov JtpoaYYéM-ouai- nvei^iaxa Ydp Xenxd 
Kaii  docónaxa -ïmdpxovxei; Siepewcöai Kai érciaxavxai \mèp rcaaav iaxpiKfiv 
éjiiaxfmTivv dvBpcóntóv xdg Swd^ien; Kai èvEpYeiaq Kai xoix; TtXEovaa îo'üq Kai 

800 xd<; èXXeiyeic, xfjq ^coxiKfjq xov acó|iaxo<; 8id xfjq xoü a'ijiaxoq xmap^eax;. 
KÓKEIGEVV  Xoniöv axoxaaxiKcöq aXX' OTJK aKpiPax; xeK^aipovxai xfiv XEJLEUXTIV 
xovv dvGpcÓTroi). xö a inö 5è écxiv einetv Kai èni xcöv ^lavxécov Kai 
£YYao-xpi|a\j6ü>vv Gecopoüvxet; Ydp ot 8ainovE<; xiq ó KA.éya<; Kai nox> xd 
KtaxTiévxaa èaxiv, Kai Swavxai xaüxa EÏTIEIV. aiartep noXXdKiq Getoprioavxei; 

855 JtoMjonppiav èv x^ 'IVSIKTI x^pa YEY£VTmévTiv, KpoXÉYo-uoi xioiv év AiYvnxco 
^£YÓXT|VV ëaeaGai xfiv xoü NeiXo\) dvdpaoiv ei 5é xiq èpa>xf|aeie xoüxouq xóv 
TITIXIÖM-ÓVV Kal xo\)<; 8aKxi3Xo-uq xf)q dvapdaeoq, ÓTiopo-uoiv ei7teiv Kai 
é^ÉYXOv'1011 |ATi8èv énioxd(j.evoi. $ 
AoKovmm 8è TidXiv 8id xöv JteiGo^iévwv a^xoiq \|/E"ü8o7ipo((>r|xcöv dvGpawtcov Kai 

900 OTinEia é̂  aüxcav Kai naGwv oconaxiKwv Idaeiq ETtixeXoiivxtov npöc, dTtdxriv 
éa-uxojvv Kai éxépcov Kai VEKpóv dvGpconov dviaxdjiEvov 8EIKV\JEIV Kai 
7ipoa<}>GÉYYEcGaii  xoïq ^(5oiv év ^avxaoig- EiaS-óvcov Ydp ei<; xó veKpöv oóo îa 
xoüü dvGptÓTïOTj ó Saifitov Kai KIVCOV aüxó 8EIKV\)OI xöv VEKpóv Siavioxd|iEvov 
STIGEVV 8id xf|q ^axaiaq E^xfii; xoö nXdvou dvGpawtot». Kai ax; éK npooéatox) xoü 

955 veKpoü SiaXéiYexai ó novipcx; xco diiaxcoiiévo) \>n' at>xo\3 dvGpcórrco ïiEpi c5v te 
a-uxöqq poiiXexai icepi o5v XE naXiv ércEpoxaxai jtap' auxoü, dvaYYéA.A.cov aüxop 
xdd év Kptmxo) 7iapd dvGpcóncöv Yevón£va npaYnaxa Kai Xa^TiGévxa, cóq 
ë7uoxd|i.£vo<;; ÓKpiPcüc; xc5 7iapEtvai aüxöv X,eXriGóx(oq év xco xd xoiaOxa 
TtpdxxEaGaii  nap' amöv Kai enioKOKElv Kai OKOÜEIV. 

1000 'AXka. püoexai riM-öq ó Qeöq ÈK xoiaüxriq TIXÓVTH;- ËYVoofiev Ydp Kai ÈTtioKonov 
aipExiKÓvv év KU^IKCO xrj Ttó^ei xa>v A-EYO^évtöv MaKESoviavcöv xcöv 
nveu^axo^dxcöv,, öxi éXaiav xö 8év8pov éK xoü XÓKOU év w ïaxaxo ei<; ëxEpov 
xónov,, GXTiMatv EiJxfl .̂ nexf|V£YKEv, có<; aKoxi^cuoav xfiv 0Dpi8a xoü naxaiov 
evKxripiovv aüxcov. Kai é7u8aveiaxo\) Sé xivo<; d8ÏKO\j X11Pav Y w aÏK a 

1055 8iaaEiovxo<; ËVEKEV xpéoix; avxx\q dvSpiKoü, Kai dïiaixo'övxoq o\>% öcov r\v xö 
SdvEiovv aXka. irXeïov, éYvcoKCöq xoüxo ó TtpoXExGeiq aipexiKÖ<; ércioKOTioq, 
\ii\K(o\ii\K(o  xa<))évxoq xo\> dvSpöc; a\>Tf\q aXX ëxi TtpOKo^i^o^iÉvov, Kaxéaxe xfiv 
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KHVTIVV  év fj KctxéKEiTO Kai napeaKÊ-üaoe 8fj9ev xöv veKpöv XaXfjaai Kal 
eircéivv ïtóoov r\v xö ó<j)£i.A.ónevov XPÉog xa> èniSaviaxfi aijxo'u. xomou 6è xoO 

1100 aipexiKoü Gavóvxog Kai èv x<o jivfjuaxi aüxoü 5iö<|>opoi <)>avxaGiai Kaï arpéia 
ènExeXéaQ^aavènExeXéaQ^aav.. Sid xoüxo TOIVW OV 8eï rcdvxa <rr\neio<|>ópov cóg dyiov 
jrapaöé%eaOai,, dX.Xd SoKî id^eiv Kaxd xöv Aéiyovxa- «Mij navxi xvevfiaxi 
moxevexe,moxevexe, dXXd ÖOKijid^exe xd Ttvev^taxa ei ÈK XOV 0eov eimv öxi noXXoi 
yevdoKpoQfjxaiyevdoKpoQfjxai è^eXrjXvdamv eig xöv KÓO^IOV.» Kai ó 'ArcóaxoXog- «Oi ydp 

1155 xoiovxoi», <t>T|ai.v, «y/evöanóowXoi épydxai SóXioi fiexaax'np.axi^óiJ.evoi eig 
dnooxóXovqdnooxóXovq Xpiaxov- Kai ov' Oav^iaaxóv avxög yap ó aaxavaq 
tiexaax^axi^exaitiexaax^axi^exai eig dyyeXov <pcoxóg. ov fxéya ovv ei Kai oi ÖIÓKOVOI avxov 
fiexaaxrifiaxi^ovxaifiexaaxrifiaxi^ovxai cóg ÖIÓKOVOI öiKaioavvrjg- (6v xö xéXog éaxai Kaxd xd 
ëpyaëpya avxoiv.» 

1200 Kai yap ó dvxtxpiöxog èpxónevog Kaxd auyxcópTiaiv 0eoü noifjcei 
•ÓTtoupyoiJvtcovv aüxco xcov öaî ióvcov nd\inoXXa arme! a Kai xépaxa yeuSo'ug, 
ïtpögg drccóXeiav (ièv xtöv drctöTfov, eig SOKIHIOV 8è xtöv niaxcöv. Kai xi Igévov ei 
xoüü 8iapóXo\> auvepyowxog aijxco noifiaei armeia ^avxaaiaq 8id(|>opa, órcóxav 
Kaii TI8T| ëyvtojiev Kai éxépo"ug xivdg ^dyovg Kai yórixag épyaoajiévo'ug xépaxa 

1255 jioiKiXa é^ èvepyeiag 8ai^ovcov, é£ (ov eiaiv 'Idvvrig Kai 'IajiPpfig, oi èrci 
Mioüaécogg xdg pdfiSo'ug aintov eig öfyeic, Kai xd ïi8axa eig al|ia nexapaXóvxeg 
Paxpdxcovv 7tA,f|0og ÈK xtöv i>8dxtov dv^veyKav cöaxe 7rXr|ptöcai xfjv yf|v 
AtyÜTcxoi). . 
lijicovv 8è 7tdXiv ó ém xcov dnoaxóXcov |idyog, ÓTtóca eipydoaxo crpela 

1300 <f>avxaaicüSiy (a') dvSpidvxag ydp èrcoiei neputaxeiv, Kai eig nvp Ki)A.iónevog 
oi)KK ÈKaiexo, eig dépa ircxaxo, Kai ÈK X,I0CDV apxoug èrcoiei, ö<t»ig éyivexo Kai 
eigg ëxepa £töa |iexê op<|>o\)To, Sutpóaconog éyivexo, eig xP^aöv M-exepdX êxo, 
Öüpagg KeKXeiajiévag fjvoiyev, ci8r|pa Seajxa ë^uev, év Seircvoig eï8co>.a 
jiavxo8a7itövv eiSécov napiaxriai, xd év oiKia OKCUTI tog at)xó^,axa (|>epó(ieva 

1355 rcpóg iJ7iripeaiav p^é7ieo0ai éïioiei, x«v <J>epóvxa)v oi>x ópa)|oév(ov. (P') aKidg 
noXXdqnoXXdq 7ipoT)yeTa6ai aijxcö ïïapeaKei>a^ev, acmep yuxdg xöv xe0vT|KÓxtov elvai 
ë<t>aaKe.. rcoXXoüg 8è yÓTixag aijxóv éA-éy^eiv neipaiiiévo-ug StaXXd^ag Ttpög 
éa-uxövv ëTieixa rcpo<t>daei exxaxiac, poüv B-uaag Kai èaxidoag, aiixoug 8ia<)»ópoig 
vóaoigg Kai Sai^oaiv iméfiake. (y') r̂ixov))j.evóg Tioxe \wtó xo\) Kaioapog Kai 

1400 <(>opTi0eig cmè&pa. xf)v èavxoü ôptfiTiv éxépco Ttepiöeig. 
'Qoaijxcogg 8è Kai 'IouAiavög Kai 'Aïio^cóviog Kai 'A7io^eïog oi |idyoi éïti 
AoiiexiavoOO xoü (iaoiXécog Sia^ópoug ^avxaaiag eipydaavxo- c5v jiia épyaoia 
xoiavxrii (|)épexai év xolg xcöv dpxaioxéptov dvSpwv 8iTiyfi|iaav A,oiniKfig 7toxe 
vóoo-uu Kaxa^ap'o'ücrng xfiv 'Pcó̂ ir|v Kai 7tdvx(ov cmopd8T|v dïroXXunévoiv, 

1455 npoexpénovxo oi ndyoi oiixoi \mö xov paoiXicog Kai xo5v neyiaxdvoiv aüxov 
PoTiOfjoaii xfi TOXei anoXX\)\iévr\- Kai <()Tioiv ó 'A7toX£Ïog- «'Eycb xf|v èv x© xpixtp 
jiépeii xfjg jióXecog ëv8rifir|oaGav XoijiiKf|v <(>6opdv KaxaTtaiiaa) ëvxóg 
8eKanévxee finepwv.» elxa ó 'AjïoXA,cóviog' «Kai èycb xfiv èv xö aXk(ü xpixcp 
[lépEii èvxóg 5éKa fmepöv», <(>r|Giv, «Kaxarcavjao).» d;iOKpi6eig 8è ó dKpoÖiviog 

1500 Ttap' aüxoüg Kai nXelov èyyî cov x(p 8iaPóX,(ö 8id xfjg (iaxaióxT|xog 'IouXiavóg 
ë<t>rj__ «'Evxög 8éKa Kai 8eKarcévxe f)(iep(5v Tiaaa T| KÓXiq dnoXXuxai (if) 
Ttepijxévovaaa xf]v é£, ij|ad)v ^oriGeiav é^oi xoivw xö èrciPdA-Xov ëxepov xpixov 
p.épogg xtjg nóXecog évxeü9ev TJ8T| TtauéaGto xfjg Xoî tiKfjg <f)0opag.» Kai Sfi 
è7ta-ü0T|,, cóg XoiTtóv, 7ïapaKXr|0évxog aüxoö VKÖ XOV paoi^écog, Kaxanaüaai Kai 

1555 xaiv 8i>o dX t̂ov jiepcov xö xaxog xfiv vóoov. 
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'AnoM.covi.ot>> Sè uixpi vtiv ëv xiai TÓJIOK; êvepyoüai xd xeXéauaxa ïoxaneva, 
xdd uèv eiq drcoxpoTrriv t̂ cócov xexparcóStov Kai irexeivcöv pXdrcxeiv Swauévcov 
dvepówiouq,, xd 5è eic, ènoxw peuudxcov rcoxaucöv ÓXÓKXCOC, <t>epouivcov, dXJux 6è 
eii;; exepd xiva èici<|)Oopa Kai Â-dPri dvOpcimcov \mdp%ovxa aTOXpórcaia 
ïaxavxai.. OIJ udvov 5è év xfj £cofj aiixoü xaüxa eipydaavxo 6i' a-uxoïï oi 
6aiuove<;,, dAAd Kai uexd 9dvaxov aüxoü Ttapauëvovxec, xcö uvn,uaxi auxoü 
OTineldd xiva ércexéXeaav é£ óvóuaxoq at>xov> npöq dicaxriv xcöv paSiax; 
•órcoKXenxouévtüvv dvGpctmcov eiq xd xoiawa imb xoü öiaftó^ou. 
Tii av tt<; eutoi Jtepi xcöv Kaxd MavéOcova uayiKcov ëpycov, óq xoioüxoc, aKpoc, 
yéyovee xfj uayiKfj arcaxTi, öxi dei ëoKawcxe xóv Tuavéa 'AnoXXcóviov cóc, uf) 
aKpipf]] xfjv Kax' amove, ëvxe%vov éurceipiav ëcxTlKÓxa; «"E5ei ydp aüxóv», 
<(>T|civ,, «KaÖdnep éycó, A.óyco LIÓVCO Ttotelv dnep épot>A,£xo, Kai ui| xeJiécniaai 
xioivv éiiixpéTteiv xd nap' amoü JtpaxxÓLieva.» 

1-55 Mat 7:22-23 init. 11-12 vide Luc 9:49 vel Mare 9:38 13 Luc 9:50 fin. vel Mare 
9:39-400 excerpt. 14 Luc 10:20 pars 20 vide Mat 11:11, Luc 7:28 23-24 vide Mat 
10:1-88 36-37 ibid. 7:20 38-40 Gal 5:22-23 46-48 cf. Mat 7:22 fin. 48 cf., e.g., 
ibid.. 8:10 48-49 cf. ibid. 7:23 54-55 ??, vide Is 41:22-23?? 100-111 fontem huius 
narrationiss non repperi 112-114 lloa 4:1 114-119 2Cor 11:13-15 125-128 vide 
2Timm 3:8, ubi Paulus verbis «dvxéaxr|aav Mcoücel» explicat mentionem Vetere in 
Testamentoo (Ex 7: 11-22) factam magorum Aegyptiorum, nominibus egentium, imitantium 
Moysemm Aaronemque executos mandata Domini 129-140 Pseudo-Clemens Romanus 
(a')) Horn. II, cap. 23, 2, (p') Horn. IV, cap. 2-3, (y') Horn. XX, cap. 14, 2 141-168 
fontemm (aut fontes) narrationum non inveni (vide Commentarium) 

(deestt in Aa) 
355 xivd cm Bl 64 euouppiaq Gl Al (ante correctionem) H L2 Pt Bl 103 éni 
Saveiaxoüü Gl N P2 P3, èmödv (pro erceiSdv) eic, xot> Pt 134 evotKeia Pt Bl 
1366 töorcep L2 Pt Bl 164 Ti dv TIC, einoi ...(usque ad finem) transposuit post primum 
florilegiii fragmentum P2 

** PsA r. 76-88 ontleend aan AA 79 (niet gebruikt door PsA), r. 14-27 ( Munitiz): Oiitcow ènoi SOKEI, ÖXI 
Kveüjiaa XEJITÓV Kai daoónaxov xmdpxcov ó laxavaq, éitiaxaxai Kai Siepewa vmèp rcdaav iaxpiKT|v 
E7tiOTTiurivv öv8pawra>v xd; 8uvdueiq Kai évepyEiai;, Kai zoix; Jt^eovaouoiji; Kai xdq è5lXeii|/ei<; Tffc 
^amKfiqq xoü adniaioc, öiö tov aïnaxoq xiiq ündp^eax;- KÓKélöev XOITIÓV oxoxaaxiKox; aXk' OÜK aKpi(ï<öq 
teKnaipetaii xoü dvöpamou TT|V XEXE-UTTIV. Tó auxó 5é éaxiv eiiteïv éni xcov HÓVXECOV Kai taiv 
èYYaotpiuu8o5vv öxi 7tvE"unaxa Xewza xuyxdvovxeq oi SaiuovEq Becopoüai xiq ó KXéyaq xöv Seïva 
dvepüwtov,, Kai nov xd KXaTtévxa napéÖexo, Kai Süvavxai xaüxa eijteïv, aSaïtep JIOJUÓKK; 
ÖECopf|aavxeqq 7toA.wuPpiav év xf\ 'IVÖIKTJ %<üpq YeYevrpévnv, npoXéyouaï xioiv év AiyÜTixq) [teyaXr\v 
êaeoöaii xfiv xoü Nei^ov dvdpaoiv EI 6é xi; épconioei xoüxouq xöv 7TTIXIOUÓV Kai TO\><; 8aKTÓXouq xf\<; 
dvapdoecix;,, dnopoüaiv EÏ^EIV, Kai èXéyxov1:01 Î TISÈV è7uaxdfiEvoi. 

Florilegium m 

'Iepe(iiov v 
«Oüaii  avxdiq «on ÓKÖ KapSiaq avtcdv XaXovoi 
Tooii let;eKtiiX 
«TdSe«TdSe Xéyei Kvpiog- <Og av dnalXorpiadi] dn' éfiov Kai è'Adr] npoq TÖV 
wevSo7ipo$T}xr]v wevSo7ipo$T}xr]v 
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Toüü "EKKJUIOXCKTTOÜ 

«OVK«OVK ëanv dv&pamoq è^ovcnd^cov év Ttvevpati» KCCI «yivcóoiccov ti rö èaópevov 
EKK  xife Io<>ia<; £OXO|IG>VTO<; 

«Tig«Tig yap avdpomog yvcóoerai fHovXrjv Qeov 
Toüü 'AnoerxóXxyo 
«rl22 0a6og TCXOVXOV Kai ootyiag Kai yvcócrecog Geov-
'EKK TCÜV 'Arccxrxo3uKG>v ötaxa^Erav 
«Oïixee nac, Jtpo<tmxe\>cov öcrioq, owe naq ó Öai|iova<; èKjkiMtov ayioc/ 
0eo6a>pT)tovv ÊK töv 'Arcóptov 
«Tovv 0eo\> ovyxtopowvoc, èvepyoiknv oi Sainovec/ 
KvpiXXoi )) èx T«ÖV reept tf|<; èv nvevpaxx ^axpeiac, 
«Novv Y"P èX.a((>piaq eiq xoüxo 8ia>>.ia8f|Kao"i xd>v nap' "EXX"nai xiveq tïx; o'ieoGai 
Taöö Xpixroatónoi) éic XOV ei<; xóv xetraapaKocTTÓv né\inxo\ yaAjióv 
«Mfii  mno'iQaxE èn.' apxovxaq-

Commentaar r 

PsAA kiest AA 62 om het antwoord. De vraagstelling heeft bij AA de vorm die bij anderen, 
zoalss Theodoretus van Cyrrhus, gebruikelijk is voor exegetische vragen: Ti èaxi xö ... 
eipTpévovv « ...(volgt een bijbeltekst)»'. Voor PsA is ze te open, reden waarom hij een 
nieuwee vraagstelling formuleert die direct op een definitie aanstuurt (zie 6.6.1, 'AA 's 
"open""open" vraagstelling'). 

Hett onderwerp zijn de 'onwaardige' profeten en wonderdoeners. Het is niet verwonderlijk 
datt deze aan de orde komen. Te beginnen bij vr. 9, over de 'éYKaxctXeixi/eii;1, zijn de 
thema'ss 'Gods wil', 'de aüxe^ovaia, de eigen verantwoordelijkheid van de mens', en 'het 
blindee Lot' - dat, ook als men het verwerpt, niettemin te definiëren is als een 'öioiicnoic,1, 
eenn bestiering -, aan de orde geweest. Logischerwijze komen nu degenen aan bod die de 
ontkenningontkenning of doorbreking van bestiering belichamen (zie 'èvccvxia' in 'oi xd èvavxia 
<t>povowxe<;; xai rcpdxxovxet;' [r. 6]). Dat zijn degenen die de bestiering doorbreken met 
handelingenn en uitspraken die buiten de bedoelde orde vallen, voorspellingen (terwijl men 
dee toekomst niet kan weten), en wondertekenen (terwijl de verschijnselen zich wetmatig 
voltrekken)189. . 

Overigenss kan PsA ook zonder de logica van hierboven tot het onderwerp gekomen zijn. De 
grondigee herformulering van de vraagstelling en de uitzonderlijke lengte en opbouw van 
zijnn eigen toegevoegde tekst (zie het Commentaar) kunnen erop duiden dat hij uit zichzelf 
eenn bijzondere belangstelling voor waarzeggers en wonderdoeners en hun uitspraken en 
handelingenn had. 

Zijnn bijzondere belangstelling lijk t te zijn die voor de regelrechte bedriegers onder de 
wonderdoenerss en waarzeggers. Het gaat er niet om dat hun wonderen en voorspellingen 
niett werkzaam en juist zouden zijn: dat kan wel degelijk het geval zijn. Het gaat erom dat zij 
hunn kunst op bedrieglijke wijze vertonen, namelijk doordat ze de 'demon', 'ó Saijxcov' en 

!899 AA en PsA lijken eerst crrmeïa en GavnaToupyiai te onderscheiden, maar laten allebei vrijwel meteen 
'6a\)naiot>pYvai'' vallen. Hoewel het woord 'iépa<;' driemaal öaufiatoupyia lijk t te vervangen, bepalen 
beiden,, en vooral PsA, zich verder tot armetov en het koppel ormeta-7tpoppT|oei<; (of npo<tm,Teïai). 
OTlneïovOTlneïov lijk t een typisch Johanneswoord te zijn (zie Alter & Kermode, The Literary Guide, p. 448). 
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dee duivel, 'ó JtovTpóc,' (zie r. 93 en 95) hun werk laten doen. 

Hett is een categorie die AA niet behandelt. Men zou kunnen zeggen dat AA juist geen 
categorieënn onderscheidt, maar van alle voorspellers en wonderdoeners, 'waardig' of 
'onwaardig',, vaststelt dat zij goede, dat wil zeggen door God besloten en ingegeven, 
wonderenn en voorspellingen kunnen doen. Daarom moet men ervoor waken 'onwaardigen' 
enn 'slechtgelovigen' in de hoogte te steken vanwege een wonderteken. 

Inn feite is dat ook PsA's boodschap, er is in deze vraag, ondanks de indruk van het 
tegendeell  door opvallende herformulering van de vraagstelling en uitvoerige toevoeging van 
eigenn tekst, nauwelijks verschil in strekking tussen AA's origineel en PsA's bewerking. 

Vraagg 20 is de laatste waarin PsA een bijbelcitatenreeks met verbindende tekst in- of 
toevoegt,, hier voorafgaande aan de slotpassage. 

DeDe vraagstelling 

Ziee voor de vervanging van AA's exegetische vraagstelling, en voor het bewaren van het 
Matthaeus-citaatt voor eigen gebruik (r. 46-49) hierboven de inleiding tot het Commentaar. 

Hett is niet onmogelijk dat PsA met zijn vraagbegin "EK 7iola<; S-uvöuecoc,..." (r. 6) AA's 
'Suvdueic,, noXXac,' (r. 3, uit Matthaeus 7:22-23) echoot, maar dan wel met 
betekenisverschuiving.. AA bedoelt 'krachten' (aldus de Statenvertaling), iets als 'werkzame 
effecten'.. PsA wil zeggen 'macht', 'legitimatie', 'bevoegdheid'. Zeker is dat hij het 
Matthaeus-citaatt uit AA's vraagstelling bewaart voor eigen gebruik, in de bijbelcitatenreeks 
vann r. 27 en volgende (zie voor het citaat r. 46-49)'90. 

HetHet antwoord 

100 (xf\q évYacTTpiuüÖoi)) aveveyKdcrnq töv Xauoufî  ÈK Tfjc, yf\c,. Geschrapt door PsA. 
Wass voor PsA's publiek de buikspreekster (IReg 28:11-12) zonder nadere aanduiding even 
bekendd als Bileam (Num 22:28)? 

122 elrcov (AA) - ei7iav (PsA). Indien de correcte lezingen, is AA's 'klassieke' vorm 
tegenoverr PsA's eigentijdse opmerkelijk: niet zelden is het andersom en is PsA de klassiek-
puristischee (zie bijvoorbeeld bij vr. 16, r. 10-11 en n. 164). 

144 Kal ndA.iv "Kéyzu öxi «M77/atpere 6x1 xa Saifióvia vjuïv vnaKovov<jiv.» Geschrapt 
doorr PsA. AA lijk t hier uit Lucas 10:20 te citeren ('... UTI /capete ÖTI xa Ttve-uuata tiuïv 
vrtOTÓaaexai...').. Misschien is het de verminking die PsA het citaat doet schrappen (maar 
waaromm corrigeert hij het dan niet?), of anders de geringe toepasselijkheid: de door Christus 
inn de Bijbel toegesprokenen zijn geen 'ömcTOi' (zoals die in r. 11: '... tivö ÜTUCTOV 

1900 In PsA 6 heeft hij iets vergelijkbaars gedaan: voor het tweede deel van het antwoord gebruikt hij daar 
AAA 78; de vraagstelling laat hij evenwel weg. Het antwoord laat hij, met weglatingen en wijzigingen, 
aansluitenaansluiten bij het voorgaande deel van zijn antwoord (dat de bewerking is van AA 52 [vraagstelling en 
antwoord]).. De vraagstelling van AA 78 heeft de vorm van een exegetische vraag: 'Ti èoti tó vnb (...) 
IlaüX.o'uu eiprpevov ...', zoals hier AA 62; maar het meest frappante is dat PsA ook van de vraagstelling 
vann AA 78 het citaat bewaart voor eigen gebruik: zie PsA 6, r. 34-36 en r. 44-45). 

http://ndA.iv
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(...)) è.K^>6Xko\xa Saiu.óvia ...'). 

155 Taüxa 5è dvavKdïov éTtiaxaaGai, ïv' cmóxe 0eriaei (AA) ~ OÜKOW ÓTtóxav 18131; 
(PsA).. Behalve op deze plaats heeft AA nog op drie andere plaatsen vrijwel gelijke 
zinnetjes:: vr. 17, r. 42: 'xaüxcc Sè dvayKctlov rpaf; èniaxaoSai, ïv' (órcóxav GedoriaGe 
...)',, vr. 18, r. 7-8: '8eï u.évxoi fiuöi; é7uoxao-0ai öxi ...', ibid., r. 47: 'Mévxoi ye Seï 
ÖKpijïdiqq Èitioxao6ai ...'. Geen hiervan wordt door PsA overgenomen. Bij twee daarvan 
iss niet uit te maken of PsA het zinnetje zelf afwees: ze staan elk in een passage die PsA in 
z'nn geheel laat vallen. Maar het zinnetje '5eï uévxoi fpöc, ÈTtiöxacGai öxi ...'in vr. 18, r. 
7-8,, is wel een vergelijkbaar geval: PsA heeft het daar vervangen door 'nkx\\ 8è ...', omdat 
hij,, zoals opgemerkt in het Commentaar, de functie ervan, het aangeven van een 
tegenstelling,, voldoende vond aangeduid door 'rcXfiv 8è ...'. Drijfveer was uiteraard 
verkortingg en daardoor groter effect van de tekst (zie . 6.7, 'Verkorting 'sqq., i.h.b. 6.7.2, 
'Beoordeling'Beoordeling op functie'). Hier vat hij de functie van 'Taüxa 8è avayKdïov éTtiaxacGai, 
ïv'' ...' op als het signaleren van een gevolgtrekking. Wat, alweer, wijst op grondige 
bestuderingg van de tekst, want de inhoudelijke spanningsboog van de zin is lang (zie 5.4, 
'Vertrouwdheid).'Vertrouwdheid). Hij heeft geheel gelijk, en 'OUKOTJV' is een geheel passende vervanging. 
Hett levert verkorting op bij gelijkblijvende informatie, wat de tekst sterker maakt. 

Ibid,Ibid, ónóxe Gedoei - cmóxav ïSrjc,. 
-- PsA grijpt terug naar de klassieke grammatica: av + conjunctivus ("generalis/futuralis"). 
Datt AA de meer neutrale constructie met de indicativus toepast is overigens niet omdat hij in 
hett algemeen daartoe neigt, want juist hij schrijft in vr. 17, r. 42 'óiróxav Gedan^6'» en in 
dézee vraag nog r. 25-26, 'édv (...) Geacrrj'191. 
-- Tweemaal, in vr. 18, r. 83 en hier, vervangt PsA aoristusvormen van Öecopéco en 
Gedogenn door vormen van eiSov. Uitzondering is 'Gedcrrj' hier in r. 26, dat blijf t staan. 

15-166 Kcri 8i' aipexiKcöv r\ Kal dmaxcov (AA) - Kal 81' alpexiKÓ5v icai 8va drcicxcov 
(PsA).. De verandering is in twee stappen verlopen. Eerst beperkt PsA 'f\ Kal' tot 'KCU' 
(zoalss in vr. 18, r. 26), en met reden: de tekst met 'TI Kcd' blijf t halverwege steken tussen 
werkelijkee onderscheiding ('of door de enen of door de anderen') en schijnbare 
onderscheidingg ('mogelijk door de enen, mogelijk door allebei'). PsA kiest voor 
eenduidigheid.. Door voor 'KCU' te kiezen brengt hij het in correspondentie met het eerste 
'Kai',, waardoor met 'zowel ... als' een stevige constructie ontstaat. Dan herhaalt hij '8id', 
omdatt bij corresponderende KCtt's ook syntactische correspondentie optreedt. 

Dee wijze waarop PsA AA's f) Kcd behandelt, doet denken aan zijn behandeling van diens 
'ÓKpipcÖc,'' (zie bij vr. 16, r. 30) en de 'vóooi / doöévetai' van vr. 18, r. 32. Hij neemt ze 
niett of nauwelijks van AA over - één keer laat hij 'f] KOÏ' staan (in vr. 9, r. 2) -, schrapt 
off  verandert ze - in vr. 18, r. 4 beperkt hij 'r\ Kcd' tot 'fj' alleen -, maar gebruikt ze wel in 
eigenn in- of toegevoegde tekst. Zo schrijft hij f| KCÜ juist in deze vraag tweemaal in eigen 
tekst.. (Zie voor het kritischer bekijken van andermans tekst dan de eigene 6.3, 'Psychologie 
vanvan de bewerker'.) 

1911 In het Grieks van AA's tijd was het voegwoord mét -av als algemeen vast bestanddeel al geheel 
doorgedrongen:: av (= édv), öxav enz.+ indicativus (dwz. de niet meer te onderscheiden indicativus / 
coniunctivuss [zie voor het laatste Jannans, Historical grammar. Appendix V, 13 en Horrocks, Greek, p. 66, 
75-6,, 88 en 246-7]). 
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16-177 (ifi aateuGfjc, xf\c; ópGoSó^ou TUCTECOC, (AA) ~ \ix\ ÖanpTi9fi<; r\ oaA-euGrjc, xx\o, 
ópGoSó^ouu Tiiaxeox; (PsA). Uitbreiding tot doublet. Mogelijk vond PsA dat de uitdrukking 
'ufjj  aa^euGfjc, xfiq ópOoöó^ot) niotecoq' verduidelijking behoefde192. aaXeüco lijkt , 
hoewell  tamelijk frequent in de Bijbel, vooral het OT, een zeldzaam woord (PsA heeft het 
hett alleen hier). Een betere verklaring lijk t mij dat PsA vond dat bij het zien van een 
wondertekenn van een onwaardige wonderdoener verbazing een even reële reactie is als 
afvalligg worden. 

17-188 cóc, xópiv cm.uei.cov Kai tepatcöv (AA) ~ ïoax; yap cm Kal rceipd^tov oe ó öeöq 
7ioieïï TÖ oriuelov Kai TÖ xépac, (PsA). AA's woorden 'als omwille van tekens en 
wonderen'' zijn overbodig, want ze herhalen slechts het 'oriuelov (...) yevójievov' uit de 
voorafgaandee bijzin (r. 15-16). PsA hevelt de woorden crr|ueiov en xépac, over naar een 
geheell  nieuw zinnetje waarin hij het voor hem centrale thema van de beproeving uit onder 
meerr vr. 9 en 18 te berde brengt (zie 'rcetpö^cov ae' [r. 17]). Tekens en wonderen van 
hereticii  en ongelovigen vallen voor PsA net als tegenspoed van welke aard ook onder de 
zakenn die de gelovige als negatief kan ervaren, maar die hem integendeel, als hij ze ten 
minstee als een test ervaart, voordeel brengen. 

188 "Ecm 5' ene (AA) - HOWÓLYLIC, yap (PsA). De minder gewone uitdrukking wordt 
vervangenn door de meer moderne en courante, en het verklarende yóp komt in de plaats van 
hett voortzettende 8é: PsA maakt wat nu volgt tot uitleg van zijn zojuist ingevoegde 
uitspraakk over tekens en wonderen als test van het geloof. 

200 6fiei^ü)v Jtdvtcüv (tcöv) év yevvr\xóïq yvvaitccov. Toespeling op Matthaeus 11:11 en 
Lucass 7:28 (zie 7.6, 'Toespelingen'). 

211 ouv tol*; anooTÓXoic, cov (AA). Geschrapt door PsA. Mogelijk gunt PsA Judas geen 
plaatss in het heilige gezelschap der apostelen. Misschien ook is het schrappen een 
"administratieve""  rechtzetting: Judas was een discipel, en hoewel de evangeliën de 
discipelenn niet zelden 'cotóortoXoi' noemen (bv. Mat 10:2), zijn zij (de "elf en de in Judas' 
plaatss gekozen Matthias) dat, in de zin van Handelingen, Brieven en theologie, pas na de 
doodd van Jezus. Maar enige uitleg van het 'orpeïov' dat Judas heeft verricht, acht PsA wel 
nodig;; vandaar de hieronder besproken toevoeging. 

23-244 Kal yap Kai awocj... Xenpovq KaBapai. Invoeging van PsA. 
-- Voor het zeldzame 'Kai yap Kai' ('want in feite heeft... ook...') zie bij vr. 18, r. 28. 
-- Voor de mogelijkheid dat 'awöc,' 'hij' betekent zie het Commentaar bij vr. 19, r. 5. 
-- PsA expliciteert AA's impliciete verwijzing naar Judas' deelname aan de door Jezus aan de 
discipelenn opgedragen rondreis door Israel om wonderen te doen (zie Mat 10, Mare 6 en 
Lucc 9; gelet op de woorden doelt PsA vooral op Matthaeus [10:1-10]). Opvallend is dat hij 
voorr het uitzenden van de discipelen - en Judas - het kleurloze 'néurceiv' gebruikt (r. 23: 
'jr.£u<t>GévTCüv'),, in plaats van het 'djcoaTéX,Xeiv' van het bijbelverhaal (cf. Mat 10:5: 'TOVC, 
5có5EKaa ctTtéoteiXev ó 'Iriaoï)c/). Misschien wil hij iedere suggestie die zou uitgaan van 
eenn eventueel 'cmoaia^évxcov', namelijk die van een 'cmóoToXoq' Judas, vermijden. 

'922 r_)e uitdrukking is, neem ik aan, een bewerking van een deel van 2Thes 2:2: '... un. taxéc»; aaXeuBfjvai 
örcöö too vóo<; ...', hoewel ook een gezegde als van Origenes (Princ. 1.8.1), 'tfi<; atotripiaq aaXevBévxeq 
['mislopen']'' kan voorzweven. 
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27-1688 PsA's - uitzonderlijk lange - afsluitende tekst. PsA benadrukt meteen dat het feit op 
zichzelff  van een juiste voorspelling of effectief wonderteken nog niets zegt over de persoon 
inn kwestie - het kunnen zelfs heretici en ongelovigen zijn! -, en dat het de 'Kapjtoi' zijn die 
bewijzenn of de voorspeller of wonderdoener 'ÜYioq' is (zie r. 34 sqq.). PsA herhaalt AA's 
waarschuwingg (zie r. 25-26) voor een te hoge dunk van onwaardige wonderdoeners en 
voorspellers,, maar hij baseert die op een uitvoerige uiteenzetting (r. 50-75) van de trucs die 
bedriegerss toepassen, waardoor zij rechtstreeks waarneembare zaken ('a pXÉTtown Kal 
ÓKOTJOvmv'' [r. 56]) of indirect af te leiden gegevens (zie r. 57: 'cmö cuufiófoüv xivdiv' en 
verderopp 'ÈK o"\)ao"fijio>v TIVÖV [r. 65]) meedelen alsof zij die te weten zijn gekomen door 
bijzonderee gaven. PsA vindt overigens deze categorie in het bijzonder onder de 
'cdpetiKoi',, die hun trucs van 'Saiuoveq' leren, en onder de magiërs, heretici bij uitstek, 
waarvann PsA aan het slot (van r. 124 af) verhaalt. 

Nochh AA noch PsA legt de onwaardigheid van 'onwaardige' voorspellers in valsheid van 
hunn profetieën en in onwerkzaamheid van hun wonderen, hoewel PsA er ook op wijst dat 
zijj  als men blijf t doorvragen door de mand vallen, 'éA£YXovtai ui"|öèv éniatduevoi' (r. 
88193),, en ook al spreekt hij van 'bedrog', 'cmarny (zie r. 90) doordat ze weliswaar een 
dodee laten bewegen en spreken, maar dat werk laten doen door demon en duivel (zie r. 92-
95),, precies zoals de antichrist dat doet (zie r. 120-121: '...imoupyo'iivTcov CCUTÖ) xoiv 
Saiuóvfovv ...'). Hun werkelijke onwaardigheid ligt kennelijk elders, met name in hun 
gebrekk aan rechtzinnigheid, aan orthodoxie. Zowel AA als PsA zijn minder bezorgd omtrent 
dee kwaliteit van de voorspellingen en wondertekens dan om de goedgelovigheid van de 
mensenn aangaande de intentie van de 'onwaardigen': daarin ligt het kwaad. 

27-499 De opbouw van PsA's eigen - uitzonderlijk lange - toevoeging is ongewoon. Hij 
begintt met wat nog juist een bijbelcitatenreeks genoemd kan worden. Het aandeel van de 
citaten,, ook al zijn het er vijf , is in vergelijking met dat in de overige citatenreeksen gering. 
Dee nadruk ligt op de eigen tekst. PsA sluit deze met'... 8è ...' (r. 27) contrasterend aan bij 
hett voorafgaande: 'niet teveel ophef maken van een onwaardige wonderdoener, maar ook 
niett van een rechtgelovige ...'. Dooreen terugverwijzing verankert hij zijn tekst nog extra: 
r.. 30: 'KCCTÖ TIVCK; oiKovouiaq, (bc, e'ipTyrat ...', refererend aan r. 9: 'KOTO tivct /peiav r\ 

oitcovouiav'' (vergelijk voor 'dx; eïpTycm', verwijzend, niet naar de Bijbel, maar naar een 
plaatss in het eigen werk vr. 18, r. 66-67). In r. 46-49 lijf t hij het opgespaarde Matthaeus-
citaatt uit de vraagstelling van AA in (zie hierboven, 'De vraagstelling ', 2de alinea). 

Dee bijbelcitatenreeks is de laatste in PsA's vragencollectie. 

50-755 Zoals boven (bij r. 27-168) gezegd komt PsA hier te spreken over de wonderdoende 
heretici,, hun bedrog en hun letterlijk 'demonische' activiteit (zie r. 51-52). Zij zijn het 
onderwerpp van de rest van het antwoord. 

76-888 Psa ontleent deze passage, over de demonen die iemands dood kunnen voorspellen 
enn andere voorspellers, aan AA 79 (niet door PsA gebruikt). Uit de vergelijking van de AA-
passagee (afgedrukt aan het eind van de tekst) en de PsA-versie maken we op dat de 
inpassingg aanzienlijke aanpassing van de eerste zin heeft gevergd (zie 5.3, 'Ontlening ' ) . 

'933 In een door PsA aan AA 90 (niet door hem gebruikt) ontleende passage (zie de noot aan het eind van de 
tekstt van vr. 20). 
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100-1688 PsA besluit zijn toevoeging met een reeks verhalen: over een heretische 
('Macedoniaanse')) bischop van Cyzicus (r. 100-119)194, over de oudtestamentische 
tovenaarss Jannies en Jambries (r. 125-128; zie de apparatus fontium), over Simon de 
magiërr (r. 129-140), en een zeer lang verhaal over het drietal Julianus, Apuleius en 
Apolloniuss (r. 141-155). Uit het laatste verhaal, namelijk hoe deze magiërs een eind 
maaktenn aan een pest-epidemie in Rome, maar vooral uit de epiloog over Apollonius alleen 
(156-168),, valt op te maken waarin nu het verwerpelijke van hun wonderen gelegen is: niet 
inn een gebrek aan effect, want ze werken: de pest 'ènax>Qr\' (r. 154), en van Apollonius zijn 
'uéxpii  vöv' ctJioTpÓTiaia werkzaam. Weliswaar gebruikt PsA hiervoor de pejoratieve term 
'teXéouata'' (r. 156), die slaat op wonderen van demonen en magiërs, maar hij zegt 
uitdrukkelijkk dat ze 'werken', 'évepYOVCiv' (ibid.). De slechtheid is louter daarin gelegen 
dat,, zoals (Pseudo-)Justinus in zijn Quaestio 24 opmerkt, magiërs 'o\> KOTÓ xf]v Geiav 
crüGevriav'' opereren. Ps.-Justinus noemt Apollonius van Tyana met name195. 

Bijj  het zoeken naar de herkomst van deze verhalen heb ik dat van Simon Magus 
nauwkeurigg kunnen thuisbrengen: het blijkt te zijn samengesteld uit drie fragmenten uit de 
Homilieënn II, IV en XX van (Pseudo-)Clemens Romanus (zie Bibliografie), en wel zo 
woordelijkk dat van citeren gesproken zou kunnen worden, ware het niet dat bronvermelding 
enn zelfs citaat-aanduiding ontbreken. De bronnen van de verhalen over de heretische 
bisschopp en over Apollonius van Tyana cum suis heb ik nog niet kunnen achterhalen (zie n. 
1944 en 195). 

156-1688 Georgius Monachus citeert deze passage in het XpoviKÓv196. Tevens geeft hij een 
samenvattingg van het citaat uit de Constitutiones Apostolicae dat PsA opneemt in het aan 
dezee vraag toegevoegde florilegium (zie voor de implicaties voor de chronologie 2.1., 'Tijd 
vanvan ontstaan'). 

Traditioneell  is het voorspellen van de dag van sterven één van de meest karakteristieke 
activiteitenn van de magiërs197, net als van de '8ai|ioveq' van wie ze hun trucs leren (zie r. 
76-77:: 'oï Saiuoveq xovc, Oavaio'uc, [...] npoayyèXköMGy.'). Het is dan ook aannemelijk dat 
hieruitt de volgende vraag, PsA 21, voortvloeide, over wat er gebeurt als de mensen hun 
stervensuurr zouden kennen. 

1944 De Macedonianen (zo genoemd naar Macedonius, bisschop van Constantinopel [342-346 en 351-360], 
diee aarzelde m.b.t. de óuoovoia van de Zoon en de Heilige Geest met God), ook bekend als 
nvevjiatojxaxoi.. weigerden de godheid van de Heilige Geest te erkennen. Ze hadden hun basis rondom de 
Hellespont,, om. in Cyzicus. Ze werden veroordeeld door de Synode van Constantinopel in 381. De 
bewegingg verliep (zie EEC, s.vv. Macedonius en Pneumatomachians). Het verhaal dat PsA vertelt kan deel 
hebbenn uitgemaakt van de tegen hen uitgebrachte beschuldigingen of van een lastercampagne (yifrupiouói;) 
zoalss die tegen de iconophilen vóór Nicaea II (787; zie Alexander, Nicephorus, p. 18). De bron heb ik niet 
gevonden. . 
19^^ Zie voor de negatieve betekenis van TÉXEOUGI Lampe, s.v. 2. Anderson (Philostratus) signaleert in n. 25 
bijj  zijn hoofdstuk 10, 'Towards the Historical Apollonius?' (p. 175-197) de vergeefse poging van Penella 
('Ann overlooked story') de bron te vinden van het verhaal zoals het hier verteld wordt. Ook Anderson zelf 
heeftt het kennelijk nergens aangetroffen bij zijn naspeuringen ten behoeve van zijn behandeling van de Vita 
vann Apollonius in Philostratus. Het kan een uitbreiding zijn van het verhaal over Apollonius' miraculeuze 
bestrijdingg van een pest in Ephesus, die hij alléén uitvoerde, en dat heel anders is ingekleed (Vita Apollonii, 
VIII ,, cap. 8). Ook ik heb niet kunnen vaststellen waar PsA zijn versie heeft gevonden. 
1 966 Bk. V ('Domitianus), cap. 12, De Boor II, p. 445, r. 13 - p. 446, r. 2. 
1 9 7Zie££C,, s.v. Magie. 
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E P.. 21 (= AA 17) 'Wat als de dag van sterven tevoren gekend wordt ? ' 

AAA EPQTHLIE i£' Aéyovai xivec;, öxi ei [npoeyivoxTKOv ] oi 

PsAA  'Epérnmg Ka' - — Aid xi oi) [npoyivcóaKouaiv] oi 

AAA avGpamoi xfiv fmëpav [xoïï Gavdxou ] a\)X(5v, Xoutöv tijieXXov ïtdvxec; 
PsAA avGpümoi xqv fpépav [xfjq teXevriiq ] cnjitöv, — 

AAA jiexavoelv -
PsAA Kal ei apa xeXevxaivxec; aiaGdvovxai xi xwv neM.óvxcov amoic; 

AAA - - -
PsAA 5ia5éxea9ai dyaGcöv f\ KOKCÖV; 

AAA AnOKPI I I I Ei rcpoeyivwoKOV xoüxo, noXXa axorca r\\ieXXov SiartpaxTecGai. 
PsAA  'AnÓKpioig Ei JipoeyivwcrKov xoüxo, noXXa axona f\\xzXXov SiarcpdxxeoGar 

AAA eKaaxoq ydp ó ëxtov èxGpóv, — yivwoKcov öxi fïSr| ttyyiKev fi Vmépa xoü 
PsAA ëKaaxoq ydp - ëxtov éxGpöv Kaï yivcóoKcov öxi "n8r| TiyyiKev fi T^épa xoü 

AAA Gavaxou aüxoü, Èrcopevexo av Kaï ëGavdxou aüxóv*, Xoyi£ónevo<; öxi «Eïxe 
PsAA Gavdxoi) aüxoü, ërtopeüexo av Kal éGavdxou aüxóv , A,oyi£ó|ievo<; öxi «Eïxe 
**  sic M, tóv ïfiiov èxöpöv AA 

AAA  vnö 0eo\i eïxe ïmó dvGpcóraov [TI5T| rjXGé \iov ó Gdvaxoq ] -
PsAA \mö ©eoü eïxe vno dvGpwTtcüv [i5oü tzXevtG) ], Kaï xéax; 

AAA » ndXiv [Sè] ó rcpoyvoxx;, imóGou öxi èKaxóv 
PsAA 7ipoa7tOKxeivco xöv èxGpóv \LOX>. » naXw [xe] ó rcpoyvouq, tmóGou öxi ÈKOXÖV 

AAA ëxT| \xé.XXc\. £fjaai, oÜKéxi apexfv; fi SIKOIOOWTH; è^póvxi^ev, aXXcx naoav 
PsAA exil \itXXz\ ^ a a i, ovKéxi dpexn<; f| SiKaioawriq è<t>póvxiCev, óXka naaav 

AAA aiixoij xfjv t̂ofjv èv dacoxiaic; cöv, Kaï dnapxiaic; [Ki)A,ió îevo<; ] KOXX&KXC,*, 
PsAA cüxov xpv (̂of]v ëv dacoxiaiq — Kaï anapxiaic; [cun<|n)pón£vo<;] noXXó.K\q , 
**  TtoAAÓKu; M, om. AA 

AAA npö óXiytov fmepöv xoü Gavdxov aikoü*  fiexavoeïv %>xexo. Kaï ïtoia Xoinöv 
PsAA  npö óXiycov fijiepaïv xoü Bavaxou aüxoïï nexavoeïv Tipxexo. Kaï Tioia Xoinöv 
**  mhoü M, om. AA 

AAA XÓpt<; t<ö dvGpcÓ7tco 8o\)Xeüaai xtö Eaxavg öX,ov xöv xpóvov [if\q avcoü* 
PsAA xópt<; tc5 övGpaOTü) SoiAeüaai xcö l a tavg öXox xöv xpóvov [rf\c, (̂ofiq 
**  sic M, éavTOÜ AA 

AAA  C,(üf\q ], óXiyaq 8è Tl^épaq è$ ctvdyKTic; SO-ÜXÊÜOOI XW ©eö; 
PsAA atixou], óA.iya<; 5è ryiépac, èt, dvdyKriq SovX^öaai xco ©eco; 
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155 PsA 'Oxi 8è XEXEUXCÜV EKaaxot; aïoDTjalv xiva Kal JtA,r|po<t>opiav taxupdvEi xcov 
UEM.ÓVTCOVV  vnèp tov ënpa^e, <|>riaiv ó jiéyaq Aiovücnoc, Tiepi xcov iepcöi; 
KEKOIUTIUÉVCOVV «"Oxav èm. xö népaq £>.9coai xoü xfiSE piou, xnv eiq a<|>0apaiav 
auxcovv óSöv ax; ÈYY^épav fi8ri Y£Yvu.vaau.évnv éu^avéaxEpov ópcöai Kai xdq 
Scopeaqq xfjc; 9eapxia<; üuvoüaiv Kai 9eia<; fi8ovfj<; OTOJiXtipowtai XT]V énl xd 

200 xzip® ipoTtfiv OÜKÉXI 8E5OIKÓXE<;, ctkX eu eibóxeq öxi xd Kxia9évxa (sic) Ka^d 
PePaiax;; Kai aicovicoc; ë^ouaiv. oi Sè u-oXuaucov avd7iX.eoi Kai dviépcov 
KrjXA8cov,, e'inep iepaq xivo<; XEXu^Kacn UUTIOECOC;, aüxoi Sè xaüxriv ÈK xoü 
OIKEIOVV voöc; óXeBpiax; dnoppa7ticavxE<; èrii xótq (t>9opo7toioü<; T|üxouó>.Tiaav 
£jti9uuiai;,, Öxav ÈTii xö xetoq ëpxcovxai xf\q ëv6a8e t̂ arnc;, OÜKÉXI óuoitoq aüxóiq 

255 EUKaxa<|>póvr|xoc, <t>avelxai xcov Xoyicöv f| 9ea|io6eoia, xdc, óMA>u.éva<; 8è xcöv 
oÏKeicovv rcaGcöv f|8ovaq èxépoiq ó(|)9a>.u.ol<; È7uaK07rf|aavxEC, Kai vr\v iepav 
^cofivv f\q dvorixcoq dTtoneTixcÓKaai, uaKapiaavxEq èX^eivcoq Kal dpouXrixtoq 
a7toaxiCovxaii  xoü xtjÖe plou npöc, uriSEuiav iepdv e>.Jti8a xeipaycoYoiJiievoi Sia 
xf|vv %eipicrxT|v ^cofjv. 

300 Toüxcov 8è oiJSevöq YIVOIIÉVOU Kaxd xdc, KOIUTICTEIC, xcov iepcöv dvSpcöv, aiixöc, 
(ièvv ó npöc, xö Tïépac, épxóuEvoc, xtöv OIKEICOV dycóvtov E"ü<t>poaüvr|c, iEpac, 
d7co7ïX.T|poijxaii  Kai oüv fiöovfj 7toXA.fi npóq xrjv ó8óv ÈJtipaivEi xfjc, iEpac, 
na.Xiyye.\eaiaq.» na.Xiyye.\eaiaq.» 

17-333 Dion. Areop. Eccl.hier., VII , 'Gecopia', 2 pars - 3 init. (ed. Heil & Ritter, p. 121, 
1.. 2 3 - p. 122,1. 15) 

(deestt in Aa) 
77 ÈGavdxoi P Pt 20 KXT|9Évxa A2 ed. 23 Y£Y£VT1H£VT1V ed. 25XÓYCövPtBl | f| 
0Eiaa 0£ouo0£aia ed. 32 drccmXripowxai L2 (ante correctionem) Pt (ante correctionem) 
BI I 

Flor i legium m 

Toüü 0EO>-ÓYOV èK TOÜ ei<; Ka«rdptov xóv döeX^óv aüxoü 
«FlEiGouaii  aó«ficov XÓYOIC, ÖXI yu^f) itaoa Kaïn, XE Kai 9EO<|>IA.T|C,' 
Toüü Xpi)<ro<rTÓuoi) ÉK TOÜ KaTcn MaxOatov 
«0\)KK 'iaxE ncoc, év xfj XEteuxala riuépa avavpétyei yux^v djiapTfpaxa, 
AtaSóxoi)) ÈK xdiv nept KvcouaTiKÓtv TeX^ióxriTo^ 
«Edvv ouv \ii\  npEnóvxcoq p.Exavor|crco|U£v Kai 7iEpi xcov djaapxicov fmcov 7rdvxtüv 
Èĉ o|i.oXoYT|Oco^£Ga a 
Toüü ayioi) NetXoi> ÈK T<5V Tipö<; 'Aydötov 
«"Ovxcoqq <|>op£póv xö xoü 9avdxo,u |i\)axf|piov, 

Commentaar r 

Inn vr. 20 heeft PsA het onderwerp 'voorspellingen en wondertekenen' behandeld. Voor vr. 
211 licht hij daaruit het concrete geval van de aangekondigde dood, in het bijzonder van de 
voorspeldee sterfdag (het "privilege" van de magiërs). AA behandelt het in AA 17. Het feit, 
datt zulke doodsaankondiging in vr. 20 gedaan werd door 'de demonen', die de heretici 
beheersenn (zie vr. 20, vooral r. 74: 'xfiv npóyvcoaiv xaüxTjv ...'), geeft al aan dat de 
mogelijkheidd van vóórkennis van de sterfdag niet kan rekenen op positieve beoordeling. 
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Dezee en de volgende vraag, PsA 22, leveren een opvallend bewijs daarvoor dat PsA zijn 
planningg over meer dan één vraag uitstrekt. Hij heeft namelijk AA 42 al op het oog voor het 
vervolgg op PsA 21. Dat maken we op uit de manier waarop hij déze vraag, vr. 21, inricht. 
Hijj  heeft gezien dat in het antwoord van AA 42 geciteerd wordt uit de Ecclesiastica 
hierarchiahierarchia van Dionysius de Areopagiet198. Hij besluit een citaat uit hetzelfde werk van 
dezelfdee Vader op te nemen in zijn vr. 21, als sluitstuk, én op de strekking daarvan te 
anticiperenn in de vraagstelling, door daaraan een extra vraag als sub-thema, bijna een apart 
tweedee thema, toe te voegen. Dit alles is alleen mogelijk als hij al aan het begin van vr. 21 
dee opzet van vr. 21 én 22 voor zich ziet. (Zie 5, 'Het selectieproces '.) 

Dee citaten, hier en in vr. 22, van Dionysius zijn uitzonderlijk: hij is dee enige kerkvader die 
PsA,, buiten de florilegia, citeert. 

Eenn bijbelcitatenreeks, zoals in de meeste vragen totnutoe gebruikelijk, ingevoegd of 
afsluitend,, ontbreekt. PsA vindt kennelijk het gezag van de woorden van Dionysius ('ó 
u£ya<;; Aiovuaioc/ [r. 16]!) voldoende opwegen tegen de bijbelcitaten waaruit hij elders de 
afsluitingg samenstelt. 

DeDe vraagstelling 

Bijj  AA is de vraagstelling niet een vraag, maar een bevestigende zin: 'Aéyouai xivec, öxi 
...';; de daarop volgende uitspraak, 'voorkennis van de sterfdag bevordert berouw', moeten 
wee opvatten als de probleemstelling. PsA maakt er een vraag van: 'Aió xi...', en brengt zo 
dee vraagstelling formeel in overeenstemming met de meeste andere. 

Zulkee ingrijpende herformulering van de vraagstelling is hem niet vreemd, ook daar waar 
AAA een vraag als vraagstelling heeft: zie bij PsA vr. 3, 4, 15, 18199, 20, en ook 6.6.1, 
'AA's'AA's "open" vraagstelling'. 

Dee inhoud verandert hij aanzienlijk, wat opmerkelijk genoemd mag worden, omdat AA 
expliciett uitkomt op 'berouw', wat PsA zeer zou moeten aanspreken. PsA reageert op de 
implicietee boodschap, de vraag: 'Als dat waar is (nl. dat men bij voorkennis van zijn dood 
[tijdig]]  berouw kan tonen), waarom die voorkennis dan niet gegeven ?'. PsA stelt de vraag 
expliciet,, en voegt daar een eigen vraag aan toe (r. 3-4: '... KCÜ ei ...;'200), ook over 
voorkennis,, maar van wat na de dood te wachten staat aan 'ctyaGd' en 'KCCKO'. Men zou 
kunnenn zeggen dat hij daarmee weer toespeelt op 'berouw': immers het Oordeel na de dood 
zall  afhangen van hoe men geleefd heeft, goed of kwaad, en al dan niet berouw tonen is 
daarbijj  een zeer belangrijk criterium. Maar dat blijf t wel zeer impliciet, wat weer niet zeer 
kenmerkendd is voor PsA. Eerder is aan de hand wat ik in de inleiding tot het Commentaar 
hebb opgemerkt: hij is door de lectuur van AA 42, die hij op het oog heeft voor zijn vr. 22, 
onderr de indruk geraakt van de daar geciteerde Dionysius de Areopagiet, van wie hij nóg 
eenn tekst heeft gevonden, die hij onderbrengt in vr. 21, en waarop hij, zoals hij vaak doet, 
inn de vraagstelling anticipeert (zie hieronder). 

1988 Nu gekend als Pseudo-Dionysius, maar kortheidshalve blijf ik Dionysius schrijven. Een citaat mag het 
nauwelijkss genoemd worden: het is een parafrase of een zeer vrije samenvatting van een passage (zie bij vr. 
22.. r. 8-13) 
1999 In vr. 18 kiest hij bij het antwoord van de ene AA-vraag de vraagstelling van een andere. 
2 000 Zie voor ei. als directe-vraagpartikel, en het gebruik ervan door AA en PsA, bij vr. 3, r. 3 en vr. 19 r. 1. 
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Inn de toegevoegde vraag is 'aio6dvovTai' (r. 3), 'beseffen', het belangrijkste woord. Het 
geeftt aan dat er weliswaar voorkennis of voorgevoel is (zie 'xt x<öv UEAIÓVXCOV' [ibid.]), 
maarr dat die niet van buiten komt door een voorspelling, maar binnenin de mens ontstaat. 
Merkk op dat met 'a ioödvovxa i' vooruitgelopen wordt op 'aïa9r|atv xiva' in de 
slotpassagee (r. 15) (anticiperend thematiseren). 

22 0avdxou (AA) ~ xeXe-uxfjc, (PsA). Een opvallende vervanging: Gdvaxoc, is met 
overweldigendd overwicht het gewone woord. PsA schrijft, buiten de citaten en florilegia, en 
all  dan niet in navolging van AA, 28 maal 'Ödvaxoc,', en tweemaal xeA.euxf| (deze plaats 
inbegrepen).. Daarentegen vinden we, alweer buiten de florilegia en citaten, éénmaal het 
werkwoordd (d7to)6vf|CKco, en overigens altijd, dat is elfmaal, XEkE-uxdcD201. Misschien zijn 
hierr PsA's eigen 'XEXEUXCOVXEC/ vlakbij, in r. 3, en zijn verandering verderop, in r. 8, van 
'fjXÖee UO\J ó Gdvaxoc,' in 'XEA,EUXÜY, van invloed geweest, en hebben die hem achteraf 
("regressief')) 'xeXeuxrY ingegeven. 

66 ("EKaoxoc, yap) ó ëx<ov ÈxGpóv, yiva>OK(uv ... (AA) - ëxcov ÈxGpóv Kai yivtóöKWV 
.... (PsA). De nevenschikking 'ëxwv Kai yivcóaKwv' in plaats van de onderschikking bij 
AA ,, is opmerkelijk omdat PsA in vr. 16, r. 16-17 precies het omgekeerde doet (AA: 
'napdvouoc,, Kai KoXka uaapd Sianpaxxonévn.', PsA: 'rcapdvouoc,, noXXa. uiapd 
8ia7tpatTO(i.évr|'). . 

88 ïïÖrj r\XBé nou ó Gdvaxoc, (AA) ~ iöou xeXeuxto (PsA). 
-- T|5TI - i5oü . Heeft PsA, of de copist van één van de verlorengegane AA-handschriften op 
dee lij n tussen AA en PsA (zie mijn opmerking bij vr. 9,, r. 2), 'tSou' geschreven, doordat 
hijj  bij het overschrijven 'f\8r\' inwendig hoorde als 'idi'? 
-- r\XBe nou ó Gdvaxoq - TE^EUXCÖ. épxeoÖai / èkQelv met een zaak als subject is 
ongewoon.. Dat kan al reden zijn voor PsA om in te grijpen. Daarnaast levert 'izXeyné' 
flinkee verkorting op. 

8-99 Kai xéox; TtpoaitoKxeivto xóv êxOpóv nou. Toegevoegd door PsA. Ongetwijfeld zou 
dee man over wie het gaat zijn gedachte zo hebben afgemaakt, maar waar AA tevreden is met 
diee impliciet te laten - de lezer vult haar op grond van 'ércopetiexo av Kai èGavdxou 
aiixóv'' (r. 7) gemakkelijk aan -, is PsA, kenmerkend, expliciet. 

111 èv dowriaic, (öv, Kai au.apxiaic, KUA.IOU.EVOC, (AA) ~ év docoxiaiq Kai öjiapxiai<; 
auu<t>"upouEvo<;; (PsA). 
-- Verkorting en - grammaticale - vereenvoudiging inéén, en eenvoudig verkregen door het 
schrappenn van alleen 'cöv'. 
-- KuUóuevoc, ~ o"uu<f>'Dpó|j.Evo<;. PsA gebruikt 'KUWCO' éénmaal in een eigen tekst (vorige 
vraag,, 20, r. 130: 'etc; Trüp KuA,ió|ievoc,', en éénmaal 'ouu^upco', overgenomen van AA 
(vr.. 8, r. 117-118): 'Kai eiq dKa9apciac, Kai rcapd (fiüoiv auu^-upóuEvoi'. Ze liggen in 
betekeniss tamelijk ver uiteen: 'rollen' vs 'kneden', maar in het metaforische gebruik 
naderenn ze elkaar: 'wentelen in vuil', en 'vermengen met vuil', 'besmetten', in het passief 
'zichh afgeven', 'verloederen'. Daardoor worden ze practisch inwisselbaar Misschien is 
'KUXIÓUEVO<;'' iets sterker, wat PsA's keus zou verklaren. 

2 011 In de Bijbel is de verhouding tussen 6dvaTO<; en ieXemr\ OT 351 : 26, NT 120 : 1 (!). De verhouding 
tussenn bijbels (öno)8vr|0"K<o en teXevTaco is OT 635 : 91, NT 120 : 11. 

http://kuA.iou.evoc
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15-333 Slotpassage van PsA. De passage is uitzonderlijk. Hij is, zoals gezegd in de 
inleidingg hierboven, de eerste waarin een kerkvader wordt geciteerd202. In feite bestaat hij, 
afgezienn van de inleidende zin, uit dat citaat. 

Dee slotpassage is het antwoord op de door PsA toegevoegde vraag over de 'voorkennis' 
omtrentt de beloning of straf na de dood. In r. 15-17 wordt met drie woorden aan die vraag 
aangehaakt:: '... xeXe-UTCöv (zie 'TeXevtcovTeq' in r. 3) ... aïa9n.aiv Tiva (zie 
'aiaödvovtai'' [ibid.])  ... t<av ueMóvxcov (zie 'TI idïv U.£M,ÓVT(ÜV' [ibid.]'). 

Dee strekking van Dionysius' woorden is dat de 'iepoi', PsA zou zeggen 'dyioi' (zie 
Appendixx 1, De 'iepöq avf|p'), aan het eind van hun leven een helder zicht krijgen op 'de 
wegg naar onvergankelijkheid' (zie r. 17-18), en vervuld worden van 'goddelijke vreugde' 
(r.. 19); de anderen verlaten het leven ellendig en zonder 'heilige hoop' (r. 28). We moeten, 
gezienn deze strekking, de passage opvatten als bevestigend antwoord op PsA's vraag: 'Ja, 
mensenn krijgen deze voorkennis, dit voorgevoel, van goed dan wel kwaad in het 
hiernamaals,, naar gelang van of ze goed dan wel kwaad geleefd hebben'. Zonder twijfel 
bedoeltt PsA dit als een waarschuwing: 'Leef zó, dat je tot de eersten behoort, en niet tot de 
laatsten!'. . 

2 022 Ik doel op de antwoorden stricto sensu. De florilegia worden gedomineerd door kerkvadercitaten. Vr. 22 
is,, als gezegd in de inleiding tot die vraag, het tweede geval (hetzelfde werk, dezelfde kerkvader), hoewel het 
daarr eerder een parafrase of zelfs samenvatting is. Het is tevens de aanleiding voor het citaat hier in vr. 21. 
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EP.. 22 (= AA 42) 'Helpt voorbede en waarvoor ?' 

AAA EPQTHZIIuP' *Ap<t>iPóM.o\>öi xivec; Aéyovxe<;, ÖXI o\>Öèv otye^oüvxai oi 
VEKpoii  ÈK xcöv auvd^ecov xcöv yivo îévwv imep avxcöv. 

PsAA  'Epénjoiq K/3' Tïola duapxrmaxa ouyxtöpoüvxai uexd Ödvaxov 8id xcöv 
teixovpyicovteixovpyicov Kal e\)x<öv Kal èteTnioawöv x<5v yivonévcov ïwtèp xcöv 

55 Koî TiGévxtov; 

AAA AllOKPIZIE —- ITepl xomov èpro ooi Xóyov ot>K Èp.óv, dAAd [xoü 
PsAA  'AitÓKpimq Kal Ttepl xoiixou rcdXiv - - - [ó 

AAA aitoaxokiKoü naxpöq Aiovuaioi) xoü 'Apeonayixou ]• omóq [  «(ynaiv ] év Té 
PsAA uéyac; Aioviknoq ] [Aiyei ] -

AAA [ivoTTipiq) tav KEKoipTj^iévcov, öxi el uèv \\nXa xiva Kal eüxeXfi XDyxdvouoi xd 
PsAA - öxi ei (xèv \|n.Ad xiva Kal eüxeXfi ruyxdvovci xd 

AAA [xoü xeteuxiïoavxoc;* dpapxrinaxa], npoc^anPdvexai xiva tu<t>éAe:iav ÈK XCÖV 
PsAA [dnapxfnj.axa xoü xeA£\)xr|cavxo<; ], TtpoaXa îfidvexai xiva atyéAeiav éK xöv 
** sic Mc, TETeXeurtiKÓxoi; AA 

10{ { AAA ürcèp aüxoü ÊTrixeXoDjiévcov ouvacjecöv*- el 5è papéa Kal xcttercd eiai , 
PsAA imèp aüxoü énixeAoupivoov • ei öè Papéa Kal %a\e7id eiaiv, 
** awd^ecov omisit solus inter codices Anastasianos W, quo codice autem non pertinente ad traditionem 
Pseudo-Anastasianamm cruvaÜjecov mihi genuina, id est AA-ana, lectio esse videtur, eiusque absentia in 
traditionee Pseudo-Anastasiana ad PsA-um referenda 

AAA [iavvéKkeiae]! Kat' avtov ó GeógJ. %Xi\v Set fyiöq (^povxî eiv xcöv ISicov 
PsAA [ianÉKXeiaevH ó ©eög Kat' avtov}. %Xi\v Seï fpfi<; Qpovxî eiv xcov iSicov 

AAA yuxöv, Kal (j.T| éfau^eiv uexd ödvaxov óY dAAoxpioov [cruyxoopelcGai 
PsAA \|fvxöv Kai nfl ètai^eiv uexd 9dvaxov 5i' dAAoxpicov [7ipoa0opc5v 

AAA 7ipoo«t>opó)v ]. 
PsAA auyxcopeïaÖai]. 

8-133 cf. aut Dion. Areop. Eccl. hier., VII, 'Öewpia', 7 pars (ed. Heil & Ritter, p. 127, 1. 
188 - p. 128,1. 11), interpretatio valde contracta; aut, fortasse potius, ibid., 6 pars (ed. Heil 
&& Ritter, p. 125,1. 24 - p. 126, 1. 11 11 lob 3:23 fin., in Dion. Areop. Eccl. hier., VII , 
'©ecopia',, 6 (ed. Heil & Ritter, p. 126,1. 6-7) 

100 xpa%éa a, \izya\a BI 

Florilegium m 

Aiowoioww ÈK xoïi Flepl xcöv lepcüv KEKOijiijuévcov 
«'Eyö>> 8è öxi uèv d^oipaiav ë^ei xf|v dTOK f̂ipaxnv ËKaaxoq ei> oiSa .... 
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"EKK tav 'AÏWXTTOX,IK<5V ÓvaTÓ^ecav 
«'EiuxeXelaGcoo 5è xpixa xtöv KEicoiur|p.év(üv év ya^uoïi; Kal JtpocEvxdK 

«AiKaioawrii  SiKctiot) ETC' aüxöv ëaxai, 
Taüü ayiao 'Ercv<J>aviou éx T«5V Flavapicov 
«'Q<|>EX£11 8è Kal ünèp xtöv KEKOIUTIUÉVCOV eüaEpVov EÜJCTJ, .....T 

Toüü avxov ÈK TÖV avtêiv 
«Oi)KK ëaxi uexdvoia jiexa Gavdxov 
Taöö XpwroffTÓnoi) éx TOÜ Kara MaTÖalov 
«OÜKK ÏOXE iiéc, év xfi xetewaia fiuépq ovcvpéfyei yvxr\v auapxriuma 

Commentaar r 

PsAA kiest AA 42 ter bewerking omdat het onderwerp in het verlengde ligt van dat van de 
vorigee vraag, PsA 21, in het bijzonder het tweede deel daarvan, beloning c.q. straf na de 
doodd voor de daden tijdens het leven. In het antwoord op de nieuwe vraag blijkt dat het gaat 
omm de straf in het hiernamaals voor de zonden van de gestorvene, en om de vraag of de 
levendenn daarop nog invloed kunnen uitoefenen. 

Ookk gelet op de uitzonderlijke vorm van de vraag (van vraagstelling en antwoord), 
waaronderr het ontbreken van de afsluitende bijbelcitatenreeks, is vr. 22 te beschouwen als 
eenn "noot" bij vr. 21. 

Zoalss al gezegd bij vr. 21 wordt hier in het antwoord een passage geparafraseerd van de 
enigee in PsA's drcoKpiOEK; stricto sensu aangehaalde kerkvader, Dionysius de Areopagiet. 
Inn feite bestaat het antwoord, afgezien van de inleidende zin, geheel uit de - zeer los -
geparafraseerdee Dionysius-tekst. 

Watt opvalt is dat in tegenstelling tot de zeer ingrijpende verandering van de vraagstelling 
(ziee hieronder) PsA het antwoord bijna onveranderd overneemt, zonder enige in- of 
toevoegingg van eigen tekst. Ook de vóór vr. 20 gebruikelijke bijbelcitatenreeks blijf t 
achterwege.. Dat is des te opmerkelijker, omdat het antwoord een onderscheid maakt tussen 
lichtee en zware zonden, 'y\ka (...) icai EUXEAJV (r.8)...,... papéa Kal xalzna (r. 10). In 
hett geval van de eerste 'helpen' voorbede en liefdadigheid ten behoeve van de gestorvene, 
inn het andere niet. Hier wordt dus, ook al is het grof en globaal, een maat in zondigheid, en 
duss een strafmaat, aangebracht, en daarin is PsA AA totnutoe nooit gevolgd. Het feit van de 
zondee is voor hem bepalend (zie 3.4, 'Streng'), Durft hij niet te tornen aan het woord van 
'óó M-eyac, Aiovücio<;' (zie r. 6-7)? In elk geval mogen we aannemen dat hij zijn eigen 
opstellingg verwoord ziet in de laatste zin, waarin zonder verdere restrictie wordt benadrukt 
datt de mens verantwoordelijk is 'voor de eigen ziel' en niet mag hopen op 
strafverminderingg door andermans offers (zie r. 11-13)203. 

2 033 We mogen aannemen dat AA de Dionysiustekst heeft uitgekozen juist vanwege de nuancering die 
gelegenn is in het onderscheid 'licht: zwaar' tussen de zonden. Zie bijvoorbeeld AA 33 (gebruikt voor PsA 3 
enn 8): 'éav yap \iv\ ëori Papv (se. tö ctuaptrina) (...), rtioiEwuev ra @ecö öu 0vyKexcópT|Tai airctp' ei 
Séé èoti papü ... (, dan niet)' (vr. 3, r. 5-9 [=vr. 8, r. 33-37], waar PsA een eigen tekst in de plaats stelt). 
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DeDe vraagstelling 

Geheell  omgegooid. AA schrijft, net als in AA 17, door PsA gebruikt voor zijn vr. 21, een 
bevestigendee zin, met een uitspraak die als probleemstelling moet gelden. 

Hett verschil is dat hij hier met het eerste woord van het inleidende hoofdzinnetje, 
"Au<|>ipöA.A,ouoii  xivec, Xéyovxec, öxi ...' ('Bepaalde mensen zijn in [of: stichten] 
verwarringg als ze zeggen dat ...'), alvast te kennen geeft wat men van de uitspraak, de 
probleemstelling,, moet denken. 

PsAA wenst, zoals gewoonlijk (zie 6.6.1, 'AA's "open" vraagstellling'), een directe vraag, 
mett vraagwoord of vraagpartikel, met een duidelijke thematische inslag. In het antwoord 
vindtt hij, als kern, 'ei uèv yiA-ó xivcc Kai eüxeXfi xd duapXTJuaxa ..., ei 5è papéa ...' (r. 
8-10),, en aan het eind 'ufj èXrtî eiv ... avyxcopeioeai' (r. 12-13). Beide elementen haalt hij 
naarr voren in de vraagstelling: Tloïa dn.aprnu.axa ovyxwpoüvxai ...;' (r. 3), die hij 
aanvultt met ontleningen aan AA's versie. AA's 'veicpoi' (r. 2) zijn tweemaal 
vertegenwoordigd,, in 'uexd 9dvaxov' (r. 3) en in 'imèp x©v KoiuriGévxcov' (r. 4-5), en 
'èicc xcöv auvö^ecov' (r. 2) komt uitgesplitst en geconcretiseerd terug in '6id toöv 
Xeixo-upynavv icai eiĵ cöv Kai étertuoawaïv' (r. 3-4)204. 

Mett de 'KOiUT|0évxec,' in 'imèp x<5v K0iun9évx(ov' (r. 4-5) anticipeert hij op AA's 
'KeKoiUT|uévoi'' in 'èv Ta p-vcrnpiq zav KEKoipnpévav' (r. 7-8). Maar doordat PsA 
dezee titel schrapt, is deze ontlening en anticipering alleen voor ons zichtbaar, die ook AA's 
tekstt voor ogen hebben, een opmerkelijke coïncidentie: hij doet in vr. 23 iets dergelijks (zie 
hett Commentaar bij vr. 23, de voorlaatste alinea van de inleiding, en ibidem bij r. 25-26). 

HetHet antwoord 

6-77 riepi TOOTOD ... • omóq «Jmoiv (AA) ~ Kai Ttepi xoikou n&Xiv ... Aéyei (PsA). Het 
meestt interessante is hier niet de verkorting: die is voordehandliggend, tot en met 'ö uéycu; 
Aiovóaioq'' in de plaats van 'xoü drcoaxoXiKou rcaxpcx; Aiovuaiou xoü 'ApeorcayiTOu'. 
PsAA grijpt daarmee terug naar zijn vorige vraag, waar hij de kerkvader precies zo 
introduceertt (vr. 21, r. 16). Het meest interessant is dat hij met 'Kai ... ndA.iv' expliciet het 
verbandd met die vraag legt, en zo de suggestie doet ontstaan van een oorspronkelijk, 
zelfstandigg en coherent werk. Bij AA lagen de voorbeeldvragen, 17 en 24, ver van elkaar, 
zonderr expliciet verband. PsA koppelt ze, en redigeert de tekst zo, dat de koppeling bedoeld 
lijktt (zie 5.1, 'Eigen thematiek ' en 6.3, 'Psychologie van de bewerker ' over het zich toe
eigenenn van de tekst door PsA). 

7-88 èv Ta fivarnpiop xëv iceKoifin/iévcov (AA). Weggelaten door PsA, misschien omdat 
inn de handschriften, in het bijzonder PsA's Dionysius-exempaar, verwarring heerste op het 
stukk van titels en subtitels. Volgens de editie van Heil &  Ritter (zie Bibliografie) behoort de 
titel,, in de vorm 'Mvornpiov èni mv iepöq K£Koipnfiéva>v', niet toe aan het aangehaalde 
gedeelte,, maar aan het voorafgaande (p. 122-123 in de editie). De paragrafen die worden 
aangehaaldd (zie hieronder) vallen onder het subhoofdstuk dat in de editie 'Oecopia' heet. 

2 0 44 Een doorkijkje naar de praktijk. Kennelijk waren dit de 'éïtiteXoO^eva' (r. 10) ten behoeve van de 
gestorvenen:: missen, voorbeden, en donaties. 

http://dn.aprnu.axa
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8-133 Een zeer vrije weergave of parafrase van een deel van Dionysius de Areopagiet, Eccl. 
hier.,hier., VII , 'Öecopia'205. Zó vrij , dat men zich kan voorstellen dat bij PsA de behoefte 
opkwamm AA te verbeteren, (zoals hij eerder deed in het geval van bijbelcitaten [zie 
bijvoorbeeldd al bij vr. 1, r. 12-15]). Niet, in dit geval, door het tekstgedeelte wél precies 
overr te nemen - dat zou te lang zijn uitgevallen -, maar door een ander fragment te kiezen en 
datt getrouwelijk over te nemen in zijn vr. 21 (zie daar r. 17-33). 

8-99 xa xoü xeteuxrjoavxoq auapxriuaxa (AA) - xa auapxf|p.axa xoü xetevjTrjaavxoc, 
(PsA).. De zonden, bepalend voor de gevolgen in het hiernamaals, behoren tot het thema 
vann de vraag. Door de plaatsing voorop krijgen ze de daarbij passende nadruk. 

9-100 ÊK xwv "unep auxoü èjtiT£A.o\Juévü)v owd^ewv (AA) - ÈK xc5v \mèp OÜTOÜ 
èrtixeAouuévcovv (PsA). Een slimme verkorting, niet alleen van AA's tekst, maar ook van de 
bewerkingg ervan door PsA in de vraagstelling, 'Öia xtöv Xeixcupyicöv Kal zx>%(b\ Kai 
éX£T|Uoat)V(ïöv'.. 'xdiv éTtixe^ou|iévcov' is uiteraard neutrum, waardoor er meer vormen van 
steunn aan de dode dan alleen 'awa^eiq' onder verstaan kunnen worden, en waardoor het 
kann dienen als samenvatting van de ^eiToupyicii, e\>xai en éX£;ri(ioox)vai van r. 3-4 (zie 
6.7,, 'Verkorting'). 

Eenn andere verklaring is dat PsA 'xcöv éjuxe^ouuévcov' ontleent aan 'xó5v TE^O-UUÉVCDV' uit 
dee titel van het tekstgedeelte dat voorafgaat aan dat waaruit hij geciteerd heeft aan het eind 
vann de vorige vraag, te weten 'Flepi xév êm roïg KeKoiprjpévotg teXov^iévcov'. Maar ook 
dann handelt hij om verkorting te bereiken. 

111 (TvvÉKXeiae Kar' avrov ó ©eóg (AA) - dnéKkeioev ó ©eög KOT' avtov (PsA). 
Ontleendd aan Job 3:23. De toespeling staat bij Dionysius in § 6 (zie de apparatus 
criticus)criticus)206206.. Zie voor het tekstverschil tussen AA en PsA Appendix 2, 'OVVÉKXEIOE (...)'. 

12-133 öi' aXkoxpi(üv a\>YX<öp£Ïa9ai rcpoa^opcov (AA) ~ 8i' aXX,oxpi(ov Ttpoa<|>opa)v 
avyxtöpeïcGaii  (PsA). PsA ziet de zin van de ontkoppeling en de daarmee samenhangende 
ongewonee woordvolgorde bij AA niet in. 

Voorr de reden van het ontbreken van de afsluitende bijbelcitatenreeks zie de inleidende 
opmerkingenn bij deze vraag (2de alinea). 

2055 Volgens Munitiz een deel van § 7; ikzelf acht de kans dat een gedeelte van § 6 de bron is tenminste even 
groott (zie n. 206). 
2066 Als het door Munitiz aangegeven deel van VII , 'öetopia', 7 geparafraseerd is, heeft AA - en PsA met 
hemm - voor de toespeling op Job teruggegrepen naar § 6 (zie de apparatus criticus). Dat is niet onmogelijk. 
Maarr de context van juist het deel van § 6 waarin de toespeling voorkomt lijk t qua strekking, en hier en daar 
quaqua woordgebruik, de tekst van vr. 22 zozeer te benaderen, dat we misschien eerder § 6 moeten aanwijzen als 
dee bron. Zo begint § 6 met het probleem van het vragen om 'TCÖV fiuccpTnuévtov Tqv a<t>eoiv' ten behoeve 
vann de gestorvene, 'xcö KEKOIUTIHÉVÜ)'. Dit wordt vooral in PsA's formulering van de vraagstelling 
weerspiegeld:: Tlola öuapxriuaTa auyxtopowTCü ...;' (r. 3). Zowel de 'ex>xai', die PsA in r. 4 noemt, als de 
bepalingg '\izxa edvatov', eveneens in r. 4 en herhaald in r, 12, lijken een echo van de zin (na de ontlening 
aann Job): ... KCU TCÖV SIKCUCOV ai npooevxcti Katct TÓV Tfj8e (ïiov, \ii\  -ui ye nera davawv, et<; toüi; 
d^ioix;; iepröv £V%(ÖV èvepyoüai uóvov'. De overeenkomst met § 6 blijft , zoals die met § 7, globaal. De 
tegenstellingg tussen de 'lichte en zware zonden', die bij AA+PsA expliciet is (zie r. 9-10), is bij Dionysius 
inn VII , 6 wel zeer impliciet in de 'xptiatd Kai ëxepa' waarvoor de mens de rekening gepresenteerd zal 
krijgen,, 'auoifiac, dnoA.n,yeTai'. Maar de genoemde parallellen zijn m.i. opmerkelijk genoeg om in § 6 een 
serieuzee alternatieve bron voor het antwoord van vr. 22 te zien. 
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E P.. 23 (= AA 23) 'Het Paradijs: tastbaar-vergankelijk of geestelijk-onvergankelijk ?' 

AAA EPQTHZIZ KY' [ [[ 'OTÏOÏOV r\\iac, xp l̂ <(>poveiv tmdpxeiv vöv töv 
PsAA  'EpcÓTrjmg Ky' [  Aioör|TÓ(; [[ éotiv ó 7tapdöeioo<; 

AAA 7iapd8eiaovj), aicöritöv f\ VOT|TOV, <j)6aptöv f\ a<})9aptov]; 
PsAA 1, -- r\ voTitóq, <|>0aptö<; f| a<|)0apTO<;]; 

AAA AÜOKPISIZ rioAAdc; rcepi TOTJXOU 5ó£aq töv è^ryyritcöv eüpioKOjiev. Ot jièv 
navtrii  <t>6aptöv eïvai ë<|>r|aav, oi 8è ndvtrj a<t>0aptov, ëtepoi 5è nécrryv uva ydp 
td^ivv ëxovta, \ir\xe óXoxeXaq <t>6apxóv KOTO xoiiq nap' y\\iiv KT\no\)<; te Kal 
Kapuoüqq iovq (|)6eipO|iévouq Kal aKcoA-riKKÖvtaq Kai S-uawSowtaq, ^ir|te ^lèv 
7idA.ivv Katd xfiv \ié'KXovca\ d^Öapoiav Kai dGavaaiav düXóv te Kai 
TtveunatiKÖvv ei<; ctTtav vüv tt>YXÓvovta, dAX «Oió<;», tyr\aiv «tmfjpxev ó 
dvSpcojcoqq \ieooq tyQopaq Kai d(()9apaiaq Yevójievoi;, toioütoq TJV Kal ëti éativ 
óó napd8eiao<;.» 
Kaii  taxa KaXax; oi oütco ^povTiaavteq eïpTiKav. ei Y«p Jtdvtri ö^oioq tc5v 
Xovn&vXovn&v Kf|7iQ)v TUYxavei, TCGK; tw Xr\axi\ ó Xpiotót; dpxtvv dvtano8óae<ü<; 
dYa6©vv (öanep ti è^aipetov tf|v êv 7iapa5eiocp SiaYwynv èöcopftaato; JicSq 8è 
Kaii  TlavXoc, xr\v év rcapaSeiaco dpnaYnv djtoGaujid^cov èKel é(j)aoKe 
liiKFtaYOïYTiöfjvaii  td dppjjra prmam; 
Eiöévaii  8è Jipoaf|Kei ötircép tiveq KÓKeTvo eineïv 8ievof|9T|Gav, öti 

AAA dxTTiep 8\>o 'IepouaaAjui [oi8e XCYEIV T\ Tpa^ri], [éJUYeiov Kai 
PsAA  'AnÓKpiaig "Qarcep 8üo IepouaaXrp [TI rpa<|)fi AéYei ), [oüpdviov Kai 

AAA oüpdviov], Kai 5t>o KÓo^o-uq, ópcó^evov Kai voo\)|aevov, [oïito) ] Kai 5t>o 
PsAA ÈTtiYeiov ] —- —- - —- , [oütco ]̂ Kai 5t>o 

AAA napaSeiaouq, ëva rcvevnatiKÖv töv Katd tóv XTIGTTIV Kai töv ÜYIOV f[aüX.ov, 
PsAA napaSeiooDc;' ëva 7tvevjiatiKÓv - — -

AAA ëv6a <t>aaiv eivai Kai xaq töv SiKaicov \|fuxdq, Kai ëtepov 7tapd8etaov 
PsAA - - — , Kai ëtepov 

AAA aia8r|tóv, [öGev ] taö ta td aia0T|td Kai NeiAxöa -- Kai E\><t>patT|oia 
PsAA aia9r|tóv, [è£ ov] Kal td —- NeUcoa taü ta Kai Eitypatfiaia 

AAA Ü8ata eKTtopeiJovtai èrn yf\q, ëvÖa Kai [ó ö<f>iq, Kai td <|n)td, Kai fj Exia, Kai ó 
PsAA üSata èKnopevovtai èrii yf\q, ëv9a [ó 'ASd̂  Kai TI Eüa Kai ó ö<J>iq Kai 

AAA 'A5dji ètiJYxavev]- [édv] Ydp töv ö(()iv Kai td üöata [ [[TrveDnatiKd 1 
PsAA td <t)-utd - ] . [ei ] Ydp töv ö<(>iv td <t>utd Kai td Ü5ata [ [[dX.XT|YopiKü)<;]] 

AAA eÏ7to)|iev ], -- - - - KataXiKDpev Kai 
PsAA èKldpoip.ev], rcdvtox; nov Kai töv 'A5du Kal tfiv Eüav, Kai 
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AAA [dvaxpércouev ] xfjv Öeictv TpcKlniv. 
PsAA [dvctxpéyouev], jiaXXov 6è ctOexriaouev, xfiv 9eiav rpa<|)T|v. 

PsAA "QoTtep ouv ÜTtfipxev ó'ASaji ^éooq <J)Oopa<; Kaï ct(()Gapaiaq, xotoüxoq rjv Kal 
ëotivv ó rtapaSeiaoc,. 

155 vide 2Cor 12:4 

255 dvaxpéyonev, d6exf)aou£v correxerunt P2 A2 Aa 

Florilegium m 

"Erct^aviovv éx fife 'Ayicopa<; 
«Eii  O\)K ëaxtv éni ynq napdSeiaoq, Kai OÜK aX,T|9f| xd év tri Tevéaei 
'Ovójiaxaa TÖV ueyaXov itoxajwav (marginale in to) 
Oioeóvv Tiév Tiypric/ E\)<|)pdxTi<;-
'Ovónataa Tröv neydXov ópécov (marginale in CÜ) 
Aipavoq'' KaïJKaaiq*  Tatipoc/ "AKXOC/ 
Aiovooiovv 'AJte^avSpiai; ÉK XOÜ Kaxd 'Qpiyévotx; 
«'Eavv 8è xöv 7tapa5eiaov jj.fi xoü KÓauo-u uépo<; elvai téyoic, 

Commentaar r 

Eenn in hoge mate extracurriculaire vraag. Met enige goede wil kan men een verband 
construerenn met de voorgaande vragen over de dood en de doden: beloning en straf 
implicerenn Wederopstanding en Oordeel, en bepalen de plaats waar de gestorvenen daarna 
zullenn verblijven, voor de gestrafte de hel, voor de beloonde de hemel, ook Paradijs 
genoemdd in 2 Corinthiërs 12:4 en Lucas 23: 40-43 207. 

Menn zou kunnen denken dat vr. 23 ingaat op het "wenkend perspectief' van het hemels-
paradijselijkk bestaan voor de 'aytoc,' en de zondige, maar berouwvolle mens die PsA voor 
ogenn heeft. PsA 23 zou dan een waardig sluitstuk zijn. We stuiten echter op twee 
problemen.. Ten eerste verloopt het terechtkomen bij dat thema wel erg impliciet, meer 
impliciett dan de totstandkoming van de voorgaande thema's, en daarmee bepaald ón-
Pseudo-Anastasiaans.. Ten tweede blijkt PsA 23, mét AA 23, het bestaan van juist het 
aardsee paradijs te willen benadrukken, en de twijfel daaraan te willen wegnemen. Het 
"wenkendd perspectief' kan dus niet het bedoelde thema zijn. 

Exegetischh is de vraag evenmin, in weerwil van AA's verwijzing naar de 'Só^aq xöv 
é^TiyTixóJv'' (r. 3). Afgezien daarvan dat dat dwars staat op de strekking van onze 
épcoxcmoKpiaeic,:: pastoraal / instructief, gericht op de vraag, hoe als christen te leven en 
zichh te gedragen, maakt reeds AA's formulering die gedachte onmogelijk: 'wat is het 
paradijss nu ? (zie 'vOv' in r. 1), ge-echood door PsA aan het slot: 'xotovxoc, rjv Kai é'tmv ó 

2 077 In de Bijbel alleen daar: het paradijs van het Oude Testament is het aardse. Ook het paradijs van 
Openbaringg 2:7 moet het aardse zijn, dat van de Boom des Levens, en dat terwijl AA en PsA naar 
Openbaringg 21:2 verwijzen, naar de twee Jeruzalems, het aardse en het hemelse, en naar analogie daarvan een 
aardss en een hemels paradijs aannemen. 

http://jj.fi


EPÜTATIOKPIEIEEPÜTATIOKPIEIE 23 Commentaar, Inleiding, vervolg - 19 sqq. 227 

napó5eiaoc// (26-27). 

Dee conclusie moet zijn dat PsA 23 weliswaar bedoeld zal zijn als passend sluitstuk, maar 
corpuscorpus alienum is gebleken. Zo is ze gezien door compilatoren van latere tekstcollecties die 
Pseudo-Anastasianaee hebben opgenomen: heel vaak laten die vr. 23 weg. 

Hett lijk t mij niet onmogelijk dat PsA tot de keus van AA 23 gemotiveerd is door een zin uit 
hett begin van het AA-antwoord: '... oloc, wtfjpxev ó av6pa)7to<; \ieooq <(»Gopaq Kal 
d<t>eapata<;; yevóuevoq ... ' (r. 8-10). Deze visie op de mens lijk t mij bij uitstek Pseudo-
Anastasiaans.. De ironie wil dat hij, door de betreffende passage, en nog meer, te 
schrappen,, deze mogelijke reden voor zijn keus aan waarneming heeft onttrokken. In de 
doorr hem toegevoegde slotzin neemt hij weliswaar de uitdrukking 'uéaoc, ^öopaq Kal 
d^Gapaiac;'' op, maar als kwalificatie, niet van de mens, maar eerst van Adam, en daarna 
vann het paradijs. 

Eenn bijbelcitatenreeks, ingevoegd of afsluitend, ontbreekt. 

DeDe vraagstelling 

AA'ss formulering "Orcoïov xpfl <|>poveïv ..." (r. 1) doet denken aan andere omslachtige 
vraagstellingen:: 'xi xp l̂ ^oyi^ecrêai ...', Ti %pf) Xéyeiv fjuaq ..." en dergelijke, die PsA 
heeftt verworpen, en vervangen door een verkorte, en direct op 'ja' of 'nee', of op een 
definitie,, aansturende formulering (zie 6.6.1, 'AA's "open" vraagstelling'). Dat doet hij ook 
hier,, zeer efficiënt en effectief: hij vraagt naar precies hetzelfde, in minder woorden. 

HetHet antwoord 

3-166 PsA schrapt het eerste deel van AA's antwoord, een exposé van de bestaande 
theorieën:: PsA gaat uit van de uiteindelijk door AA gekozen opvatting. Dat is de opvatting 
diee aan de gedachte dat het paradijs zowel vergankelijk als onvergankelijk is, de idee van 
twééé paradijzen toevoegt, een hemels, oftewel 'geestelijk' paradijs en een aards. PsA laat 
zijnn antwoord beginnen waar AA deze theorie naar voren brengt. Het typisch AA-achtige 
inleidendee zinnetje (r. 16) vindt hij overbodig en laat hij weg. 

166 ol8e Xéyeiv (AA) ~ Aiyei (PsA). Verkorting. PsA vindt geeft de voorkeur aan het 
enkele,, directe woord boven de omschrijving. 

16-177 émyeiov Kal oüpavtov (AA) - oüpdviov Kai èniyeiov (PsA). AA heeft even 
verderop,, in 19-20, de volgorde 'ëva jiveuuaxiKÓv (...), Kai ëiepov aiaSTjTÓv'. PsA past 
dee tekst "regressief aan. 

177 Kai 5iio KÓCUOUI;, ópoóuevov Kai voouuevov (AA). Geschrapt door PsA. Mogelijk 
zijnn hier glibberige theologische complicaties, mogelijk vindt PsA het ene voorbeeld, van de 
tweee Jeruzalems (uit Openbaring 21), als analogie voor de paradijzen voldoende. 

19-200 (ëva JtvevuxmKÖv) töv KOTO töv Xnaxfiv Kai TÓV ayiov riaüXov, ëvÖa <)>aaiv 
eivaii  Kai TCK; TÜÜV SiKaicov yvxaq. Geschrapt door PsA. Dit zijn toespelingen op een 
gedeeltee van AA's antwoordbegin, dat PsA heeft weggelaten. Dat zal de reden zijn waaarom 
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hijj  ook de toespelingen weglaat, want in het algemeen is PsA geneigd zulke specificeringen 
tee laten staan of zelfs in te voegen. PsA is niet altijd consistent (zie bijvoorbeeld bij vr. 18, 
r.. 32-33 en 94). 

200 Kal ëxepov napdSeicov (AA) - Kal ëxepov (PsA). PsA strijkt glad: 'eva ... (r. 19) 
...,, Kal ëxepov ...(hier)'. 

21-222 Ö6ev xavxa TOE alafhycd Kal NeiXc&a Kal Eü^paxfiaia üSaxa ... (AA) - é£ ox> Kal 
TÖÖ NeiXöa xawa Kal Eitypaxficia üÖaxa ... (PsA). 
-- ööev ~ èi; ou. Een voorbeeld van de ook in het gebied van de adverbia relativa, zoals 
ö6ev,, doorgedrongen verdringing van de "enkele" vorm ("losse" naamval of vorm met 
suffix)) door een voorzetselwoordgoep (zie bij vr. 9, r. 11: 'ïtpöc, aüxóv' voor aijxco). 
-- aia9T|Ta. Geschrapt door PsA. 'mvra xd NeiXwa Kat Eü<|>paxr|aia üöaxa' betekent 
uitdrukkelijkk 'deze (...) wateren hier (i.e. op aarde), zoals 'évxaüGa' 'hier op deze wereld' 
betekentt tegenover 'ÈKEI', 'daar in de hemel'208. Ze ook nog 'aia0T|Td' noemen is reeds 
daaromm overbodig. Maar er is meer: PsA, die AA's tekst altijd goed bestudeert alvorens 
hemm te bewerken (zie 5.4, 'Vertrouwdheid), heeft verderop (zie r. 23-24) gezien dat AA de 
mogelijkheidd verwerpt de slang en de wateren van het paradijs 'nvei)uaxiKd', 'geestelijk', 
'niet-aards',, te noemen. PsA gaat nog een stap verder, en weigert zelfs die term te 
gebruiken:gebruiken: hij spreekt - zo mogelijk nog afkeurender - van 'allegorisch opvatten', 
'dXXT|Y0piKc5<;; ÈKXafteïv' (zie ibid.). Hij maakt van de tegenstelling 'geestelijk' vs 
'tastbaar'' die tussen 'figuurlijk' en 'letterlijk'. Het is heel goed mogelijk dat hij, zoals hij de 
termm 'TTveuuaxiKd' verwerpt, zich ook ontdoet van de term 'aio"0r|xd'. 

Dee andere veranderingen in de zin moeten het gevolg zijn van het wegvallen van 'alo"0T|xd'. 
Datt Val' uit het nu ontstane 'xaüxa xd Kal NeiX.cöa ...' naar voren moet verhuizen is 
duidelijk,, vooruitlopend op het tweede 'KOV van 'KOI E\x{)paxf|oia üSaxa', maar waarom 
'xaöxa'' achter 'NeiA.q>a' zou moeten komen, ontgaat mij: Val xaöxa xa NeiXtoa Kal 
Ev<t>paxriciaa u5axa' lijk t een geheel acceptabele volgorde. Misschien een ritmische 
kwestie? ? 

22-233 ëv0a Kal ó ö<j>i<;, Kal xa tyma, Kal r\ Eüa, Kal ó 'A5du exiiyxavev (AA) - ëv8a ó 
'ASdu.. Kal i]  Eüa Kal ó öfyiq Kal xd «jmxd (PsA). 
-- Het weglaten van het eerste 'Kal' maakt de opsomming minder nadrukkelijk. Dat is 
passend,, omdat de aanwezigheid in het - oudtestamentische - paradijs van alle genoemden 
('xaa <t>Dxd' zijn de Boom des Levens en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad) 
algemeenn bekend is en onbestreden. 
-- De verandering van de volgorde kan enige redenen tegelijk hebben: de mensen eerst, de 
mann eerst, de mensen-en-dieren eerst. 
-- Het weglaten van 'èxiiyxavev', zonder vervanging, bijvoorbeeld door TJV of ïmflpxev, is 
opmerkelijk:: de constructies die er het dichtstbij komen, Latijn: 'ubi bene, ibi patria', 
Nederlands:: '... de aanwezigen, waaronder A. ...', is in het klassieke Grieks, althans in het 
proza,, zeer zeldzaam209. 

2°88 Van éKet in de betekenis 'daar, in de hemel' hebben de diroKpioeiq vele voorbeelden, van èvxaüöa 
('hier,, op aarde') niet; de florilegia daarentegen meer dan genoeg. 
2 099 KG I, p. 40 sqq. In het Russisch is het weglaten van 'ecTb', koppelwerkwoord 'is / zijn' én zelfstandig 
werkwoordd 'er is / er zijn', zelfs de norm. 
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233 (xöv ö<|>iv) xd tyvxa (KCU xd Ü8axa) : ingevoegd door PsA. Een voorbeeld van PsA's 
volledigheidsstreven,, én van zijn neiging tot nivelleren: zie het voorafgaande 'ó ötyic, KCÜ xd 
QvxaQvxa (r. 22-23)'. 

23-244 èav (...) rcveuuaxiKa eÏTcwuev (AA) ~ ei (...) aXXriyopucwc, ÈKMpoiuev (PsA). 
-- Met de potentialis werpt PsA de toelaatbaarheid van de voorstelling van het paradijs als 
niet-aardss nog verder van zich dan AA doet met de generalis/futuralis. 
-- Zie voor 'öM.riYopiKG><; ÉKXafteïv' in plaats van 'Ttveuuaxiicd ei7telv' hierboven bij r. 
21-22,, 'aiaeriTÓv' en 'aiaÖrixd'. Wat voor de vervanging ook een rol kan hebben 
gespeeld,, is dat in de beide citaten waaruit het florilegium bij vr. 23 bestaat, stelling wordt 
genomenn tegen het opvatten van het paradijs als niet-tastbaar; zulke opvatting wordt 
'allegorisch'' genoemd, in het eerste citaat, van Epiphanius, expliciet ('... aXkr\yopeixai 
...'),, in het tweede, van Dionysius van Alexandrië, bij implicatie: het stamt uit een aanval 
opp Origenes, traditioneel de originator van allegorische bijbeluitleg. 

Ibid.Ibid. Ttavxcoc, nov KCU TÖV 'A8du KCU Tnv Evav (se. daArryopiKcot; av ÈKX.d|k>iu£v). 
Toegevoegdd door PsA. Een krachtige ingreep: een extra ingevoegde hoofdzin, waarin voor 
dee volledigheid en om glad te strijken 'Adam en Eva' uit het voorafgaande worden herhaald 
enn toegevoegd (zoals hierboven in r. 23 'xa fyuxa', om dezelfde redenen). Bovendien 
krijgen,, door de aparte vermelding en door 'Ttdvxcoc, nov', Adam en Eva extra nadruk, 
waarmeee PsA te kennen geeft hoe verwerpelijk een allegorische voorstelling van het 
paradijss is, gezien de consequentie ervan: ook Adam en Eva een allegorie! 

24-255 Ka-raMouev Kal dvaxpércouev (AA) - dvaxpéyouev, uaAA.ov 8è d0exf|aou.ev 
(PsA). . 
-- KCtxaX/óouev icaï dvaxpércousv - dvaxpéyouev. PsA reduceert twee tot één, zoals wel 
meerr (zij het niet vaak: zie 6.6.4, 'Aanvulling tot doublet [...]'): hij kiest de krachtiger term. 
Inn plaats van AA's neutrale praesens kiest hij voor het emphatische futurum. 
-- övctxpé\|/ou£v, uaM.ov 8è d6exr|aou£v. PsA laat het rhetorische effect van de 'correction 
ofof a statement already made '2I°, namelijk de boodschap 'het is nóg erger ...', vanwege de 
persuasiviteitt zwaarder wegen dan wat hij ook had kunnen doen: kiezen voor één term, de 
sterkere;; déze keus zou overigens hier vervanging hebben betekend door een sterkere term. 
(Ziee voor het futurum in plaats van het praesens hierboven.) 

25-266 "Qarcep ouv ïmfjpxev ó 'A8du uéooq <|>9opac, Kal d<t>6apaia<;, xoioüxoq rjv Kal 
ëaxivv ó ixapdSeiaoc,. Slotzin van PsA. PsA markeert de zin met 'ouv' als een 
gevolgtrekking.. Er is echter in de voorgaande PsA-tekst niets waaruit deze slotzin de 
gevolgtrekkingg zou kunnen zijn. De enig mogelijke gevolgtrekking is dat het aards paradijs 
bestaat,, en dat het 'tastbaar' is. Pas wie, zoals wij, AA's tekst erbij haalt, ziet waarop PsA 
doelt:: het gedeelte van AA's antwoord dat PsA heeft weggelaten, en in het bijzonder de zin : 
'Olóc,, <|moiv imfipxev ó av6pa>7toc, uéaoc, <t>9opac, KCCI d^Oapaiaq yevóuevoc,, xoiovxoc, 
TJVV Kai ëxi èaxiv ó Jïapd8euTO(;, (zie r. 8-10). Ook daar is de mededeling niet zozeer een 
gevolgtrekkingg als wel een statement, gepresenteerd als een citaat, óf zoals in de regell  met 
'<t>r|oiv',, uit de Bijbel211, óf uit een andere, niet nader omschreven bron212. PsA neemt het 

2 100 Zie LSJ, [i&Xa  II.3. 
2 111 Zie voor <t»ioiv als signaal voor een bijbelcitaat 7.4.1, 'Het signaal "$r)oiv"'. 
2 122 In de Bijbel is een tekst die op deze lijk t niet te vinden; voor de andere bron verwijst J.A.Munitiz naar 
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eenvoudigg over, met verandering van 'ó dvöpconoq' in 'ó 'A8au', vanwege het verband met 
dee regels 22-25. 

All  met al is vr. 23 een niet zeer gelukkige greep van PsA, en een aanzienlijk minder 
consistentee bewerking van de AA-vraag dan de voorafgaande twee-en-twintig. 

Theophiluss van Antiochië, Ad Autolycum II, 24, te vinden in de Catenae, bij Gen. 2:8-9 (ed. F.Petit, La 
ChaineChaine sur la Genese, I, nr. 27, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 158). 
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Appendixx 1 

Dee 'tepös dviip' 

(zie(zie vr. 2, r. 9) 

Watt is een lEpóq öviïp? Oftewel: wat is het betekenisverschil tussen de woorden die door AA en PsA 
gebruiktt worden voor religieuze voortreffelijkheid: 'tepóc,, ayio<;, en öcno<;? 

öcioc,öcioc, lijk t een AA-woord en is binnen de selectie die PsA heeft gemaakt beperkt tot AA 29, door PsA 
gebruiktt voor PsA 18. Misschien doelt AA, gelet op het thema van de vraag, 'gewelddadige dood', met ömoi 
inn het bijzonder op degenen die hun deugdzaamheid met de dood door rampen of door executie moeten 
bekopenn (zie vr. 18, r. 17-18, r. 23-28 en r. 32-33). PsA neemt het slechts éénmaal van AA over (r. 17) , 
schraptt het éénmaal (r. 23), en vervangt het éénmaal door een vorm van 'öyioc,' (r. 32). Kennelijk is er voor 
hemm niet of nauwelijks verschil tussen öoioc, en ayioq. 

dyioqq is het gewone woord in PsA's collectie: we vinden het elfmaal. Het gaat telkens om mensen van 
uitzonderlijkee religieuze deugd, en, gelet op de strekking en context van de meeste passages, vrij van zonden. 
Dee aytoi blijken na te volgen en te raadplegen voorbeelden te zijn voor de gewone mensen, de zondaren (zie 
bijv.. vr. 6 over het biechten, waar de 'ayioi' als biechthoorders bij uitstek worden voorgesteld (o.m. r. 82); 
ookk de anachoreet van vr. 18 is voor zijn leerling een 'ccyioi;' [zie r. 93]). De ayioq is, volgens vr. 20, r. 42, 
'(JiiXoqq 0eo\)' en behoort tot de 'dXr|0iv(»v 5oiiXtov 0eoü' (ibid.). 

iepói;; wordt tweemaal van mensen gezegd. Als het een eigen connotatie heeft, is die te zoeken in de 
samenhangg met 'iepevw;' en met 'iepcoauvri' (in vr. 16 benadrukt als kwalificatie van het bisschopsambt [zie 
r.. 26]): dan is met 'iepöq ctvip' de betrokkene voorgesteld als bedienaar, iemand die God dient, terwijl de 
aytoc,, I öoioq er voor de mensen is. De anachoreet van vr. 2 (r. 11) is bij uitstek en expliciet een dienaar 
Gods.. AA noemt hem 'övGpamoc, 0eoü, PsA zelfs '6ovXo<; ©eovi' (r. 14; zie het Commentaar); zo bezien is 
dee kwalificatie iepóc, in r. 9 passend. Maar in het citaat uit de Ecclesiastica hierarchia van Dionysius 
Areopagitaa in vr. 21 (r. 15-33) zijn met de iepoi avSpec, (zie de 'Koiuriaeî  xeöv iepcöv dvSpcöv' in r. 30) 
geenn anderen bedoeld dan al degenen die naar christelijke normen hebben geleefd: PsA zou hen in eigen tekst 
'ayioi'' hebben genoemd. 

Inn vr. 18, r. 15, noemt PsA, mét AA, degenen die hij tot dan toe 'aytot' heeft genoemd 'SiKaioi'. In eigen 
tekstt gebruikt hij de term zelden (in vr. 12, r. 27 in de specifieke betekenis van degene die zijn rijkdom op 
rechtmatigee wijze verkregen heeft). Wel heeft hij vele OT-citaten opgenomen waarin de 8iKaioc, kan worden 
begrepenn als de rechtschapene in meer algemene zin (o.m. Ezechiel [vr. 3, r. 24 sqq.], Salomon [vr. 5, r. 10-
11;; vr. 10, r. 7-10, vr. 18, 21-22; David [vr. 6, 91-92] en Job [vr. 9, 12-13]). Het Salomon-citaat echter in 
vr.. 18, 21-22 stelt de 'SiKctux;' tegenover de doePn,c, KCÜ d(iapTcoXó<;', in precies dezelfde positie als de 
'ctyioc,'.. Misschien onder invloed daarvan gebruikt PsA de term in deze vraag vrijelij k (zie r. 113, 117, 123, 
1299 en 131-132), en zonder merkbaar verschil met 'ayioq' en 'öcao^'. 
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Appendixx 2 

«rovÉKXetcee Kat' cruxoü ó 0eó<; (AA) 

aïtéicXevaevv ó 0eó<; KUT' OUTOÜ (PsA) 

(vr.. 22, r. 77:) 

Raadplegingg van de Septuaginta (Rahlfs-editie) en Dionysius' Ecclesiastica hierarchia (in de editie van Heil 
&&  Ritter; zie Bibliografie) leert het volgende: 
-- Dionysius ontleent de woorden aan Job. Job 3: 23 fin. luidt: 'cruvÉKXeiae yap ó ©eöc, Kax' aüxoü' ('Want 
Godd heeft afgesloten te zijnen nadele', dat is: 'God luistert niet naar hem'). Het critisch apparaat van Rahlfs 
vermeldtt geen variant voor 'owéicteioe', wel voor 'ó ©eóc,', nl. 'ó Kv>pio<;' in de Alexandrinus. 
-- De tekst in de editie van Dionysius' Ecclesiastica hierarchia, VII , '©ecopia', § 6 (ed. Heil & Ritter, p. 126, 
r.. 6-7)213 is: 'ÖJiÉKteiae yöp (, <jmaiv,) ó Kiipioq Kat' aüxoü'. De editie vermeldt één handschrift, de 
ParisinusParisinus gr. 437, uit de 9de eeuw, met 'ó 0EÖC/ op de plaats van 'ó Küpioi;'. Of 'ó Kiipioc/ te maken heeft 
mett de bijbelse lezing in de Alexandrinus, of een 'parallelle' variant is, is niet na te gaan214 . 
Voorr de versie bij AA, 'ouvéicXeioe KCIT' aüxoü ó 0eóq', is de meest voordehandliggende verklaring dat in 
hett exemplaar van de Eccl, hier. dat AA tot zijn beschikking had, nog de correcte Septuaginta-lezing 
'awétctaioe'' stond. De variant 'cmÉKAEiae' van de editie is elders in de handschriftentraditie ontstaan. Of 
AAA zelf verantwoordelijk is voor de woordvolgorde 'KOT' OÜTOÜ Ó 0eóq' in plaats van 'ó ©eóc; Kat' aüxoü', 
off  ook die aan zijn exemplaar heeft ontleend, is niet uit te maken. 
Hoee komt PsA aan 'cmeKXeiaev ó ©eöc, tcax' aüxoü '? We moeten ons realiseren dat hij sinds PsA 21 een 
Dionysius-tekstt bij de hand had: hij had immers, onder de indruk van de Dionysius-parafrase in AA 42, die 
hijj  op het oog had voor PsA 22, aan het antwoord van vr. 21 een lang Dionysius-citaat toegevoegd uit een 
eerderr gedeelte van de Eccl. hier., VII , '0ecopia', 2 pars - 3 init. Bij het bewerken van AA 42 voor PsA 22 
herkendee hij in AA's 'cruvÉKXeiae Kax' aüxoü ó ©EÓC,' de zin 'aitéKXsioe yap (, <|maiv,) ó Kupioc, Kax' 
aüxoü'' uit zijn eigen Dionysiustekst215 (misschien stond er ó ©eöc,, zoals in de Parisinus gr. 437). Hij nam 
tweee besluiten. Hij corrigeerde AA door uit zijn Dionysiustekst 'dméicXeloe' over te nemen alsmede de 
woordvolgorde;; ó ©eóc,' liet hij staan, óf omdat ó Kiipioq voor hem als regel Christus is (zie bij vr. 9, r. 
11),, óf omdat hij dat in zijn Dionysius-exemplaar las (zie twee zinnen eerder). Ten tweede besloot hij voor 
hett florilegium bij vr. 22 uit hetzelfde stuk een citaat te selecteren (zie het incipit van het eerste citaat van 
hett florilegium bij vr. 22 op p. 221). Misschien was hij niet tevreden met de wel zeer vrije weergave van 
Dionysius'' tekst door AA? Die moet hem zijn opgevallen. In elk geval is zijn citaat in het florilegium 
(eigenlijkk achtereenvolgens drie citaten) zeer accuraat216. 

2 133 Zie n. 206 voor het mogelijke belang van deze plaats, samen met de context van § 6, voor de bepaling 
vann het tekstgedeelte van Eccl. hier. VII , '©ecopia' dat geparafraseerd is in vr. 22. 
2 144 Parallelle varianten zijn co-varianten die onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Hun significantie, de 
matee waarin ze verwantschap van handschriften onthullen, is uiterst beperkt (zie 10.6, 'Significantie [...]'). 
2 155 'yap' valt zowel bij AA als PsA automatisch weg vanwege de syntaxis: in hoofdzin na voorafgaande 
bijzinn geen verbindingspartikel ("connector"). 
2 166 Deze gang van zaken laat vermoeden dat PsA, althans in dit stadium van zijn werk aan de 
epcoxajroicplaeic,,, al aandacht besteedde aan het verzamelen van citaten voor de florilegia. 
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Appendixx 3 

Dee doubletten 

Hett overzicht betreft de doubletten waarvan één term, meestal de tweede, een concretisering is van de andere. 
Toegevoegdd is een lijstje van gevallen waarin, juist andersom, doubletten zijn gereduceerd tot één term. 

Hett getal van de doubletten overtreft verre dat van de reducties tot één. PsA creëert meer doubletten dan hij 
vann AA overneemt, zowel door enkele termen van AA uit te breiden tot doubletten als door ze zelf te maken; 
dee laatste zijn in de meerderheid. 

Dee reducties tot één zijn zeldzaam. PsA handhaaft één van de twee termen, of hij vervangt het geheel door 
één,, ander, woord, kennelijk omdat hij de gehandhaafde, c.q. vervangende term voldoende, resp. beter vindt. 
Ziee voor verklaringen het Commentaar. 

AAAA {overgeslagen door PsA) 

yn.pdoavv Kaï ratkucoÖév (zie ook vr. 8, r. 41 [AA + PsA]) 
awouaiaqq Kaï awn.0eia<; (herhaald in vr. 8, r. 47 [AA] ) 
KÓxyaii  Kaï naiioaoOai 
pSeXupiac,, Kaï aXoyiac, 
Ü7tn.pétaii  (...) Kai auvepyot (vat OÏKOVÓUOI) 
piavv Kaï óuoiav 
TievGowTEC,, Kai 6pn.vowT£c, 
cruvouaiaqq Kaï auvriGeiac, (identiek met vr. 3, r. 19 [AA] ) 
p\mapcÓT£paa <aï aKoXaatótepa 
OtTtioTOUU KCtï é6viK0V> 
dvcryKrii  Kaï itepiatöcei 
dSeA^oxx;; Kaï ónoitiotouc, 
KauÓTö>> KOÏ HÓVÜ) 

taXavi^ojvv Kaï KataKpivtov 
é^ouoXoyoüuevoi;; Kaï KataKpivov eauióv 
tüu.0*;; Kaï d<)»ei8t*; 
dSÏKax;; Kaï avrfijEÜx; 
novnpcx;; Kaï a8eoq (zie ook vr. 18, r. 87 [AA + PsA]) 

AAAA + PsA {i.e. overgenomen door PsA) 

vr.. 1, r. 2 nicmc, Kaï ëpya ex>oefir\ 
vr.. 6, r. 3 KaXov Kaï (...) axtéXauov 
vr.. 6, r. 42 J3XajtTOuévoov Kai drtoXXupevajv 
vr.. 8, r. 41 ynpaoav Kaï itaXaicoGév 
vr.. 9, r. 6 è7iiOTpo<t)r|v Kaï oaxt>poviou.óv 
vr.. 13, r. 3 'EXXIÏVGOV Kaï dvójiaiv 

vr.. 16, r. 16-17 uiapd Kaï diora 
vr.. 16, r. 24 (ftavtd^eoÖai Kaï jieya^o<tipoveïv 
vr.. 16, r. 28 dvdqiov (...) Kat novripóv 
vr.. 16, r. 30 udöe Kaï nioxevt 
vr.. 17, r. 22 <t>ei5ouévax; Kaï $dav6poartcoq 
vr.. 17, r. 24 7tiKpc5q Kaï daufiJtaGö*; 
vr.. 18, r. 4 Öé^naiv (PsA: diteiXr|v) Kaï 7ipóaTa^iv 
vr.. 18, r. 16 d5n,Xa Kaï Kpityia 
vr.. 18, r. 42 ópynv Kaï drceiXnv 
vr.. 18, r. 87 rcovripóv Kaï ö8eov 
vr.. 19, r. 5 öioiKoüvta Kaï npovooüuevov 

vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 

3,, r. 13 

3,, r. 19 

4,, 1-2 
6,, r. 69 

6,, r. 93-94 

7,, r. 4 

7,, r. 12 

8,, r. 47 

8,, r. 70 

8,, r. 71-72 

15,, r. 31 

15,, r. 31-32 

15,, r. 33 

15,, r. 47 

15,, r. 48 

17,, r. 39 

17,, r. 43 

18,, r. 92 
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vr.. 22, r. 5 
vr.. 22,, r. 7 

\|/i^öö (...) icav EÜxeXfj 
Papéaa Kal xa^ejid 

PsA:PsA: uitbreiding tot twee 

...... toevoeging aan de achterkant 

vr.. 2, r. 44-45 

vr.. 2, r. 46-47 

vr.. 8, r. 10 

vr.. 9, r. 20 

vr.. 9, r. 21-22 

vr.. 11, r. 9-10 

vr.. 12, r. 2-3 

vr.. 16, r. 11 

.... aan de voorkant 

vr.. 19, r. 6 

vr.. 19, r. 11 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

JipOOKWEÏ Ï 
jtpoaicweïï Kal XeiToupyeï 

(hxnaaTTipiov v 
Guoiaorripiovv Kal dyiacp.ov 

p.oA,Dap.óv v 
poXuapövv Kal ropveiav 

ï>ji£pTi<t>avlai; ; 
iJ7repTi(t>avia(;; Kal pEyaXauxicti: 

pÉp<(>eo"8ai i 
pép<t»eo6aii  èavroüq Kal KOXOK 

XOVV JtOVTlpOÜ 
xovv novripoü Kal xf\q dpapxiaq 

d6tKia<; ; 
döiKiai;; Kal TtAeovE^iaq 

ayioq q 
ayioqq Kal anXovoxaxoc, 

<t»povf|paTO<; ; 
5óynaxo<;; Kal <|)povTJp.axoq 

doépeiav v 
dvotavv Kal öcéfieiav 

PsAPsA (in eigen tekst) 

vr.. 1, r 
vr.. 5, r 
vr.. 6, r 
vr.. 7, r 
vr.. 9, r 
vr.. 9, r. 
vr.. 9, r 
vr.. 10, 
vr.. 12, 
vr.. 12, 
vr.. 17, 
vr.. 17, 
vr.. 18, 
vr.. 18, 
vr.. 18, 

.. 27-28 
2 2 
3-4 4 

.41 1 

.. 14 

17-18 8 
. 42 2 
r.. 22 
r.. 17 
r.. 26 
r.. 11 
r.. 88 
r.. 57 
r.. 130 
r.. 132 

<ruX.daacovv (...) Kal 0povxi£cov 

döiivaxoi;; Kal óA.iyóv|ruxo<; 
dTteipcoqq Kal ÏSIOOXIKOK; 

npoayvi^eivv Kal JtpOKaOaipEiv 
TÓTcovv Kal ctyéteiav 
èXaxxóvcovv Kal dyevearépcov 

ö8iaKpiaia<;; Kal aii6aSia<; (zie ook vr. 18, r. 57 [PsA]) 
p.ETavoiaqq Kal èniaxpo^ifc 

7tpooyivExaii  Kal ènicru|ipaivEi 
dSiKiai;; Kal nXeove^iag 
^ihavQpamoc,^ihavQpamoc, Kal 5iKaioKpixTi<; 

Jtapaxponf)̂^ (...) Kal ditovoiaq 
dSiaKptaiaqq Kal aüÖEvxEiai; 

(Tuyxcopoüvxoi;; Kal (ïouXo^vou 
KiaxEcoqq Kal vito^ovfii ; 
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vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 

18,, r. 
18,, r. 
20,, r 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
21,, r 

132 2 
158 8 
33 3 
34-35 5 
37 7 
66-67 7 
72-73 3 
77-78 8 
79 9 
159 9 
15 5 

éjiijiovctt Kai OXipepd 
ém(h)HTiTf|<;; Kal 7iX.r|p(0TTJ<; 
öva^ioix;; tcai PepV^-üi; 
anaptootabvv Kai dniorcov 
dA.r|6oü<;; Kai nveu^atiKoü 
évvoia*;; (...) Kai (ïouXaq 
Xenxüx;Xenxüx; Kai ÓKpi(ic5q 
(itveünaxa)) Xenta Kai dacófiaTa 
Suvdneî ^ Kai évepyeiaq 
(tiva)) eJii(t>6opa Kai pXd(Sr| 
aïoöriaivv (...) Kai 7iA.r|po<|>opiav 

PsA:PsA: reductie tot één 

...... tweede woord gehandhaafd 

vr.. l,r. 1 

vr.. 10, r. 20-21 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

dX.r|6oü;; Kai teXeio-u 
xeXevou u 

dyaitcövTaii  Kai npovooüvTai 
npovooüvrai i 

eersteeerste woord gehandhaafd 

vr. . 

vr. . 

vr. . 

vr. . 

2,, r. 20 

16,, r. 25-26 

18,, r. 32-33 

18,, r. 97 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

ëfuiruxoqq Kai OEÓTTXXIOTCX; 

ii\(rr|Xo<|>povei<;; Kai iieyaXauxel*; 
t)Vr|>.o(tipoveli; ; 

XaXeTtatqq Kai (...) piaiovq 
XaXercoïg g 

Tinfj<;; Kai 5Ó^TI<; 

reductiereductie tot één, ander, woord 

vr.. 10, r. 2 

vr.. 14, r. 2 

AAA öyaTtconévoix; Kai eüXoynnévov̂ 
PsAA etJepY£irinévou<; 

AAA itTC0XO\)<; Kai Seojiévoui; 
PsAA névT(Taq 
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Appendixx 4 

Overzichtt  van de bijbelcitaten, toespelingen en verwijzingen 

AAA = door PsA niet overgenomen; AA+PsA = door PsA overgenomen; PsA = door PsA in- of toegevoegd. 

OT T 

AAA AA + PsA 

Genesiss (6) 

Leviticuss (3) 

Iudicumm (I) 

11 Regnorum (1) 

33 Regnorum (1) 

PsA A 

3:16 6 
3:17-19 9 
4:10-12 2 
6:13 3 
18:20 0 
19:24-25 5 

15:31 1 
22:3 3 
24:19-20 0 

1:6-7 7 

21:5-7 7 

NT T 

AA A 

Matthaeus(20) ) 

7:22-23 3 

AAA + PsA 

10:15 5 

10:30 0 

11:30 0 

PsA A 

5:13 3 
5:14 4 
5:20 0 
6:6 6 
7:20 0 
7:22 2 

7:23 3 
8:10 0 
10:1-8 8 

10:29 9 

10:40 0 

11:30 0 
12:45 5 
18:18 8 
23:13-16 6 

44 Regnorum (1) 

Psalmorumm (24) 

34:9 9 

177 sqq. 

33:15 5 

36:27 7 

50:19 9 
70:23 3 

11:11-12 2 25:34 4 

31:5 5 
31:9 9 
32:4 4 

33:22 2 

36:1 1 
36:2 2 
36:7 7 
36:10 0 
36:20 0 

45:11 1 
48:11 1 
48:17 7 

72:19-20 0 
78:1-3 3 
81:5 5 
91:8 8 
118:79 9 
124:5 5 
140:5 5 

Marcuss (2) 

9:40 0 

Lucas(16) ) 

10:20 0 

16:9 9 

Ioanness (15) 

4:21 1 

4:23 3 

9:38 8 

7:28 8 
9:49 9 
9:50 0 

12:47 7 
13:1 1 
13:4 4 

16:9 9 
16:9 9 

4:21 1 

4:23 3 
4:23 3 
4:24 4 

9:62 2 
10:16 6 

11:26 6 
12:15 5 

16:11-12 2 
17:21 1 

3:20 0 
3:20-21 1 
3:21 1 
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AA A 

Proverbiaa (6) 

Ecclesiastess (3) 

lobb (7 [8]) 

Sapientiaa (6) 

Siracidess (8) 

Hoseaa (1) 

AAA + PsA 

1:21 1 
3:23 3 

PsA A 

8:9 9 
10 0 
11 1 
11 1 
16 6 
18 8 

25 5 
8 8 
31 1 
33 3 
6 6 

7:15 5 
7:15 5 
8:14 4 

(1:111 sqq.) 

5:17-19 9 
9:23 3 
14:13 3 
14:14 4 
40:8 8 

1:12-13 3 
1:16 6 
4:10-14 4 
6:6 6 
10:6-7 7 
11:16 6 

4:20-22 2 
4:26 6 
9:11 1 
9:12 2 
13:24 4 
15:14 4 
15:17 7 
21:10 0 

AA A 

14:21 1 

AAA + PsA 

4:24 4 
5:14 4 

14:23 3 

Add Romanos (13) 

Add Corinthios 

11:33 3 

13:1 1 

K12) ) 
2:9 9 

6:18 8 

AdCorinthiosII(ll) ) 
4:18 8 

PsA A 

14:23 3 
20:23 3 

1:24 4 
1:28 8 
2:4-6 6 
3:5 5 
6:12 2 
6:19 9 

12:9 9 
12:10-13 3 
12:17-18 8 

13:12 2 
13:12-14 4 

2:12-13 3 
3:9 9 
3:13 3 
3:16-17 7 
4:1 1 
6:9-10 0 

7:29-31 1 
11:28-32 2 
11:30 0 
11:31-32 2 

5:10 0 
6:14-15 5 
6:14-15 5 
6:16 6 

Abdias(l) ) 

Aggaeus(l) ) 

Zacharias(l) ) 

Isaiass (21) 

14:10 0 

1:15 5 

2:8 8 

1:144 fin.-15 

14:12 2 
14:13-14 4 
14:15 5 
14:22 2 
19:12 2 
41:22-23 3 
41:22-23 3 
42:24-25 5 
43:25-26 6 

12:4 4 

Add Galatas (5) 

Add Ephesios (4) 

AdColossenses(l) ) 

6:16 6 

12:7 7 

11:13-15 5 

12:7-9 9 
13:5 5 

3:3-4 4 
4:14 4 
5:22-23 3 
6:2 2 
6:7-8 8 

4:25-5:4 4 
5:5 5 
5:11 1 
5:11-14 4 

3:5-6 6 
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AA A 

Ieremias(l) ) 

Banichh (2) 

Ezekiell  (4) 

Daniell  (1) 
4:27 7 

AAA + PsA 

3:15 5 

PsA A 

44:7 7 
47:(5)) 6-7 
47:: 9 et 11 
47:13 3 
47:13-14 4 
53:5 5 
59:1-4 4 
61:8 8 
65:11 1 
65:12 2 
66:2 2 
66:24 4 

4:6 6 
4:5-7 7 

18:24 4 
18:30 0 
33:12 2 
39:23-24 4 

AA A AAA + PsA 

Add Timotheum I (6) 

5:24 4 
3:9 9 

5:24 4 

Add Timotheum II (3) 

AdTitum(I) ) 

Ep.. Iacobi (4) 

Ep.. Petri I{1 ) 

Ep.. Petri II (2) 

Ep.. Ioannis (2) 

Ep.. Iudae (1) 

Revelatio(l) ) 

1:3 3 

2:5 5 

PsA A 

6:7 7 
6:10 0 
6:17-19 9 

2:19 9 
3:8 8 

1:16 6 

2:26 6 
2:26 6 
5:1-3 3 
5:16 6 

2:9-10 0 
2:20 0 

1:9 9 
4:1 1 

1:7-8 8 

21:3 3 

Kerkvader Kerkvader 

AAA + PsA (vr. 22, r. 8-11): 
Cf.. aut Dion. Areop. Eccl. hier., VII , 'öecopia', 7 pars (ed. Heil & Ritter, p. 127, 1. 18 - p. 128, I. 11), 
interpretatioo valde contracta; aut, fortasse potius, ibid., 6 pars (p. 125,1. 24 - p. 126,1. 11) 

PsAA (vr. 21, r. 17-33): 

Dion.. Areop. Eccl.hier., VII , '©eoopia', 2 pars - 3 init. (ed. Heil & Ritter, p. 121,1. 23 - p. 122,1. 15) 

TotalenTotalen {de citaten bij AA die PsA niet heeft overgenomen niet meegerekend) 

OT-citaten OT-citaten 

88 (AA+PsA) + 88 PsA = 96 OT-citaten 

Pentateuch h 
Historischee boeken 
Poëtischee boeken 
Sirach h 
Profeten n 

00 AA+PsA + 9 PsA= 9 
00 AA+PsA + 3 PsA = 3 
55 AA+PsA + 39 PsA= 44 
00 AA+PsA + 8 PsA = 8 
33 AA+PsA + 29 PsA= 3 

totaal l 966 OT-citaten 
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NT-citaten NT-citaten 

333 (AA+PsA) + 79 PsA = 112 NT-citaten 

Datt is: 

Evangeliënn 21 (AA+PsA + 26 PsA = 47 

Paulinischee brieven 11 (AA+PsA + 44 PsA = 55 
Algemenee brieven 1 (AA+PsA + 9 PsA = 10 
Openbaringg 1 (AA+PsA + 0 PsA = 1 

totaall  112 NT-citaten 

Bijbel Bijbel 

411 (AA+PsA) + 167 PsA* = 208 bijbelcitaten 

**  waarvan 125 in de bijbelcitatenreeksen 

EnigeEnige observaties 

PsAA put veel meer uit het Oude Testament dan AA: aan de 8 OT-citaten die hij van AA overneemt, voegt 
PsAA er 88 toe. Ook wat het Nieuwe Testament betreft is het verschil, hoewel minder eclatant, toch 
aanzienlijk:: aan de 33 met AA gedeelde NT-citaten voegt hij ruim het dubbele aantal toe, 79. 

Hett verschil komt grotendeels op rekening van PsA's bijbelcitatenreeksen, die bij AA ontbreken. Houdt men 
diee buiten de telling, dan is het aantal bijbelcitaten dat PsA inbrengt (42) practisch gelijk aan dat wat hij van 
AAA overneemt (41), en kan man zeggen dat hij in de tekst die hij overneemt en bewerkt het aantal 
bijbelcitatenn verdubbelt. 

Dee keus die PsA maakt in OT en NT voor de citatenreeksen geeft intussen wel aan waar hij significant meer 
dann AA zijn steun zoekt: in het OT bij de Psalmen en de profeten, vooral Jesaja, en in het NT bij Paulus. 
Voorr mogelijke motieven zie 7.7, 'De bijbelcitatenreeksen '. 
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Appendixx 5 

Dee florilegia 

EnigeEnige observaties 

Gedetailleerdee bestudering van de florilegia van bijbelse en patristische citaten bij de Pseudo-Anastasiaanse 
vragenn valt buiten het bestek van deze dissertatie, die immers Pseudo-Anastasius met Abbas Anastasius 
vergelijkt.. Doordat ze een eigen toevoeging van PsA zijn en bij Abbas Anastasius ontbreken, valt hier niet 
tee vergelijken. Ik bepaal mij tot het noteren van enige observaties. 

OpzetOpzet verandert geleidelijk 

Aann elk antwoord is een citaten-florilegium toegevoegd, maar de opzet is niet steeds dezelfde. Twaalf 
florilegiaa bestaan uit bijbelse én patristische citaten, elf uit alleen patristische (zie de grafische voorstelling 
inn 9, '[...] globale structuur'). De laatste nemen in de loop van de collectie toe: onder de eerste dertien 
florilegiaa zijn er vier volledig patristische, onder de laatste tien zijn dat er zeven. Waar bijbel- en vadercitaten 
samengaan,, gaan de bijbelse meestal vóór; in één geval is het andersom (zie n. 150). 

VooralVooral patristische citaten 

Dee patristische citaten zijn in de meerderheid: tegenover ruim 150 vadercitaten staan tegen de 60 bijbelse. Er 
moett een slag om de arm gehouden worden: deze getallen zijn slechts globaal, en daarmee de verhouding. 
Velee ogenschijnlijk enkele citaten zijn in werkelijkheid meervoudig, aan verscheidene plaatsen van een 
bijbelboekk of een patristisch werk ontleend. Bij de bijbelcitaten doet het verschijnsel zich aanvankelijk in 
ruimee mate voor; het neemt echter te beginnen in de tweede helft van de collectie af: dit is ook het gedeelte 
waarinn de florilegia met alleen vadercitaten in getal toenemen. Het zal nog veel onderzoek in de patristische 
fontesfontes vergen om erachter te komen hoe het proces van selecteren en citeren is verlopen. Het is echter 
duidelijkk dat de patristische citaten verreweg de overhand hebben. 

MeerMeer OT dan NT 

Opvallendd is, onder de bijbelcitaten in de florilegia, de suprematie van de oudtestamentische: het zijn er 53, 
tegenoverr 5 nieuwtestamentische citaten (de getallen zijn met dezelfde slag om de arm te nemen als 
hierboven).. Dit in scherpe tegenstelling tot de situatie in de antwoorden stricto sensu, waarin PsA zelf aan 
hett bijbelse materiaal dat hij van AA overneemt vrijwel evenveel nieuwtestamentische teksten toevoegt als 
oudtestamentische,, namelijk respectievelijk 79 en 88 (zie Appendix 4, 'Overzicht van de bijbelcitaten (...)'; 
dee getallen hier zijn wel precies). 

HetHet intellectuele (overtuigings-)discours 

Hett overwicht in de florilegia van de patristische teksten ten opzichte van de bijbelse en van de 
oudtestamentischee ten opzichte van de nieuwtestamentische kan niet anders dan betekenisvol zijn. Ik sluit 
mijj  aan bij wat Mullet te kennen geeft over de functie van patristische teksten in het 'high discourse', het 
overtuigings-discours,, onder de gelovigen, en bij de opmerkingen van Odorico over over hetzelfde en over 
hett toenemende beroep op oudtestamentische teksten door de 'cerchie di intellettuali' (zie 7.2, 'Twee soorten 
vanvan discours ', en ibid. n. 53). Ik ga ervan uit dat PsA, na zich met zijn antwoorden tot de gemeenschap van 
allee gelovigen te hebben gericht - in het 'natural discourse ', om met Mullet te spreken -, zich vervolgens 
mett de florilegia wendt tot zijn gelijken, de intellectuele elite. 

Voorbeelden:Voorbeelden: de ' KetyaXaid-literatuur en de aeipai 

PsA'ss toevoeging van bijbelse en/of patristische citaten is weliswaar een innovatie in vergelijking met AA's 
collectiee van '103', maar het procédé is op zichzelf niet nieuw. Wel moet gezegd worden dat een zo 
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systematischee inzet van citaten als bij PsA in èptota7toKpiaeiq in het algemeen niet courant is217. Men 
moett ze eerder zoeken in de 'oeipai' of 'catenen' en in de 'Ke^öXctia'- of 'capita'-literatuur, werken als de 
navSÉKTTjqnavSÉKTTjq rijg ayiag rpatprjg van Antiochus Monachus (7de eeuw), de Ke<|>dA,aia-verzamelingen van 
Maximuss Confessor, zoals de Kefyakaia öeoXoyiica rjroi  ÈKXoyai ÈK Sicupóptov f}if}Xia)v Ttöv re Kad' 
r/pagr/pag Kai BvpaGev (7de eeuw), en de 'lepa FlapaXX^Xa van Johannes Damascenus (8ste eeuw)218. Maar 
ookk Abbas Anastasius vlocht bijbel- en vadercitaten door wat algemeen als zijn - dogmatisch - hoofdwerk 
wordtt beschouwd, de 'OSrryóg. 

VooralVooral direct geciteerd 

Overr de vraag of PsA zulke en andere bestaande verzamelingen van bijbel- en/of vadercitaten heeft gebruikt 
voorr zijn florilegia valt geen uitsluitsel te geven, vooral omdat hij zelf daarvoor geen enkele aanwijzing 
geeft219.. De introductie van elk citaat, namelijk bijbelboek of bijbelse persoon, dan wel auteur en werk, 
suggereertt eerder direct citeren dan indirect. Redenen voor twijfel zouden kunnen zijn dat men een misleidende 
voorstellingg van zaken kan verwachten van een auteur die zijn gehele werk laat doorgaan voor dat van een 
ander,, en - interessanter - het feit dat hier en daar een citaat extreem afwijkt van wat men in de betreffende 
critischee editie vindt, ook als men rekening houdt met de varianten in de apparatus criticus. De gedachte kan 
dann opkomen dat een tekstgedeelte drastisch is bewerkt om het geschikt te maken als citaat220 voor een 
citatenverzameling,, en dat PsA het daarin kan hebben gevonden. Er kunnen evenwel zoveel endere 
verklaringenn zijn voor het tekstverschil (zie bijvoorbeeld hieronder bij 'Getrouw?'), dat hier niet valt te 
beslissen221.. In elk geval zijn zulke citaten uitzonderlijk: in het algemeen lijken PsA's citaten redelijk in de 
pass te lopen met de tekst in de edities (voor zover die er zijn: van lang niet alle patristiek bestaan moderne 
edities,, en veel is zelfs niet in de PG te vinden en zal dus of nog alleen in handschriften bestaan of verloren 
zijn). . 

Menn moet aannemen dat óók, of zelfs voornamelijk, direct uit de Bijbel en de patristische literatuur is 
geciteerd.geciteerd. Wat de bijbelteksten betreft ziet men in de florilegia hetzelfde als in de bijbelcitatenreeksen in de 
antwoorden:: achtereenvolgende citaten uit één hoofdstuk (of psalm); soms zijn de betreffende bijbelverzen 
aansluitendd (zie voor voorbeelden in de antwoorden 7.8, 'Vooral direct geciteerd en het Commentaar). Dat 
wijstt op direct citeren uit de brontekst. Wat de vadercitaten aangaat, is de hoeveelheid en de diversiteit van de 
werkenn en de auteurs zo groot dat citeren uit verzamelingen, anders dan hier en daar, nauwelijks denkbaar is. 

2 177 Pseudo-Athanasius, bijvoorbeeld, heeft in zijn 137 'épioniuceca' drie patristische citaten: één uit het 
flavapiovflavapiov van Epiphanius (vr. 3), één uit dtAóyog eig TÖV avOpanov van Gregorius van Nyssa (vr. 8), en 
éénn van (Pseudo-)Dionysius de Areopagiet (de herkomst niet nader gespecificeerd; eveneens in vr. 8). 
2 , 88 navöéKTTjg: PG 89, 1420-1856; KeQaXaia deoXoyiicd : PG 91, 722-1081; 'lepa napdXXrjXa : PG 
95,, 1040 - PG 96, 544. 
2 199 De enige mogelijke aanwijzing in die richting zijn twee citaten uit het 'EiiayyeXiov*  (zie vr. 3 en 5). 
Ditt zou het uit de evangeliën voor de eucharistie samengestelde lectionarium van die naam kunnen zijn (zie 
E.C.Colwelll  & D.W.Riddle, Prolegomena). 
2200 r£en voorbeeld is het citaat uit de fJepi Ttdv rcpö rr/g wpag apxa£opévcov van Gregorius van Nyssa in 
hett florilegium bij PsA 16. De editie laat twee zinnen zien, kortweg 'Sommige schurken mogen leven naar 
hunn wens', en een flink eind verderop 'De smid slaat zo lang op het ijzer totdat het zacht is'. In het citaat is 
dee tweede zin vooropgezet en ingeleid met het voegwoord: 'Zoals (de smid ...)', en de eerste zin daarop 
aangesloten:: '..., zo laat God sommige schurken leven naar hun wens', (zie Hörners editie p. 94, r. 2-4 en 
95,, r. 7-18). 
2 211 Het is in elk geval uiterst onwaarschijnlijk dat PsA Maximus' KeQaXata (...)', waarin een verbazende 
hoeveelheidd bijbel-en patristische citaten te vinden is (naast vele klassieke!) heeft geraadpleegd, of de 'lepa 
FlapdXXriXaFlapdXXriXa van Johannes Damascenus, een 'wealth of citations from the fathers ' (aldus Kazhdan, 
Literature,Literature, p. 80). Men zoekt tevergeefs naar overeenkomsten onder de patristische citaten. Die zijn er wel 
onderr de bijbelse, maar dat is geen wonder bij de aantallen waarom het gaat: tientallen bij PsA, honderden bij 
Maximuss en Johannes; het zou eerder verbazing wekken als er géén 'matches' te vinden zouden zijn.) 
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Getrouw? Getrouw? 

Hoee getrouw zijn de citaten? Alleen als er een editie bestaat, valt die vraag te beantwoorden, zij het niet altijd 
definitief.. Tekstverschillen kunnen zijn ontstaan zijn door het uitwaaieren van handschriften, waardoor PsA 
eenn exemplaar kan hebben gebruikt uit een groep ver verwijderd van die waarop de editie is gebaseerd. Is de 
editiee critisch genoeg, dan geeft het apparatus criticus soms een redelijke inzicht in de ontstaansgeschiedenis 
vann de verschillen. Is er geen editie, of is ze niet voldoende critisch, dan is, zoals Beek zegt (weliswaar over 
dee catenen, maar het geldt voor alle auXXoyai) 'redaktionelle Arbeit (...) oft nicht mehr von der reinen 
Abschreibeleistungg zu unterscheiden' (Kirche, p. 414). En redactionele ingrepen zijn er in de ftorilegia-
citaten,, zij het dat ze niet zo courant zijn als bij de (bijbel)citaten in de cmoKpioeu;, waar verbindende tekst 
enn commentaar eerder regel dan uitzondering zijn. Bij de citaten in de florilegia lijken de ingrepen beperkt tot 
selectieselectie (stukken tekst in het origineel worden overgeslagen), en de toevoeging, hier en daar, van een korte 
observatiee of conclusie. 

DeDe bronnen 

Hieronderr volgen de teksten en hun auteurs waaruit PsA voor de florilegia heeft geciteerd. De 'Patres' heb ik 
inn de ruime zin genomen die ik beschreven heb in 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', n. 5. Wat de 
(tussenn haakjes toegevoegde) aantallen betreft, bedenke men dat een als één citaat gepresenteerd fragment in 
feitee uit verscheidene citaten kan bestaan. Vervolgonderzoek naar de florilegia zal duidelijkheid moeten 
brengenn over de precieze totstandkoming van de florilegia. 

Dee titels van de patristische werken zijn genomen zoals ze in de I&m\pioq staan: als de handschriften in het 
middenn laten of gaat om een preek, een redevoering, een rondschrijven of een persoonlijke brief, doe ik dat 
ook.. Alleen in het geval van Johannes Chrysostomus' commentaren op de Handelingen en de Paulinische 
brievenn heb ik de - extreem kort aangeduide - titels verduidelijkt. 

BijbelBijbel Epistulae Pauli (2) 
Epistulaee Petri (1) 

OudeOude Testament 

Exodus(2) ) 
Leviticuss (1) 
Numerii  (1) 
Deuteronomiumm (2) 
Iudicum(l) ) 
Regnorumm iv (1) 
Iudithh (1) 
Psalmorumm (3) 
Proverbiaa (7) 
Ecclesiastess (1) 
Sapientiaa (1) 
Siracidess (7) 
Hoseaa (3) 
Michaiass (2) 
Naum(l) ) 
Zacharia(l) ) 
Malachiass (1) 
Isaiass (6) 
Ieremiass (30 
Baruchh (1) 
Iezechiell  (3) 

ConstitutionesConstitutiones Apostolicae (9) 

Patres Patres 

Athanasiuss Alexandrinus 
'Epcürrjoeiqq (1) 

Basiliuss Caesariensis 
'AOKTITIK ÖÖ (7) 

Ei;; xöv 'Ioai'av (1) 
npö<;; Kaïadptov (1) 
'E^arinepoq(l) ) 
Karaa ueÖvóvTcov (1) 
Oii ïï ëoriv aïtioq TGÖV Katcröv ó &EÓq (2) 
ripóqq TcXovcoüvcaq (2) 
Toüü rcpcórou ̂ aX+ioü (éputiveia?) (1) 

Clemenss Alexandrinus 
Ltpcóuataa (1) 

Cyrilluss Alexandrinus 
Kaxctt 'IouXiavoü (1) 

NieuweNieuwe Testament 
Matthaeuss (2) 

Cyrilluss Hierosolymitanus 
Zxó^-iovv ÈK triöv Katrixfioetov (1) 
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KaTtixT|aei<;(l) ) 
Eiss TO fvZV xaor% aapKÓg (1) 
riepii  tris év levereen XmpEias (1) 

Diadochuss Photicensis 
AcncriTiKdd Ke0dXaia (2) 
nep\\ JweunaTiKcöv TEAEIÓTTITOS (1) 

Dionysiuss Alexandrinus 
Karaa 'fipiyévov̂  {1) 

Dionysiuss Areopagita 
riepii  xcöv iepóöv (iepcös?) 

KeKOlUT|U£VÜ)VV (1) 

Epiphaniuss Constantiensis 
'AyicupCDTÓqq (1) 

Gregoriuss Nyssenus 
Eiss tó ndtep rmcov (2) 
riepii  eiuapnévris (1) 
riepii  to&v npö (Dpa<; ap7ca£ou£va>v (1) 
npó<;; 'OXüuniov xöv acncTiTnv (1) 

Ioanness Chrysostomus 
Toöö ËKTOU TaX+ioü (épu"nveia?) (1) 
Eiss TÓV xeooapaKoaTÖv TaXuóv {1) 
Kaxdd MatGalov (8) 
Kaxdd 'lodwnv {7) 
TcBvv npd^etöv (épuiiveia) (1) 
Tfjss rcpós Kopiv6iot>s rtpoTépas ('EniaroXfiq 

épuqveia)) (2) 
Tfjss npö«; 'E<J>ecio\)s (se. 'EmaroXfis 

épuTyveia)) (2) 
Tfjqq npóq <I>iXut7rr|cno\)s ('E7ticrToXfJs 

épunvEict)(i) ) 
Tfjss Jipöq TijxóGeov Seuxépas ('EJCICTTOWV; 

épniiveia)) (1) 
Tfjss Ttpöq 'Eppaiovs ('EnicreoXfis 

êp^veia)) (2) 
Eiss TÓV nevTTpcoaTÖv (TaXuóv) (1) 
Eiss xf|v 'Hp(p5id5a (1) 
'AvapaOuoii  (3) 
nepii  vrjaTeias (1) 
Eiss '"l v Xavavaiav (1) 
Eiss xf)v JcapapoXfiv xfic; auicfis (1) 

HetHet florilegium bij vraag II 

Bijj  wijze van voorbeeld volgt het florilegium bij vr. 11 

Florilegium m 

APPENDIXAPPENDIX 5, De florilegia, vervolg 

riepii  'Avaaxdoecoq (1) Eis tóv aeiauóv (1) 
npö<;; iToryipiov (1) 

Ioanness Climacus 
tXiuaqq (6) 

Iosephuss (Flavius -) 
MaKapaÏKÓÓ (1) 

Isidoruss Pelusiota 
'AavT(TiKdd Ke<|>dXma (1) 
Eiss TÓV ËKTOV TaXuóv (1) 
'Enio-to^aii  (3) 
'ETIICTTOA-TII  npbq Eüoépeiov ÈJtioxo7tov (1) 
...?? (2) 

Marcuss Monachus 
...?(1) ) 

Maximuss Confessor 
'AoKT|TtKdd K6(()dXaia (9) 
"Anopaa (1) 
npó^rivppovv (1) 

Nemesiuss Emesenus 
neptt Tcpovoicu; (1) 

Nicephoruss Constantinopolitanus 
Karaa eiicovoudxcov (1) 

Nii  lus Monachus 
npöqq 'AydGiov (3) 
ripöqq EiJKdpJtiov jiovaxóv (1) 

Olympiodoruss Alexandrinus 
Toöö 'Itofi (èpunveïa) (1) 

Palladiuss Helenopolitanus 
Bio<;T°üü Xpuoocnóuou (1) 

Theodoretuss Cyrrhensis 
"A7topaa (2) 
Flepii  irpovoiaq (1) 
ÖEpajtevTiKTii  (1) 
npo<t>rtTcuu (10 

('Onrechtmatig('Onrechtmatig verkregen rijkdom'). 

«nXovrog«nXovrog aSitccog auvctYÓfdEvog el;EiiT]07J0£Tai.» (lob 20:15) 
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Toüü IoXO|l<BVTO q 

«@r\aavpit,eim«@r\aavpit,eim 8è 8iKceioi<; nkovxog atre/fcöv.» (Prov 13:22) tcai- «ElSov appwaxiav Seivqv, nkovxov 
55 fyvXaaaopevov m> nap' avxov elg KaKiav avxqi.» (cf. Eccl 5:12) 

Toüü Eipdx 
«'OO avvaytav aitö tijg \yvxfjg avtov, avvayet aXXotg Kai èv xoïg ayadoïg avxov xpvQrjaovai v ëxepoi 
(Sirr 14:4).» Kav «'AyctSöq ó nXoüxoi; co \ir\ ëoxiv duapxia, Kai novrjpd f| nxcoxeia év axóuaxi daefknii; 
(ibid.(ibid. 13:24).» Kai- «D óyaiaövxpvoöv ov 5iKauü&r\oexav noMoi yap èSó&noaveig nxépaxópiv 

100 zpvcriov Kai èyevqdrj r\ anóXeia avxüv Kara itpóoomov avxêv.» (ibid. 31:5-6) 

Toüü AauCö 
«"Oyrovxai«"Oyrovxai SIKOIOI Kai (pofinOijaovxai Kai èx' avxov yeXaoovxai Kai èpovaiv i5ov dvOpcmog ög OVK 
ëdexoëdexo xov Oeov fiondóv avxov aXk' ènr\XmoEV èni x<o KXT\BEI XOV KXOVXOV avxov Kai èveövvapédr} èv 
xfjxfj naxaiórnxi avxov.» (Ps 51:8-9) 

155 'Htratou: 
«Eyeó«Eyeó eifii ó ayamöv SiKaioavvnv Kai fiiaév apnaynaxa èg" aSiKiag, Kai doom xöv fióxQov avx<öv 
SiKaioig,»SiKaioig,» (Is 61:8) «Xéyei Kvptog.»222. 

TemTem Nwaijq £K TOÜ Et? TÓ Ildxep TUMOV 
«Eii  yap 6 Geög 8iKaioa\ivr| ècrciv, OVK ëxei napd 0eoü xov apxov ó ÉK nXeove£ia<; xfiv xpo<|>r|v ëxoov 

200 (...) ei uf| èt, dM-oxpicov T| eünopia, ei uf| ÈK SaKpiicov r\ ïcpóaoSoq, ei oi!>Sei<; éni xiï> aai KÓpco 
énetvaaev,, ei oi>8ei<; éni xfj nXriauovfi aou éoxéva^e, Öecm dpxo<; èaxiv ó TOIOUTO<;, SiKaioawry; ó 
Kapnóc,,Kapnóc,, eipf|vriq ó oxa%vg. (...) ei 8è Yecopycov xd dAAóxpta Kai èv ó<|>6aA.uoi<; ë%cov xr|v dfiuciav [Kai 
Ypa^uaxeion;; Kparuvaq xfiv ÖSIKOV Kxfjaiv ëneixa xai 0ea>] kéyeig- <Töv apxov 8óq>, aXkaq ó ÓKoikov 
xf\c,xf\c, <t>covfj<; xaiixriq ècxi Kai oux ó &eóg- xöv yap è£ dSiKiaq Kapnóv f) dvxiKeiuévn, Kapno<)»opEl (jnimq 

255 (...), Kai ó xrrv döiKiav Yecopycöv napd xoü exiepYÉxou*  xr\g d5iKia<; oixi^exai.» 

Gregoriuss Nyssenus, Eig xo IJaxep 'H^KÖV, Aóyog S', ed. J.F.Callahan, Gregorii Nysseni de oratione 
dominica,dominica, de beatitudinibus (= Gregorii Nysseni Opera Omnia, VII , 2), Leiden enz., 1992, p. 55, r. 21-56, 
r.. 9 
**  eiipéxov ed. 

BaoxXciovv èic xov npó<; nXoDxoüvrai; 
«"Opaa 8f| ouv nf| nexd nupicov nóvcov töv nXoüxov döpoioai; V\J\V duaptTijidxcov èxépoiq 
KaxaaKevaarii;,, ëneixa eiipeöfji; 5mA.a xincopoüpevoq, cov xe aüxói; T|5iKiioa<; Kai cov éxépoiq 
è<t»co8iaaaq.» » 

Basiliuss Caesariensis, 'OfiiXia itpög nXovxovvxag, PG 31, 278-304, cap. 7, 300A, r. 9-12 

300 NeiXoi) fiovaxov è*. xatv rcpöq 'Ayd9vov 
«Kaii  noAAÓKii; nèv ó npoYOviKfjv 8ia5e^djievo<; ïinap^iv KaXcöq oiKovo^riaaf; xai>xr|v xol̂  Seojiévoti; 
ëaxriKee napd xov Kpixcrü è<))' on; ev énoiiiaev ei)<)>n,jioü(xevoq Kai i^apcö z<b npoacónco xdi; ènayyeXiai; 
i)no8exónevo<;,, ó Sè KaxaXincbv xaiixn,v éni xd<; KoXdoeiq a)6o^Evo; ëX.Kexai, ènei ^T 8̂èv é£ aiixcöv 
ei^^ xo\)<; Seo^évoiw; xp^orov ène8ei^axo, aXXoi<; ocoxripia*; d^pn v̂ xoïx; oiKeiovi; nóvouc; KaxaX,incbv 

355 Kai aiixcx; èavxèv xcöv i8io>v có$eXr|oa<; ó xaXaq oi)8év. KaA.cöq <t>n.atv ó LoXoncbv Öxi <0 avvdyav xöv 
KXOVXOVKXOVXOV avxov fieta XÓKOJV Kai xXeovacrfiaiv tq> èXeovvn nx(o%ovg avvayei avróv.> (Prov 28:8), éa-uxcp 
KoXdoeax;; xf\q nXeove^iaq Kai éxépep d^oipcov xfjq eiJnouaq dyaOcöv yevó^evo*; aixioq.» 

Niluss Monachus, (Aóyoi) Tlpög 'AyaQiov pova^ovxa, PG 79, 811- 968, zie 857D, 2-15 

To üü Xpwo<TTÓp:oi > èic xtf e f1pó<; Koptv9ioix ; o ' 

a'' «<"Qaxe èopxa£ayt£v\ <|"iai, <fif\  èv C,vpr\ izakaiqpnSè èv C,vpn KaKiag Kai novr\piag.> » (ICor 5:8). 

2 222 Het OT heeft deze uitdrukking 324 keer (waarvan 106 maal 'xdSe Xéyei Kiipioc;), 68 keer in Jesaja 
(waarvann 25 maal 'xd8e Xéyei Kiipioq). 
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400 ft' « Kai yap r\ nteovecjia Conn, taXaia KaKÏaq Kaï noviipiai; éaxi. icai örcowcep ötv eiaéWhj, 
dKÓGapxovv épyd^Exai, KÖV öXAya è.% dSiKÏai; Kep8dvn,i;, o*; <iwepa ^V^TJ öXov tó Qvpaya > (ibid. 5:6 et 
Gall  9), xöv OIKÓV aou ECÓUÜXÏË Kaï èuóXvve. Sid xoüxo TIOMXIKU ; i a eiaevexOévxa ó^iya KOKS*; 

Taa KaXdx; Keijieva noX.Xd è^éPaXe Kai è^e^iicniae.» 
y'' «Ti oviv <t>T|cnv; öti noXXot JtXeoveKxowxe<; oü xaüxa Tidoxowi; fidXioxa (ièv neicovxai, KCXV ur| 

455 nap' aüxd JcdGoxnv av Sè vöv éK^-óyoxn, xóxe $O|JT|6T|XI uaXXov öxi èni UEÏ^OVI KOXÓOEI xn,poüvxai, 
KOVV atixoi 8ia<t>vycooiv, aXX' oi KX.tipovoniioavxe<; td aiixoöv oti 8ia<>E\>£ovxai. Kai now xó 8ÏKaiov, 
<|)Tiai;; Kai 0<J»ó8pa SiKaiov ó ydp 8ia8e^df^voq KMipov d8tKiacj yénovxa, ei Kaï aiixóq |j.r| ripnaoEv, 
dXA'' ötxax; XT|V dpnayfïv ëxei» 
S'' «'EKEÏVOC; dnÉ8*uaEV, dXAd cn> KaxéxEic/ ÈKETVO<; TISIKTIOE, Kai cru dnoXaÜEic/ ÈKEÏVOI; duapxiaq 

500 ÈOnaaüpioE Kai ópyn,v év rmépa ópyfjCj, Kai cru xaq djiapxiaq Kai TTIV ópyn.v ÈKXripovóuriaac; Kai 
dnaixr|0Ticrn.. nepï aüxööv itavxax;. xaüxa 8è xaï oi xcöv ë ĉoÖev ïaaai vóuor xoüq yap dpndaavxa*; Kai 
\»|)EXojxévouqq ÈKEIVO\K; KEXEÜOUCTIV dnaixelv nap' oïq dv EÜpoi xiq xd auxoü Kei(ieva dnavxa. ei uèv 
oiSaqq xovx; r|8iKTip.évo\><;, dnó8o<; KOÏ noiTyrov önep énoirioev ó ZaKxaïoi; nexd «oXAiv; npoö^nKti;. ei 
8èè dyvoelq, xoi; Seonévoi<; 8idvene xaüxa ndvxa.» Kaï cri) uèv xóv ^io6öv èfy\c„ ÊKeivoc, 8è rfiv 

555 KÓXaaiv. 

Ioanness Chrysostomus, 'OpiXia ie' eig TÏ)V npoxépav EmatoXrjv npög xovg Kopiv&iovg, PG 61, 121-
130;; a' cap. 3, 42-3, p' 5, 6-11, y' 5, 15-24,8' 5, 29-38 

Toüü ÖeoXóyoD ÈK XOV Elq xóv è^vcremiv 
«Mn.. uit/o^iev xèv fjiiéxepov nXoüxov dAAoxpioiq 8dKp\>oiv TL>4>* COV toanep dnó ioü KOÏ cm,xó<; 
8aTtavr|6T|oexai,, fj, xö xfV; Tpatyric, einèïv, ê^efirjÖijoexai (vide lob 20:15)223.» 

Gregoriuss Nazianzenus, Aóyog i9', Eig xovg kóyovg Kai eig röv è^iaonqv 'lovXiavóv, PG 35, 1044-
1064,, zie 1056C 10-13 

BaoxXeioi)) CK tt |q 'E^atmépo-o 

600 «O ^èv it̂ EOvÉKXTi<; ëxei td xoü TIÉVTITOI;' CV> 8è xavxa Xapév Kai |iépo<; 7ioiTicd(ievo<; xfiq afi<; 
rtepiouaiaqrtepiouaiaq dSÏKo-u dSiKcóxEpoq ëijKivTiCj Kai JIX^OVÉKXOU nXeoveKxiKtóxepoi;.» 

BasiliusBasilius von Caesarea Homilien zum Hexaemeron, ed. A.A.de Mendietta & S.Y.Rudberg (Die Griechischen 
Christlichenn Schriftsteller der ersten Jahrhunderte), Neue Folge, Band 2, Berlijn, 1997, Homilie VII , p. 116, 
r.. 19-21 

Toww Xpi)<TO<rrónoi> éic xtfe Kaxd Tcodvviiv 
a'' «OpTivrjoaxe oi f|8iKiÏM.evoi \ii\  éauxov;, dX,Xd XOILK; d5iKT|oavxa<; x>na<;' oi» ydp ijp-â  fiSÏKnoav, Ö.XV 
éauxoüi;; amakeaav Kai \>\ie\c, \iè\ éxexe xfiv Paai^eiav xöv ovpavcöv dvxi xfi<; d8tKia ,̂ ÈKeivoi 8è 

655 XTIV yéevvav dvxi xo0 KÉp8o\)<;.» Aio 
P'' «0privT|Oü^ev aüxoüCj epfjvov \ir\ xóv KOIVÓV, dXka xöv ÓTIÖ xóöv Öeicov rpa$c5v öv Kai oi npo^iixai 
èöpiïvTioavv » XÉyovxEq-

y'«<< Ovai oi avvaitTOvreg oimav npog o'iKiav Kai aypöv npög dypöv èyyi^ovxeg ïva wv nXj]<yiov 
a<j>éX(ovtaia<j>éX(ovtai n > » (Is 5:8). 

700 8' «< Ovai ó o'iKoSofiöiv TTJV oimav avroveig vy/og ovfiera SiKaioovvqg.> » (cf. Jer 22:13 init. 224) 
e'' «Kaï ó Kupioq- < Ovai oi nXovtovvxeg, on neivaoexe, ön axéx£*£ *öv fiiadöv vfitöv Kai TTIV 
napaKkr\oiv.>napaKkr\oiv.> » (amalg. Luc 6:24 atque 25) 

Ioanness Chrysostomus, 'Tnó^ivqpia eig róv aywv 'Iwavvqv xöv anóaxokov Kai evayyeXto-rrjv, 'OfiiXia 
ME',ME', PG 59, 359-366, a' 360, 14-18, p' 19-21, y' 23-25, 8' 28-29, e' 30-32 

Tovv at)taü éK tov ÜEpl avatrxdoetaq 
«Eii  8è ai XCÖV reovripóiv eürifiepiai öopupoüai xivaq, Kaï èni xoüxo EKEIVO Xoyi^éaÖtüoav öxi 

755 éX9eïv JtoXAijq dnoXaiioucnv xp^fii; , oiKeiav éjutopiav xdq d\Xoxpia<; crun^opdi; noioüuevoi Kai xóv 

2 233 Heeft PsA naar aanleiding hiervan het Job-citaat toegevoegd (zie hett eerste citaat van dit florilegium)? 
2 244 Zie voor 'eiq -üyoq' Amos 9:6 'ei<; xóv oiipavóv'. 
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KdOdrcepp Xrioraï Kai xonptoptixoi  K a i dvSpo<(>óvoi Kai KaKOÜpyoi (...), Jtpiv ^èv ei? xö 8iKaoTn.piov 
aöiKovv KTtó)ievoi JCXOTJTOV, KOÏ KO0' éKdaxriv ue&uovxe? xf\v fpépav èrceiSdv 8è imö talc, xoü 
SiKaoxo"üü yévtovxai yT|<|>oi?, rtdvxcov ÈKEIVCOV 8iSóaoi 5ÏKT|V OÜXCÖ Kal ovixoi oi nópva? dyopd^ovxe? 
Kall  xd? IvPapixiKd? Jiapaxi8é^evoi xpaTté^a?, Kal xd? ó<t>pv? dvacmaivxe?, Kai aopoüvxe? èrci xij? 

800 dyopa?, Kal xoü? Ttévn.xa? cmapdxxovxe?, öxav ó Xpioxó? icapayéviycai jiexd xciüv dyyéAxov aüxoü Kal 
értii  xoü pfmaxo? èKeivo-u Kaöiar) Kal xn.v oiKou^évnv ei? jiécov TEapaydy-n., yunvoi Kal 7ido-ri? ëpiutoi 
xfj?? <^avxaaia? eioevexOévxe? Kal oü8éva awiïyopov oüSè 7tpooxdxn.v ëxovxe? xcoplq o-uyyvconri? ei? 
xoü?? xoü Tiupö? djrevex9f|Oovtai Ttoxajioü?.» 

loanness Chrysostomus, IJepi xfjg xcöv vetcpüv avaaxaoEwq öfiiXia, PG 50, 417ter-432, i.h.b. 419, 44-64 

Toï>> ovxo» èK xtj? IIpö? KopivÖiou? a' 
855 d «nó6ev ox>\ oi TtXouxoüvxe?, ^r\ai (e.g. ICor 1:5?)- Kal yap eïpiytai <TJXovxog Kai nevia napa 

KvpiovKvpiov (cf. Sir 11:14).> èpcóueOa ouv xoü? xaüxa T\\ÜV dv6wco<t>épovxa?- apa (apa?) na? TtXoüxo? Kal 
Jtaoaa nevia Ttapd 0eoü; Kal xi? av xoüxo elrtoi; Kal ydp ópcöuev Kal ii, dpTtayfj? Kal dito 
x\)^Pcop\>xia?? Kal duo yorixeia? Kal è̂  éxépcov xoioüxcov jipoijidoecov owayóuevov rcXoüxov, Kal xoü? 
ëxovta?? oü8è ^ v d^iou? övxa?. xi ovv, elrté uoi, xoüxov Ttapd 0eoü xöv 7tAoüxov eivai <)>anev; 

900 ctJtaye. dXXd TtóOev; è?" dp.apxia?. Kal ydp n. nópvri xö cröna évuppiaaoa nXovxeV Kal eü̂ op<{>o? véo? 
JtoXXdKiqq nopveiicov ènAoüxriaev- OÜKOÜV JIXOÜXO? jiévv éoxiv èK 0eoü.» 
Oio?? TJV xoü 'Appadp. Kai 'IaaaK Kai 'IaKtoP Kal xoü 'Icóp- 8iö Kai ëXeyev 
p'' «<£ï ra ayaOa ÈK x^pög Kvpiov èSe^afieda, xa KOKÓ ovx vnoiaojuEv; > (lob 2:10) Kal ó uexd 
xaüxaa 8è 8iTcXaaiaajió? xoü JiXoiixov aijxoij (zie ibid. 42:10) 8<öpóv èoxi- 7tevia 8è JtaA.iv rcapd öeoü, 

955 oïav Ttpoe^évei xóxe XCÖ nXouaico Xéyajv <Ei QéXeiq téXewg elvai, JuóXqaóv aov m vndpxovxa Kai 
SögSög itr<oxoïg.> (Mat 19:21, cf. Mark 10:21) Kal xol? ^a0T\xaI? icdA,iv VO^EGEXCÖV ÖXI <Mr\  KTtjcraade 
XpvoövyriSèXpvoövyriSè apyvpov.> (Mat 10:9)» 
y'y' «BoiiX.Ti Kal xov>? ov Ttapa ©eov yivonévov? JtXovoiou? iSeïv; opa xóv ÈKI Aa^dpou, xóv 'Axadp, 
xövv rie^fj. Kal xovc, xoioiixov?. oi p£v yap 8iKaito? KeKxrmévoi axe Jiapd 0eoü Xapóvxe? ei? xd xov 

1000 0eoó) Tipooxdyiiaxa dvaXioKovoiv, oi 8è èv xcp KxaaGai npoaKpoiiovxe? xrö 0ec5 Kal év xq> 8artavav xö 
avxöö noioöoiv, ei? nópva? Kai rtapaoixou? dva^icncovxe? r] Kaxopijxxovxe?, ei? TCXCOXÖV 8è oiiSèv 
Sanavtiövxe?.» » 
T£lvv ydp f| cruAAoyTJ, có? ê<t>r|v, ei? A.Ü7triv xoü 0eoü yéyove. xoiixcov Kai r\ 8iavojiri. 
8'' «MdÖE toivw Kal Jteviav OVK dnó 0eoü yivo^évrrv*  öxav ydp xi? doo>xo? cov véo? ei? 7tópva? 

1055 dvaXcóoT) xöv TCXOÜXOV T\ ei? yoiycd? r\ ei? étépa? xivd? xoiaüxa? eniO-ufiia?, Kal yévrixai rcévii?, OV»K 
eü8r|Xovv öxi OTJK dnö 0eoü yéyove xoüxo, aXKa anö xfj? oiKeia? docoxia?; 7tdA.iv eï xi? xmó dpyia? r\, 
dvoia?? yévoixo rcévri?, OÜK eü8TiXov Öxi aüxó? éaxiv aïxio? xf\? éauxoü Ttevïa?; fif| xoivuv Xéye öxi 
rtdvxartdvxa JtXoüxov Kal rtaoav neviav ó 0eó? 8i8ax5iv.» 

loanness Chrysostomus, 'Ofiikia /iS' eiq TT)V npotépav 'EmatoXfjv npög rovg KopivOiovg, PG 61, c. 285-
296;; a' cap. 6, 1-16, p' cap. 6, 36-40, y' cap. 7, 9-20, 8' cap. 6, 17-28 

riaXXaöiovv ÈK XOÜ BIOD XOV Xpv<roirtó\iov 
1100 (a') «OÜXÖ) 8è ïcdvxoxé eiaiv ai toov KOKGOV dvOptóncav aaeicrxoi eürmepiai xoü 0eo\) en' aüxoï? 

^aKpoOvnowxo?'' oó? Kai xoü? dyiou? èK Tcpoocónoi) x<Sv OAapojiévcov rtpoava())<oveïv ei? ri(ic5v xüv vöv 
rtaaxóvxcovv ttapÓKX-Tiaiv.» 
Kaii  Ttpc&xo? Hèv ó 'Icöp Xéyei-
(P')) <f.<"Exov<n öé fiov rag aapKaq óSvvai- Sia ti Sè aoE/feïg £ükrt, izena\ai(i>vrai Sè èvnkovxto; ó 

1155 anópOQ avrév Kara \//vxijv, ra Sè TÉKVO avxav cv ótyöaXfioig. oi OIKOI avtwv ev&Tjvovai, tpófiog 
ovSa/xov,ovSa/xov, }taaxi  ̂ Kvpiov OVK ëanv èn avxoig- f) flovg avtcöv OVK (ÓHOXÓKTIOE, SIECÓ&T) Sè ano 
KavnaxoqKavnaxoq èv yaaxpi ëxovoa Kai OVK ëaipaXe. pévovoi 6è dianep xpópaxa aiévia, xa 5è naiSia 
avxcovavxcov npoonail^ovoiv, avaXaPóvxeg y/aXxrjpiov Kai KiOdpav evQpaivovxai <pcovrj y/aXfiov' 
avvexéXeaavavvexéXeaav èv ayadoïg TTJV £a)fjv avxtöv, èv Sè avanavaei qcSov èKoi/jrj9r]crav. Xéyei Sè Kvpicp-

1200 "'Axóoxa an'èfiov, óSovg aov eiSévai ov j3ov\oitai,"> (lob 21:6 fin.-14)» 
Aevxepo?? 8è ó Aain'8 <j>iiatv-
(y')) <«.I2g ayaOóg ó Qeöq x<ö 'laparjX, toiq evQéai xr\ KapSia, è^ov Sè napa piKpóv èaaXev&qaav oi 
nóSeg,nóSeg, nap' óXiyov è^exvQi] xa öiafirmaxa nov, öxi è(ijXaxja èni xoig avófioig eiprjvrjv anapxaXcbv 
8E(opdiv8E(opdiv >(Ps 71:1-3)» 

http://JtaA.iv
http://7tdA.iv
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1255 Km icctX.iv «r£2v xö oxópa èXdXrjae paxaióxtjra, Kai rj  öe^ia avxötv Se^id dSiKiaq, év oi vioi avxatv 
cóqcóq veótpvxa ijöpvppéva év TTJ veóxrjxi avxèv» (Ps 143: 11)*, 
(8')) «<ai Övydxepeq avxdüv KeKaXXamiapévai TcepiKeKooprjpévai cóq ópoitopa vaov, ra xapieïa avxév 
7tXi)pri7tXi)pri é^epevyópeva ÈK xovxo (sic) eiq xovxo, ra npóflaxa avxcöv noXvxoKa èv xaïq ê^óSoiq avxóv, 
OVKOVK ëaxi Kaxdrrxcjpa Qpaypov ovöè Kpavyr] èv xaïq nXaxeiaiq avxd>v.> {ibid. 143:12-14) » 

1300 TpiTO<; 5è 'A|i[}aKO\)n fijoi v 
(e')) «<"Ecoq nóxe Kvpie KeKpd^opai ddiKovpevoq Kai ov'/IT) eioaKovor}; (...) fk>r\aopai rcpóq ae Kai ov' 
pfjpfj aéanq. ïva ti poi ëSei^aq KÓnovq Kai móvovq êmpXéjteiv èid xaXairnapiav Kai doéfieiav; è£ 
évavxiaqévavxiaq pov yéyovev r) Kpiaiq Kai ó Kpixfjq Xap/ktvei. Sia xovxo SieoKéSaoxai vópoq Kai ov' 
Sie^dyexatSie^dyexat eiq xéXoq Kpipa, öxi ó aaefir\q Kazaövvaaxevei xóv SiKaiov.> (Hab 1:2-4)» 

1355 TéTapTo; 'Iepeuiat; <t>Tiaiv 
(q')(q') <«nXriv Kpipaxa XaXr\aa> npóq ae Kvpie' xi öxi óSóq dae/köv EvoSovxai; EvOrivqaav xavxeq oi 
dÖexovvxeqdÖexovvxeq d9éxr\pa; é<pvxevaaq avxovg Kai èpiC,óBi]aav Kai ÈKoirjaav Kapnóv èyyvq el xov 
axópaxoqaxópaxoq avxdüv Kai nóppm dnö xd>v vetppév avxö)v.> (Jer 12:1-2) » 
néujcxô ^ ó MaXaxtaq 

1400 (£,') «Ttpóc, xovq tfjv 7tpóvoiav tox> 0eoü ueu.<|>ouévo\)(; Kai xoüq dyioui; taXavi^ovxaq ÈK 7tpoaamo\) 
Kupiovv <|>Tioiv <'Epapvvaxe en' èpè xovq Xóyovq vpmv>, Xéyei Kvpioq, <.Kai eïrcaxe- "'Ev xivi 
KaxeXaXjjaapévKaxeXaXjjaapév GOV;' eïnaxe- 'Mdxaioq ó SovXevav Qea, Kai xi nXéov öxi è$vXd^apev xd 
npoaxdypaxanpoaxdypaxa avxov, öiózi ènopevdr\pev 'iKêxai npö npoaamov Kvpiov navxoKpdxopoq; Kai vvv r/peïq 
paKapi^opevpaKapi^opev dXXoxpiovq Kai dvoiKoSopowrai xdvzeq oi Kowvvxeq dvopa Kai dvxéaxr\aav Qeé Kai 

1455 èoó&qaav.' xavxa KaxeXaXijaav oi pr] (sic) Qoflovpevoi xov Kvpiov ËKaoxoq npöq xöv nXr\aiov avxov.> 
(Mall  3:13-16)» 
Kaii  rcdXav «*Ï2 oi napoq\vvovxeq xöv 0eèv èv xolq Xóyoiq vptöv Kai eïnaxe' <'Ev xivi napa^vvapev 
avzov;>avzov;> èv xm Xéyeiv vpdq' <IJdq noiév novr)pd KaXög évoimov Kvpiov Kai èv avxoiq avxóq 
evöÓKrjo~ev.>evöÓKrjo~ev.> Kai- <flov èaxiv o ©eöq 6tKaioovvrjq;> (Mal 2:17) * 

1500 Aéyei 5è Kai ó 9eïoq cutóatoXoc, öti 
(r\')(r\')  «<.riovripoi Sè avdp<onoi Kai yórjxeq npoKÓyfovcnv éni xö xeïpov nXavtiüvxeq Kai rtXavópevoi.y 
(2Tim3:13)» » 
MTJJ TOIVDV yóyiz TOIJTOUI; (laKapiorif; 8id TTIV èvtaüBa euiinepiav, alia 8dKpi)cov 5ia TT̂V néXXovoav 
Tincopiavv ^r|ie TOÜC; 6tKaio\><; TaXaviorî  Sia vr\v èvTcööa jteviav, dXXct jiaKÓpioov 8ia TÖV 

1555 jiéX,X,ovTa nfajmov. * 

A.M.Malingreyy & Ph.Leclercq, Palladios dialogue sur la vie de lean Chrysostome, Tome I (Introduction, 
textee critique, traduction et notes), (Sources Chrétiennes, 341), Parijs, 1989; A.M.Malingrey, Id., Tome II 
(Histoiree du texte, index et appendices), (Sources Chrétiennes, 342), Parijs, 1989; 'OpiXia K' (Tome I, p. 
392-451):: a', 250-254, 0', 258-269, y', 272-275, 5', 279-283, e', 290-297, q\ 300-305, £ , 306-317, i\' , 
3199 320. 
(Ziee de editie van P.R.Coleman-Norton (Cambridge, 1928), p. 134-136 (de apparatus criticus) voor een even 
minutieuzee verantwoording als hierboven van de Pseudo-Anastasiaanse versie, zoals hij die aantrof in de 
Gretser/Migne-collectiee van '154' (PG 89), en die in zijn ogen Anastasiaans was [zie 1, 'Van Anastasius tot 
Pseudo-Anastasius',, p. 12].) 
**  Desunt in editionibus 

77 ÖTIÖ TC5V óya9cov P2 12 eixttpavGTiaov-cai P2 37 ètépcov [}  68 ó (XÜVÖTCTCOV A2 BI 
811 jrapdyTi P2 104 yevouévriv A2 125-129 cov oi vioi a\>T<5v ... év laic, TtXmeiaî  aiittöv] 
Kaii  xd é!;fj<; A2 150 ó 6evo<; 'ArtóöToXoq] ny260 
aüXoqq A2 

http://icctX.iv
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Appendixx 6 

Pseudo-Anastasiuss en het genre der èpotanoKpiaen; 

Datt PsA's collectie van '23' behoort tot het genre der epcDrairoKpio-eic, is gemakkelijk gezegd. PsA zegt het 
ookk zelf, in de titel, die hij naar die van AA's collectie van '103' gemodelleerd heeft (zie p. 72). Maar de 
preciezee relatie tot het genre bepalen vereist een genuanceerde benadering. 

OntwikkelingOntwikkeling van het genre 

Bardyy laat de èptora7toKpioei<; voortkomen uit de scholia, 'courtes notes sur des passages détachés'225. Uit de 
woordkeuss ('... passage ...') is al af te leiden dat Bardy het oog heeft op exegese, in overeenstemming met 
zijnn onderwerp, de ëpcotaitoKpioeiq 'sur 1'Écriture Sainte'. Het is echter duidelijk dat men voor het 
ontwikkeldee genre de definitie ruimer moet nemen: de 'notes' hoeven niet meer zo 'courtes' te zijn, voor 
'passages''passages' leze men 'problèmes', en 'détachés' sluit niet uit dat de vragen, hoe zelfstandig ook behandeld, 
thematischh verbonden zijn226. Overigens behoeft het geen betoog dat ik, met Bardy en de andere door mij 
aangehaaldee onderzoekers, zoals Dörries, Beck en Richard, op het terrein blijf van spirituele 
èpcüTcmoKpiöeiq-collecties227. . 

DeDe Apophthegmata patrum 

Hett verband van de EptoxanoKpioeiq met de literatuur die bekend staat als de Apophthegmata patrum 
(Uitspraken(Uitspraken van de woestijnvaders) is zover als ik kan nagaan nooit systematisch onderzocht. De verschillen 
zijnn evident: de 'AKO^déy^axa weerspiegelen de dvaxcópn,aiq, de 'EpanarroKpiaeig de KÓauoc,, de inkleding 
vann de eerste is in hoge mate die van de anecdote, die van de laatste is eerder betogend. Maar de overeenkomst 
iss eveneens treffend: de vraag-en-antwoordvorm en de strekking; beide zijn stichtelijk. Onderzoek op dit 
terreinn zou interessante resultaten kunnen opleveren. Uitgangspunt zou het werk van J.C.Guy kunnen zijn, 
bijvoorbeeldd zijn Recherches en de inleiding in de door hem bezorgde editie (zie Bibliografie). 

EigenEigen aard van PsA 

Omm te beginnen wijkt PsA al van zijn model Abbas Anastasius af. Hij maakt een eigen en eigenzinnige 
bewerking,, zoals blijkt uit deze dissertatie. En hij selecteert uit AA's collectie vragen op grond van een eigen 
thematiek,, die, hoewel ze een niet gering aantal onderwerpen bestrijkt, beperkt is in vergelijking met die van 
AAA (zie 4- Thematiek'). Hij laat diens vragen op het gebied van dogmatiek en exegese - en andere terreinen 
(ibid.)(ibid.) - weg en bepaalt zich tot vragen die men ethisch of moralistisch kan noemen, maar die ik liever 
'pastoraal'' noem, omdat de kwestie van spirituele leiding en bij wie deze te zoeken in vrijwel iedere vraag 
meerr of minder expliciet aanwezig is. 

AparteAparte florilegia 

Hett meest opvallende verschil met AA is de toevoeging aan de antwoorden van aparte florilegia van bijbel-
enn vadercitaten. Daarmee beoogt PsA, kort gezegd, vergroting van persuasiviteit, en wel, gezien de 
dominantiee van de patristische citaten, in het kader van het "intellectuele discours" (zie o.a. Appendix 4 en 
7.2,, 'Twee soorten van discours'). 

2 255 Bardy ('Littérature', p. 210), die het genre nadrukkelijk onderscheidt van de 'commentaires (...), traites 
méthodiquess qui donnent 1'explication complete d'un livre entier' (ibid.). 
2 2""  Toch blijf t 'détachés' een belangrijk criterium: het maakt duidelijk dat, bijvoorbeeld, de "EKÖeaa; ovvrofioq 
rijgrijg  ópOoöóq'ov Jiiateox; van, of toegeschreven aan, Anastasius van Antiochiè' en Cyrillus van Alexandria (zie 
Bibliographic)) geen épcotanoKpiceiq-collectie is, ook al bestaat ze van het begin tot het eind uit vragen en 
antwoorden.. Er is namelijk slechts één onderwerp, de 'óp9óSo£;oc. ntatiq', en men zou van het hele werkje 
moeitelooss één doorlopende tekst kunnen maken: het schrappen van de vragen en kleine aanpassingen, zoals het 
invoegenn van passende verbindingspartikels en voegwoorden, zouden volstaan. 
22'' Dörries: RAC, s.v. 'Epürtcwioicpiaeiq, Beek, Kirche, passim, Richard, 'Les florilèges', i.h.b. 499 sqq. 



250 0 APPENDIXAPPENDIX 6, Het genre der èpartaTCOKpioeig, slot 

DeDe plaats van AA en PsA 

Hoee representatief voor het genre is AA? Zijn veelzijdige thematiek is geen reden tot aarzeling. 
'EptorajtOKpioeis-verzamelingenn zoals de 'Aixopa (of Anopiai) van Theodoretus van Cyrrhus en die van 
Maximuss Confessor (zie Bibliografie), die tot de bekendste behoren, kunnen de indruk wekken dat 
èparcajioicpiaen;; als regel dogmatisch / exegetisch zijn. Maar verdere studie leert dat dat weliswaar van deze 
werkenn kan worden volgehouden, maar van andere epcotcmoKpioeic,-verzamelingen niet zonder meer. 
Tenminstee drie verzamelingen bevatten naast en tussen de dogmatisch / exegetische ook vragen van andere 
aard.. Een vijfde-eeuwse verzameling, bekend als de 'AaoKpiaeiq npöq xovq ópdoSó^ovq ixepi TIVCDV 
óvayKctiaivóvayKctiaiv l^rfTqpaxcov, misschien eveneens van Theodoretus van Cyrrhus (zie het Commentaar bij 'De 
titel',, p. 72), is ten minste even gevarieerd van inhoud als AA's '103'. Hetzelfde geldt, iets minder, voor 
Pseudo-Athanasius'' zogenoemde "Epamjpaxa' ('flpög 'Avxioxov apxovxa [...]')228, uit de tijd van AA zelf, 
alsook,, en zelfs in verhoogde mate, voor een collectie 'flevaeig 229 op naam van Gregorius van Nazianzus' 
broerr Caesarius; ten onrechte, want ze is mogelijk pas in de achtste eeuw ontstaan230. 

All  deze collecties bevatten naast dogmatisch / exegetische vragen, net als AA's '103', vragen op het gebied 
vann ethiek en moraal, en zelfs filosofie, psychologie en natuurwetenschap. Zelfs kan men zich afvragen of 
PsAA AA's collectie ter selectie en bewerking heeft gekozen vanwege het uitzonderlijk hoge aantal ethische / 
moralistischee vragen: zulke vragen komen zeker bij Pseudo-Theodoretus en Pseudo-Athanasius veel voor. 

Eenn mijns inziens significant verschil tussen AA - en in zijn voetspoor PsA - en andere ÉpcDTCtJCOKptaei<;-
collecties,, zoals de juistgenoemde, is de afwezigheid bij AA casu quo PsA van expliciete vragen op het 
gebiedd van de apologie, het verdedigen van het christelijk geloof en het insisteren op de verkieslijkheid ervan 
bovenn andere religies en, uiteraard, het heidendom. Bij , alweer, Pseudo-Theodoretus en Pseudo-Athanasius 
zijnn zulke vragen wel te vinden: 'Als heidense voorspellingen evenzeer uitkomen als christelijke, wat is dan 
hett voordeel van de christelijke?' (Ps.-Theodoretus vr. 2), en 'Hoe is aan de "barbaren" het verschil tussen het 
waree geloof en ketterij duidelijk te maken?' (Ps.-Athanasius vr. 44), Bij AA is zulke apologie niet afwezig, 
maarr ze blijf t impliciet, of wordt als sub-thema onnadrukkelijk meegenomen, zoals in AA 62, het voorbeeld 
voorr PsA 20, waar AA de werkzaamheid van wondertekenen van heretici en ongelovigen toeschrijft aan Gods 
bedoelingg om de gelovige op de proef te stellen, en toevoegt dat deze daaraan niet teveel betekenis moeten 
hechten:: 'uf) uéya ti vouierne, ...' (vr. 20, r. 25), zonder andere theologische onderbouwing dan dat van 
Johanness de Doper geen, en van de verrader Judas wel wonderen bekend zijn (zie ibid. r. 20-22). 

AAA stelt zorg om de gelovige boven bezorgdheid om het geloof, en ik acht het zeer goed mogelijk dat dat 
PsAA heeft aangetrokken. Niet omdat hij in enige moderne zin "maatschappelijk bewogen" zou zijn geweest, 
maarr omdat hij in AA's steltingname verwantschap zag met zijn bezorgdheid om het religieus / 
maatschappelijkk bestel, dat in gevaar kon komen door onstandvastigheid en wangedrag van de gelovige (zie 
hiervoorr 3.3, 'Vermaan, het "hier en nu'"). Vanwege deze verwantschap en ondanks het verschil in de aard 
vann hun betrokkenheid is de kwalificatie 'pastoraal' voor beider opstelling op haar plaats. 

Hett is de veelzijdige, niet dwingende thematiek die het genre der èpcoTcmoKpiaeic, blijkt te bezitten, die 
plaatss biedt, eerst aan de ÈpoaromoKpiaeic, van AA, en in zijn voetspoor die van PsA. 

Volledig:: TJpög Avxioxov xepi nXeiarav Kat ÓKvayKaimv ^r\xr\)xax(ov xmv èv raïg Öeiau; rpaQaïq 
anopovpévav,anopovpévav, icai napa napa Xpiaxiavóv yivoxnceaQat óQeikopévayv (zie Bibliografie). Gezien een aantal treffende 
tekstuelee en inhoudelijke overeenkomsten tussen AA en Pseudo-Athanasius is de vraag gewettigd wie aan wie heeft 
ontleend.. De vraag is nog niet opgelost (zie Munitiz, Quaestiones, V, Relation to the Pseudo-Athanasian 
Quaestiones). Quaestiones). 
2 2yy Volledig. Aiakoyoi xéaaapeq, nevoeig npooaxBeïaai aicö Kmvaxavxivov, Oeoxapiaxov, 'AvSpéov, 
rpnyopiov,rpnyopiov, Aópvov, 'laiSépov, Aeovxiov éttivKpixa) Kaïaapicp xco aSekQqj xov ayiov rptjyopiov èmoKÓxov 
Na£iav£ov,Na£iav£ov, ÓJxrjviKa èKpavjOr) èv KojvoxavnvovKÓkei SISÓOKCOV èn\ éxr) etrocn, (zie Bibliografie). 
2 300 Zie Bardy, 'Littérature', p. 42, 212-218, 328-332 en 343-346, en Riedingers inleiding (zie Bibliografie) . 
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Algemenee index 

Err wordt verwezen naar bladzijden en noten (n.); het laatstgenoemde niet waar al naar de betreffende bladzijde 
iss verwezen. 

actueell  (-aliteit, -aliseren) 15, 17, 19, 29, 37, 54, 
76,, 84-5, 135, 158, 162, 170, 175-79, 189 

ö<|>o3iaa 0eo\> 29, 110, 126, 135 
ayevéatepoii  zie èXarrovec, tcai -
ayioc,, (-oi) 21-2, 25, 110, 169, 180, 190-1, 193, 

196-7,, 199-201, 214, 220, 226, 232 
ziezie ook ïepóc, (oi) en öcnoc, (-01) 

aipeiiKÓc,, (-oi) zie heretici (-isch) 
dA-nOeiaa (-rjc,, -ivócj 15, 47, 51, 75, 76-7, 84-6, 

88-9,, 233 
allegoriee (-isch) 228-9 
anachoreett 20, 40, 50, 84, 89-90, 161, 168, 178, 

196,, 199-200, 232; n. 76 
anticiperenn (-erend thematiseren) 30, 34-36, 42, 

47,, 77, 83, 85, 88-9, 96-7, 100, 107, 109, 122, 
133,, 153, 161-2, 175-7, 176-7189,219, 223 

antwoordantwoord {stricto sensu) 14, 43-4, 54, 57-8, 60, 68, 
220,, 222, 241 

ÖTUOTOii  40-1,124,211 
ziezie ook ongelovigen en heretici 

ApophthegmataApophthegmata patrum 249 
"Aïïopct,, 'Ajcopicu 37, 84, 250; n. 99 
apparatuss criticus 32, 60-1, 63, 66-7, 72, 87, 233, 

242-3,, 248; n. 11, 96 
armenn zie névr]zeq en JITCOXÓC, 

ziezie ook kerken (arme -) 
astrologiee (-en) 30-1, 201, 203-4 
auctorialee creativiteit 32-3 
aiJTe^ouoiaa (-oiimoc,) zie wil (vrije -) 

barmhartigheidd zie donaties en liefdadigheid 
beloningg zie hiernamaals (beloning/straf in het -) 
beproevingg 17, 23, 25, 29, 36, 50, 167, 135-6, 

139,, 195,213 
ziezie ook verlating 

berouww 21-2, 24, 26, 29, 37-8, 50, 52, 92-3, 
96-7,, 100, 107, 112-3, 121, 123, 132, 135, 

141,, 167, 197, 199,218,226 
bestieringg 25,30,203,210 
bestuurr (slecht -) 17, 167, 175 
bevoegd(heid)) 22, 56, 107-8, 211 
bevuilenn zie vuil, zie ook reiniging (-en) 
bewerkenn (-ing) zie gebruik (ter bewerking), 

intentie,, en auctoriale creativiteit 
bibliothekenn 16-17,56-7 
biechtt (-en, -eling, -hoorder) 22, 25, 36, 38, 51, 56, 

107-14,, 121, 135-6,232 
bijbelcitatenn 22, 29, 33, 37-8, 43-52, 54, 57-59, 

68,, 86,90, 93, 102, 109-10, 114, 124, 126, 136, 
141,153-4,168,192,, 197, 237-41,260-3 

-- in de vraagstelling 211 
ziezie ook discours en overredingsgesprek 

bijbelcitatenreekss 33, 45, 47-52, 54, 59-60, 78, 
102,, 106, 108-9, 110, 126, 132-3, 135, 140-1, 

144,, 150, 154, 158, 163, 167, 170, 179-80, 
189,, 196, 201,204,211,214, 218,222,224, 

227,, 240,242 

catenenn 17,242-3 
christen(-en,, -elijk) 15, 17, 22, 24-5, 29, 31, 34-5, 

37,, 41, 49, 75, 77, 84. 86, 88, 93, 97, 124, 
126,, 139, 152-3, 163, 175-6, 203-4, 226, 232, 

250;; n. 27,149 
volmaaktee - 24, 34, 40, 75, 77 

ziezie ook inwoning 
citatenn zie bijbelcitaten en florilegia (in PsA) 
citerenn (uit de brontekst) 17, 48-9, 97, 126, 180, 

242 2 
collatiee (-s, -ioneren) 61-6, 89 
collectie e 

-- van iy 11-4, 59-61, 63, 66, 215, 249; n. 52 
-- van '88' 12-3, 60-3, 72; n. 13, 65, 88 
-- van '1031 12-3, 27, 30, 32, 35-6, 72, 241, 

249-50;; n, 512 56, 65, 88 
-- van'154' 12, 14, 72, 248; n. 88 

communiee 22, 25, 29, 112-4, 132 

5cdnove<;; 210, 214-5, 217 
ziezie ook duivel en heretici 

öiöPoXoqq zie duivel 
Siicaioi;; (-oi) zie ayioc, (-oi) 
discourss zie overredings-/overtuigingsgesprek 
donatiess 156; n. n. 204 

ziezie ook liefdadigheid 
doodd (gewelddadige -) 19, 25-6, 31, 37, 179, 189, 

191-201,, 232; n. 32 
doodd (= sterven, sterfdag) 22, 26, 35, 37, 93, 97, 

110,, 156,214-5,217-8 
doodstraff  15, 156, 191-2; n. 129, 174 
5o\5Xot;; 0eoü 85-6,232 
doublettenn 38, 76, 89, 108, 134-5, 139, 149, 153, 

169,, 176,200,204,213,234-6 
duivell  22-5, 29, 35, 77-78, 132, 135-6, 139, 

145,, 189-90, 195-7, 211, 214; n. 161 

echoo (-en) 31, 46, 77, 79, 110, 132-4, 192, 203, 
211,, 226; n. 143 

èyicXeiaTÓc,, zie monniken 
editorialee beslissingen 67 
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éXctxTove<;; icai ayevéotepoi 
ziezie maatschappelijke ambitie / positie 

enscenerenn (-ing) zie vragensteller "present" 
I6VTII  (agressie der -) 14-5, 17, 19, 24, 26, 176-7 

licmxiaa 24, 36, 50, 89-90 
èpct>TCHTOicpiaEi<;; (genre der -, verzamelingen van -) 

11,53,, 72, 242, 249-50; n. 36 
ë^ayópetiOK;; n. 77 

ziezie ook biecht en (èi,)op.oXóyj\aiq 
exegesee (-etisch) 27, 37-8,46, 84, 109, 210-11, 

249-50;n.. 23 
exempell  18, 35, 40-1, 97, 177-8, 190, 194 
Ê^ouoX^y-- zie ouoXxjy-

0riaivv als signaal 45-6, 88 
florilegiaa (in PsA) 11, 14, 16, 19, 43-4, 53-4, 57-

60,, 68, 76, 106, 133, 154, 209, 215, 218-9, 
224,, 229, 233, 241-248; n. 12, 13, 13, 19, 22, 50, 

58,58, 178, 207 
patristischee - 16-7, 57; n. 53 

(|>ópo<;; 0eoü zie d<|>o|3ia 0eoü 

gebruikk (ter bewerking) 17, 24, 27-28, 30, 33, 36, 
37,, 60-1, 68, 72, 78, 89-90, 89-90, 92, 100, 
109-110,, 112-4, 121-2, 126, 130, 132, 136, 

148,, 177, 188-9, 195, 198, 203, 209, 214, 223, 
232 2 

gedragg 20-2, 24, 36, 38, 40, 52, 77-9, 89, 93, 96-7, 
101,, 107, 110, 113, 122, 125-6, 132, 134, 152, 

162,203,226,250;/i.. 76, 129 
geestt 15,51,78 

-elijkk 20-1, 41, 53, 87, 100, 108, 197, 225, 
227-8;; n. 77, 119 

-elijkee 49, 55-6, 100 
geletterd(heid)) 58 
gelooff  11, 22, 36, 169, 201, 204, 213, 250 

-- en vrome daden 24, 39-40, 75-78 
-- (ware -) 24, 39-40, 76, 253; n. 121 

gemeenschapp (der gelovigen) 20, 44, 57-8, 90, 241 
gewenningg 36, 40, 54, 94, 100, 125, 139 
gezag g 

maatschappelijkk - 20, 22, 78, 161, 168, 191 
-- van bijbelcitaten 44-5, 109, 168 
-- van patristische citaten zie florilegia 
ziezie ook discours 

gladstrijkenn zie nivelleren 

haakjee 50-2, 87, 101-2, 108, 112, 123, 140-1, 191 
ziezie ook trigger 

handschriftenn (-traditie) 12-3,26, 32, 58, 60-67, 
72,, 87, 89, 123-4, 163, 192, 219, 233, 242,3; 

n.n. 11, 65, 91-2, 95 126, 132 
heidenenn zie ë9vr| 
heill  zie acornpia 
heiligg (-e, -en) 11-2, 44-5, 55, 85, 193,, 196, 213, 

220;; n. 1, 53, 119 

ziezie ook ayioi; (-01), iepoi (-oi) en öaioi (-01) 
heremiett zie anachoreet 
hereticii  (-isch) 178, 213-5, 217, 250 

ziezie ook magie (-iérs) en ongelovig(en) 
hiernamaalss (beloning / straf in het -) 21, 24, 35, 

36,, 40, 91, 93, 106, 109, 123, 125, 135, 141, 
176-7,, 179-80, 192, 194-5, 220, 222, 224, 226 

homosexualiteitt (-elen) 15, 22, 121, 127; n. 129 
huwelijkk (gehuwd) 20, 56, 100-1, 121, 126 
iepóc,, (-oi) 36, 85, 125, 190-1, 193, 220, 232 

ziezie ook ayioc, (-oi) en öcnoc, (-oi) 
intentiee 20-23, 33-4, 44, 54, 123, 250 
inwoningg (Gods en Christi) 22, 24, 29-30, 34, 

38,, 40, 47, 51, 76-78, 83, 86, 88-9 

Ke<t>aXotiaa 242 
kerk(en)) 24-5, 29, 39, 154, 156-8; n. 1, 17-8. 27, 

70,70, 81 
arme-- 37, 156-7; n. 18 

kerkelijkee leiders zie bestuur (slecht -) 
kerkvader(s)) 11, 16, 43, 45, 58, 218, 220, 222-3; 

n.n. 53, 57 
ziezie ook discours en overtuigingsgesprek 

klooster(s)) zie donaties, monnik(en) en 
bibliotheken n 

Koninkrijkk (- des Hemels / der Hemelen) 45-6, 51, 
76-7,, 87, 93, 109 

KÓOUOC,, (-IKÓ<;) zie wereld 

lichaamm (- als tempel) 89 
-- als kleed 124 

liefdadigheidd 25, 34, 39, 43, 78, 114, 124, 148, 
152-4,, 157, 222-3 

ziezie ook donaties 
Lott 25,30,201,203-4,210 

maatschappelijk(e) ) 
-- ambitie / positie 
-- beslommeringen 
-- bewogen 
-- connotatie 
-- krenking 
-- passend 
religieus/-- bestel 
-- voorbeelden 

44,54-5,, 134, 193 
163 3 

38,, 250 
101 1 
134 4 

20,, 38, 52 
21,25,57,, 197,250 

201 1 
ziezie ook cryioi, actueel, gezag en wereld 

magiee (-iërs) 19, 25-6, 178-9, 214-5, 217; n. 46 
ziezie ook astrologie (-en) en wonderdoeners 

uoMvcoo (-ouóq) zie vuil (bevuilen) 
monnik(en)) 11, 20, 55-6, 107, 161, 168-9, 178; 

n.n. 18 

nederig(-heid)) 22, 43, 86 
nivellerenn 32, 34, 41-2, 87-8, 125, 132-3, 145, 

150,, 158, 162, 189, 191, 200, 204, 228-9 
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offer(-en)) 41, 154, 222 
ziezie ook donaties 

ÓHOXOYÉCOO {-éou.ai, è%-, -r\oiq) 51, 107-8, 203-5 
ziezie ook biecht(en) 

ongelooff  (-ovigen) 41, 124, 176, 213-4, 250 
onrechtmatigg 25, 30, 36, 143-4, 148, 167, 232 
onrechtvaardigg 52, 148-9, 199 
ontleningg 27-30, 46, 49, 78-9, 90, 110, 114, 126, 

132-3,, 135-6, 149, 177, 177, 195, 198, 223 
Oordeell  41, 94, 124, 139-40, 218, 226 
ópOoöo^iaa (-o<;) zie geloof (ware -) 
öoioc,, (-01) 190-3, 196-7, 232 

ziezie ook ayioc, (-01) en iepoc, (-oi) 
overredings-/overtuigingsgesprekk 20, 43-4, 57-8, 

152-3,, 241 
ziezie ook publiek 

paradijss 26,41, 180,226-29 
Ttappnoiaa 55, 168 
pastoraall  20-1, 44, 47, 57-8, 226, 249-50 
patriarchh 14, 16, 18; n. 5, 27, 81 

-aall  zie bibliotheek 
patristiekk (-isch) 16, 44, 56-7, 67, 241-3, 249 

-ee citaten zie florilegia (in PsA) 
ziezie ook florilegia (patnstische -) 

névntec.. 149, 156-7 
ziezie ook nioyyóq 

persoonn (1ste -, 2de -) zie vragensteller "present" 
persuasiviteitt (vergroting van -) 33, 42, 76, 107, 

229,, 249 
niaxic,niaxic, zie geloof 

ópOïii  - zie geloof (ware -) 
plaatsgebondenn zie tijd- en plaatsgebonden 
JtveuucmKÓc.. 38, 41, 56, 107-8, 199-200, 227-29 

ziezie ook geestelijk 
Tcovripïaa 18,49,176-7 
irovnpói;,, ó zie duivel 
ntcoxó̂ ^ 156-7 

ziezie ook kerken (arme -) 
publiekk (PsA's) 20, 24, 36, 42, 45, 51, 57-8, 77, 

84,877 107,211 
purismee (-ist, -istisch) 93, 158, 211-2; n. 164 

rampp (-en, -spoed) zie tegenspoed 
redactionelee ingrepen (in Iarcr|pioc,-mss) 61,63, 69 

-- (in patristische citaten) 243 
reductiee (tot één term) 38-9, 78, 86, 139-40, 156, 

193,, 200, 229, 234, 236 
ziezie ook doubletten 

reinigenn (-ing) 22, 36, 77, 113, 122 
ziezie ook vuil 

rijk(e)) (-dom) 20, 24-5, 30, 36, 52, 141-4,143-4, 
146,, 148-52, 161-3, 167, 190, 194, 232,244 

ziezie ook onrechtmatig 
rodee draad 34, 36, 48, 122, 135, 153, 167,176-7, 

180,, 189, 192 

ziezie ook anticiperen(-erend thematiseren) 
schuldd zie verantwoordelijkheid (eigen -) 
oeipaii  zie catenen 
selectiee (-eren) zie gebruik(en) (ter bewerking) 
CTnjieïovCTnjieïov zie wonder (-en, -tekens) 

-- TOÜ TEXeiov xpiouavoü 24, 39, 75 
sodomiee zie homosexualiteit 
spiritueell  (-aliteit) zie geestelijk 
stemmaa 63-7, 72, 134 
oi)vr|9eiaa zie gewenning 
owripiaa 21, 24, 93, 96-7, 100, 108, 136, 194, 198 
Lüïtiïpioc.. 12-3, 26, 32, 60-4, 66-7, 89, 243; 

n.n. 10, 11, 13, 19, 65, 85-6, 91-2, 95, 150 
straff  zie hiernamaals (beloning/straf in het -) 
strafmaatt 22, 93-4, 125-6, 180, 222 
synodenn (florilegia voor -) 14, 16, 57; n. 53 
tegenhangerr 40, 78, 110, 124, 148-50 
tegenspoedd 17, 23, 25, 33, 50, 136, 167, 179-80, 

192-3,, 195-7, 201, 213, 232 
terugvall  (in zonde) 92, 123, 125 

ziezie ook gewenning 
themaa (-tiek, -isch) 17, 24-5, 29, 31, 34-6, 40, 

47-49,, 57, 83, 88, 107, 113, 122-3, 126, 141, 
144,, 148, 152, 161-3, 167, 170, 179-80, 190, 

192,, 196-7, 210, 213, 218, 223-4, 226, 232, 
249-50 0 

ziezie ook anticiperen (-d thematiseren) 
tijd-- en plaatsgebonden 15, 17, 29, 53, 84-5, 170, 

176-7;; n. 18, 128 
toespelingg 46-7, 54, 68, 78-9, 109, 141, 190, 201 

213,, 227-8 
trifurcaa 65 

ziezie ook stemma 
triggerr 50-2, 109, 134-5, 141, 166, 191 

ziezie ook haakje 
TTĵ nn zie Lot 

iiitepri<|>aviaa 39, 86, 134-5, 169 
ziezie ook nederig(heid) 

\>yna.o<t>poci}vr|| 86, 169 
ziezie ook wtepT^avia en nederig(heid) 

variantt 32, 37, 60, 63, 64-6, 192, 133, 233, 242; 
n.n. 91, 93, 94 

parallellee - 63-4, 233 
verantwoordelijkheidd (eigen -) 17, 23,25-6, 132, 

136,, 145, 167, 180, 189, 192, 195-7, 203, 
210,, 222 

vergevingg / vergiffenis 22, 26, 30, 35, 37, 93, 123 
verhaall  35, 40, 84, 89, 102, 167, 169, 178, 194, 

196,, 199, 213-5 
verkortingg 34, 39-42, 75, 77-8, 84-5, 89, 93, 97, 

100-1,, 107, 110, 122-4, 133, 139-40, 143 
149-50,, 152, 158, 161-2, 167, 176, 178, 190, 

193-194,, 199, 200, 203, 212, 219, 223-4, 227; 
n.n. 24, 124 



AlgemeneAlgemene index, slot 

verlatingg 23, 35-6, 38, 50, 132, 139, 167 
ziezie ook beproeving 

vermaann (-en, -er) 20-2, 38, 47, 55-7, 79, 100, 121, 
127,, 132, 169-70 

veroordelenn (-ing) 22, 38, 101. 134, 139, 144, 
148,, 180, 201 

verslavingg zie gewenning 
vertrouwdheidd (met AA) 30, 41, 92, 134, 212, 228 
verzamelingenn (citaten-) 48-9, 97, 101, 151, 180, 

242,, 250; n. 22 
teksten-- 16-7, 32, 242; n. 20, 53 
ziezie ook florilegia (patristische -) en ZcoTiïpioq 

voorspoedd (ogenschijnlijke -) 143, 161 
vragenbeantwoorderr "present" zie vragensteller 

"present" " 
vragenstellerr "present" 20-1, 72, 78, 89, 102, 110, 

151,, 169, 179,201 
vuill  (bevuilen) 36, 114, 121-4, 220 

ziezie ook reinigen (-ing) 
waarheidd zie aXr\Be\a 
wereldd (-s, profane -) 20, 41, 55-6, 88, 100-1, 150, 

161-3,, 167, 197 
-- (t/o hemel) 30, 203, 228 

wereldlijkee leiders zie bestuur (slecht -) 
will  (Gods -) 23, 25, 31, 37, 144, 167, 175-6, 189, 

196,203,210 0 
vrije-- 23,195,210 
ziezie ook verantwoordelijkheid (eigen -) 

wonderr (-en, -tekens, -doeners) 19, 210-1, 213-5, , 
217,250 0 

ziezie ook magie (-iër) 
zelfkritiekk (-onderzoek) 23, 25, 29, 51, 134-6, 

167,, 196 
ziezie ook beproeving 

ziell  22, 27, 40, 77-8, 87, 113, 126, 222 
ziezie ook inwoning 



256 6 INDICES INDICES 

Indexx van namen 

Err wordt verwezen naar vragen (met regelnummers), en bladzijden (p.). 

Eigennamen Eigennamen 

'Appaön,, ó 15, 12; 17, 117; p. 163, 247 
'AYYOtïoq,, ó 11, 2; p. 144 
"ASdu,, ó 17, 97, 102; 23, 22-4, 26; p. 180, 

227-30 0 
'AScoviPe^éK,, ó 17, 131-2 
'ATioXeiog,, ó 20, 141, 146; p. 215 
'ATCOUOÜVUX;,, Ö 20, 141, 148, 156, 165; p. 215 

BaA.adu,, ó 8, 107; 20, 10, 31 
Bóvoao ,̂, ó 16, 10 
AamS,, ó 3, 31; 6, 88; 7, 52, 55; 10, 14, 18, 28; 

15,, 13, 18, 117; p. 114, 141, 154, 190, 232 
Aiovóaioqq 'ApeoTcayiTn,̂ ó 21, 16; 22, 7; 

p.. 194, 217-18, 220, 222-4, 232-3 
AonETiavóq,, ó 20, 142 
Za^apia;,, ó 17, 25; p. 179 
Eüa,, r\ 17, 97; 23, 22, 24; p. 228-29 
'Haaiaq,óó 8, 31; p 179, 192-3, 240 
'IaKcóp,, ó 17, 51 
'Idtcoopoq,, ó TOÜ 'loiiöct d6ê <j>ó<; 8, 101 
'IÖKfoPoq,, ó '(TOÜ XptöTO-D) Kata adpica 

d ö e ^ ó '̂' 12, 29 
'lauppfV;,, ó 20, 125; p. 215 
'IdvvTiq,, ó 20, 125; p. 215 
'lepeuiaq,, ó 17, 13; 
•Ie^eKinX,, ó 3, 23; 17, 61; p. 94, 190, 232 
'Ioadic,, ó 18, 134; p. 201 
'Io\>Sa<;; ó 'laiccópoD (döeX^óq) 8,101 
'Io\>5aqq ('Iaxapicóe), ó 7, 9; 9, 7; 20, 21; 

p.. 213, 250 
'IouXiavói;,, ó 20, 141, 150; p. 215 
'IÜXZWTII;; (ó Bcomcmv;) 18, 30; 20, 20; p. 193 
'Icodvvrii;; (ó EviayyeXiaTiii;) 6, 16 
'lép,, ó 9, II , 34; 11, 11; 15, 13; 18, 9, 136, 

150,, 155; p. 133, 135, 163, 190, 201,232 
'IcocrfVtt,, ó 15, 13; p. 163 
Kaïd<>a<;,, ó 20, 31 
Kdiv,, ó 8, 106; 17, 108; p. 180 
AdCapoq,, ó 9, 8; 10, 24; 18, 44-5; 

p.. 134, 141, 194 
MavaaafK,, ó 5, 22; 9, 31; 15, 22; 
MavpiKicx;,, ö 18, 81; p. 178 
Mcüvicrïv;,, ó 7, 43; 15, 13; 20, 1 
NaPouxofiovóaop,, ó 9, 31; 15, 26; 20, 31 
NaOdv,, ó 6, 88, 90 
Ncöe,, ó 17, 114; p. 180 
naüXo;,, ó 2, 35; 3, 34; 4, 12; 5, 24; 6, 34, 

44,, 61, 77, 94, 98; 7, 35, 50; 8, 53, 121; 
9,, 10; 10, 21,24; 12,35; 15, 54; 16, 1; 
18,, 137; 20, 38, 45, 114; 23, 14, 19; p. 47, 
49,, 52, 54, 77, 78-9, 86, 88, 97, 109-10, 113, 

124,, 126, 133, 135, 140, 163, 201, 227,240 
néxpot;,, ó 8, 97; p. 193 
niXd-roq,, ó 18, 13 
ZaotiA.,, ó 20, 131 
Siucov,, ó 20, 129; p. 215 
Eipa*,, ó IO<JK>(; 6, 13; 10, 41; 17, 79, 95, 135 
IOAOUGÓV,, ó 10, 7, 14; 18, 114, 123; p. 140, 192 

234 4 
ExÉtjKivoq,, ó 18, 31; p. 193 
OG)KÖ<;,, Ó 16, 9; 18, 84 

<t>apacó,, ó 17, 39, 121; 18, 42; p. 179-80 

NamenNamen van groepen en volkeren 

"Apape<;,, oi 17, 2; p. 15, 17, 158, 176-7, 192 
ziezie ook Algemene index s.v. ëÖvn 

'Aacijptoi,, oi 8, 71; 17, 21, 23, 26, 38; p. 177-9 
Babylon(-ië)) p. 50, 179 

ziezie ook Algemene index s.v. ëGvn 
Bulgarenn zie Algemene index s.v. ëövn 
"EUrrve;,, oi 13, 3; 19, 3, 7; p. 153, 203-4 
'Iouöaïoi,, oi 17, 24, 40; p. 51, 177-8 
'Iöpaift,, ó 3, 30; 7, 43; 15, 23, 34; 17, 13-4, 

21,, 26, 39, 50-1, 66; p. 40, 47, 177, 179, 213 
McnceSoviavoi,, oi 20, 101; p. 215 
népom,, oi 8, 70 
Russenn zie Algemene index s.v. ëövn 
Xapatcnvoi,, oi 16, 34; 20, 73 
Oapicaioi,, oi 6, 25, 27; 12, 23; 19, 9; 

p.. 87, 109, 204 
XaWxüoi,, oi 17, 31 

GeografischeGeografische namen 

"AiSni;,, ó 
AÏYUrtTOt;,, Tl 
AiOiojtia,, r\ 
'Avaxokr\,'Avaxokr\, TJ 
'Apapia,, r\ 

10,, 43-4; 17, 93 
8,, 68; 20, 85, 128; 

8,, 68 
16,, 35 
16,, 35 

rónoppct,, ïi / td 8, 102; 17, 117, 119; 18, 40, 
50;; p. 180, 194 

Eitypa-rrio-iaa ü5crra 23, 21-2; p. 228 
©Tipaiq,, f) 16, 16 
'Iepixa),, n. 8, 68 
'IepowaXiiu.,, T) passim; p. 51, 84, 87, 179, 190 

227 7 
KÜ^IKOC;,, ó 20, 101; p. 178,215 
Ne!Xo<;,, ó (-c5a \i6ata) 20, 86; 23, 21-2; p. 209 
naXaiativTi,, f| 16, 35; p. 11, 15, 17, 41, 84, 86 
nevxanoXiq,, r\ 8, 95 
'PcDu.ri,, f| 20, 144 
LiXcodu,, ó 18, 13; p. 190 
Xicóv,, r\ 17, 26 
Ió5ou,a,, Td 8, 90, 98; 18, 45, 68; p. 125-6, 197 

ziezie verder róuoppa 

file:///i6ata
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Indexx van grammaticaliteiten 

Err wordt venvezen naar bladzijden en noten (n.)\ het laatstgenoemde niet waar al naar de betreffende bladzijde 
iss verwezen. 

accentt van enclitica {postklassiek -) 67; n. 164 
aoristuss als perfectum 170 
attractioo generis (door het predicaatsnomen) 89 
attribuutt voor of achter het substantivum 86-7, 

157,, 194 
alitorr = hij 204 
Séé (plaats van -) 139 

-- (verdwijnen van -) 190 
eii  als directe-vraagpartikel 93, 203, 218 

-- met de coniunctivus "generalis" 
èdvv met de indicativus 
evv voor eiq, Eiq voor ev 
KOUU yap vai 
Kaïï van de "nadere bepaling" 
lidwoordd bij eigennamen 
nominativuss (enz.) absolutus 
pendensconstructie e 
nax;nax; = oxi 
voorzetsell  woordgroep als attribuut 

-- in plaats van enkele naamval 
vraagwoordvraagg gevolgd door zinsvraag 
woordvolgordee in de zin ("normale" -) 
zinn zonder werkwoord 'zijn' 

204 4 
93,212 2 

156 6 
192 2 
162 2 
139 9 
178 8 

149,, 178 
85 5 

149 9 
133 3 
203 3 
133 3 
228 8 



258 8 

Indexx van bijbelcitatenn (OT) 

Err wordt verwezen naar vragen en regelnummers. 

Genesis s 

3:16 6 
3:17-19 9 
4:10-12 2 
6:13 3 
18:20 0 
19:24-25 5 

Leviticus s 

15:31 1 
22:3 3 
24:19-20 0 

Iudicum m 

1:6-7 7 

11 Regnorum 

21:5-7 7 

33 Regnorum 

11:11-12 2 

44 Regnorum 

I7sqq. . 

Psalmorum m 

31:5 5 
31:9 9 
32:4 4 
33:15 5 
33:22 2 
34:9 9 
36:1 1 
36:2 2 
36:7 7 
36:10 0 
36:20 0 
36:27 7 
45:11 1 
48:11 1 
48:17 7 
50:19 9 
70:23 3 
72:19-20 0 

17,, 100-102 
17,, 103-108 
17,, 109-113 
17,, 114-116 
17,, 117-118 
17,, 119-121 

7,, 47-49 
7,, 43-46 
17,, 125-128 

17,, 130-134 

7,, 52-56 

10,, 15-18 

17,, 21 

6,, 88-89 
9,, 31-32 
5,, 12-13 
4,, 5-6 
18,, 70 
2,, 31 
10,, 28-29 
10,, 34-35 
10,, 28-29 
10,, 36 
10,, 30-31 
4,, 5-6 
2,, 55-56 
10,, 38 
10,, 33-34 
2,, 28-29 
2,, 31 
10,, 37-38 

78:1-3 3 
91:8 8 
118:79 9 
124:5 5 
140:5 5 

Proverbia a 

8:9 9 
10:25 5 
16:33 3 
11:8 8 
11:: 31 
18:6 6 

Ecclesiastes s 

7:15 5 

8:14 4 

lob b 

1:21 1 
3:23 3 
5:17-19 9 
9:23 3 
14:13 3 
14:14 4 
40:8 8 

Sapientia a 

1:12-13 3 
1:16 6 
4:10-14 4 
6:6 6 
10:6-7 7 
11:16 6 

Siracides s 

4:20-22 2 
4:26 6 
9:11 1 
9:12 2 
15:14 4 
15:17 7 
21:10 0 
13:24 4 

18,, 117-122 
10,, 31-33 
6,, 90-91 
3,, 32-33 
6,, 91-92 

S,, 11-12 
18,, 70-71 
17,, 72-73 
18,, 71-72 
18,, 21-22 
17,, 95-97 

10,, 7-8; 
18,, 114-116 
10,, 8-10 

11,, 11-12 
22,, 11 
9,, 36-39 
18,, 69 
9,, 35-36 
9,, 35 
9,, 12-13 

17,, 79-81 
17,, 82-83 
18,, 123-128 
8,, 84 
8,, 94-97 
17,, 135 

6,, 13-15 
6,, 15-16 
10,, 41-42 
10,, 42-43 
17,, 76-77 
17,, 78-79 
10,, 43-44 
15,, 15 

INDICES INDICES 
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Hosea a 

14:100 5, 10-11 

Abdias s 

1:155 17, 128-130 

Aggaeus s 

2:88 11, 1-2 

Zacharias s 

1:14-155 17,26-29 

Isaias s 

14:12 2 
14:13-14 4 
14:15 5 
14:22 2 
19:12 2 
41:22-23? ? 
42:24-25 5 
43:25-26 6 
44:7 7 
47:(5)) 6-7 
47:9 9 
47:11 1 
47:13 3 
47:13-14 4 
53:5 5 
59:1-4 4 
61:8 8 
65:11 1 
65:12 2 
66:2 2 
66:24 4 

17,, 86-87 
17,, 89-91 
17,, 93 
19,, 16-17 
19,, 16-17 
20,, 54-55 
17,, 50-55 
6,, 99-101 
19,, 16-17 
17,, 30-34 
17,, 34-36 
17,, 34-36 
19,, 16-17 
19,, 13-15 
18,, 28-29 
17,, 55-61 
12,, 24-25 
19,, 11-12 
17,, 62-65 
2,, 60-61 
8,, 115 

Ieremias s 

3:155 16, 3-4 

Baruch h 

4:5-77 17, 3-16 

4:66 17, 12; 17 

Ezekiel l 

18:244 3, 24-28 

18:300 3, 31 
33:122 3,29-31 
39:23-244 17, 65-69 

Daniel l 

4:277 15, 27-29 



260 0 INDICES INDICES 

Indexx van bijbelcitaten (NT) 

Matthaeus s 

5:13 3 
5:14 4 
5:20 0 
6:6 6 
7:20 0 
7:22 2 
7:22-23 3 
7:23 3 
8:10 0 
10:1-8 8 
10:15 5 
10:29 9 
10:30 0 
10:40 0 
12:45 5 
18:18 8 
23:13-16 6 
25:34 4 

Marcus s 

9:38 8 
9:39-40 0 

Lucas s 

7:28 8 
9:49 9 
9:50 0 
9:62 2 
10:16 6 
10:20 0 
11:26 6 
12:15 5 
12:47 7 
12:47 7 
13:1 1 
13:4 4 
16:9 9 
16:11-12 2 
17:21 1 

loannes s 

3:20 0 
3:20-21 1 
3:21 1 
4:21 1 

6,, 74-75 
6,, 74 
12,, 22-24 
2,, 57-59 
20,, 36-37 
20,, 47-48 
20,, 1-5 
20,, 48-49 
20,, 48 
20,, 23-24 
18,40-41;; 18, 50-51 
18,, 76-77 
5,, 7-8; 5, 43; 18, 63-64 
6,, 84-85 
1,, 30-31 
6,, 71-72 
6,, 24-29 
14,, 3-4 

20,, 11-12 
20,, 13 

20,, 20 
20,, 11-12 
20,, 13 
3,, 33-35 
6,, 85-86 
20,, 14 
1,, 30-31 
12,, 20-22 
8,, 75-76 
8,, 77-78 
18,, 13-14 
18,, 11-13 
12,, 1; 12,4; 12, 4-5 
12,, 11-13 
2,, 32 

6,, 22; 6, 56-57 
6,, 57-60 
6,, 22 
2,, 1-4; 2, 25 7 

5:14 4 
14:21 1 
14:23 3 
20:23 3 

Add Romanos 

1:24 4 
1:28 8 
2:4-6 6 
3:5 5 
6:12 2 
6:19 9 
11:33 3 
12:9 9 
12:10-13 3 
12:17-18 8 
13:1 1 
13:12 2 
13:12-14 4 

Add Corinthios I 

2:9 9 
2:12-13 3 
3:9 9 
3:13 3 
3:16-17 7 
4:1 1 
5:24 4 
6:9-10 0 
6:18 8 
7:29-31 1 
11:28-32 2 
11:30 0 
11:31-32 2 

Add Corinthios 11 

4:18 8 
5:10 0 
6:14-15 5 
6:16 6 
11:13-15 5 
12:4 4 
12:7 7 
12:7-9 9 
13:5 5 

Add Galatas 

9 ,9 9 
1,, 12-15 
1,, 12-15; 2, 18-19 
6,, 72-74 

8,, 123-124 
8,, 122-123 
10,, 24-28 
17,, 73-75 
8,, 58-59 
4,, 12-14 
18,, 6-7 
4,, 14-15 
4,, 16-20 
5,, 39-41 
16,, 1-2 
6,, 19 
8,, 53-57 

2,, 38-41 
2,, 42-43 
6,, 95-96 
8,, 135-137 
8,, 125-127 
6,, 94-95 
6,, 44-45 
12,, 44-46 
8,, 18 
15,, 60-64 
7,, 35-40 
7,, 51-52 
9,, 27-28 

2,, 36-37 
8,, 133-135 
3,, 38-40; 12, 35-37 
1,20;; 2, 18-19 
20,, 114-119 
23,, 15 
9,, 10 
18,, 138-142 
1,, 21-22 

3:3-4 4 3,, 37-38 



IndexIndex van bijbelplaatsen (NT), slot 

4:144 18, 143-145 
5:22-233 20, 38-40 
6:22 6, 78-79 
6:7-88 8, 127-130 

Add Ephesios 

4:25-5:44 S, 24-39 
5:111 6, 19 
5:11-144 6,61-65 
5:55 12, 40-42 

Add Colossenses 

3:5-66 12, 37-40 

Add Timotheum I 

3:99 2, 29 

5:244 6, 34-36; 6, 44-45 
6:77 12, 15-16 
6:100 12, 42 
6:17-199 15, 55-59 

Add Timotheum II 

1:33 2,29 
2:199 12, 43-44 
3:88 20, 125-128 

Add Titum 

Titt 1:16 1, 10-11 

Ep.. Iacobi 

5:166 6,76-77 
5:1-33 12, 30-34 

2:266 1,8 

Ep.. Petri I 

2:55 2, 33-34 

Ep.. Petri II 

2:9-100 8,98-101 
2:200 1, 30-31 

Ep.. ludae 

1:7-88 8, 102-106 

Ep.. loannis I 
1:9 9 6,, 16-18 
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PSEUDO-ANASTASIUSS AND ANASTASIUS SINAIT A 

AA COMPARISON 

Summary y 

Thee spiritual miscellany Eartqpiog of the late ninth century (editio princeps forthcoming) 
contains,, among other entries, a section of 88 épürccmoicpioeic,, questions-and-answers. 
Itss title names Saint Anastasius the Sinaite (Palestine, seventh century) as the author, which 
iss doubly misleading. Firstly, the title appears to fit  the first twenty-three èparcctTtoKpiaeic, 
only,, which formed a separate collection before it was included in the larrqpioq. Secondly, 
thiss collection is the work of a Constantinopolitan Pseudo-Anastasius (PsA) of the ninth 
century,, who selected about a quarter of the original 103 questions of Abbas Anastasius 
(AA)) and revised them, thereby changing their originally intended encouragement and 
concernn for the believers' spiritual well-being to admonition and concern for the stability of 
religiouss and social life in general. To enhance the persuasiveness of his collection he added 
too each answer florilegia of biblical and patristic quotations. 

PsA'ss collection of 23 èp<ittcmoKpioei<;, as they appear in the Zcorrjpiog, is the subject of 
thiss dissertation. Starting with Prolegomena containing accounts of the investigation of 
variouss aspects of the Pseudo-Anastasian revision, it continues with the Earliest Retrievable 
Text,, reconstructed on the basis of some twenty manuscripts of the Zcorrjpwg, and a 
runningg Commentary on the 'EpwxanoKpiaeiq. Central to the dissertation is the 
comparisonn of PsA's revision with AA's original text of the questions selected by PsA. A 
typescriptt of the complete original collection was kindly provided by its editor, 
J.A.Munitiz,, prior to its publication, which enabled me to reconstruct the whole process of 
selectionn by the reviser. 

Thee dissertation concentrates on the questions and answers stricto sensu : as the florilegia of 
quotationss belong to PsA's collection only, and therefore do not lend themselves for 
comparison,, they were not investigated in depth. A number of useful observations have 
beenn collected in an appendix. One florilegium has been added, exempli gratia. 

Qu.Qu. 1-7 

Step-by-stepp comparison of PsA's épcota^OKpiaeiq with the original AA version reveals 
PsA'ss thematics and methods of revision. Starting from the fundamental characteristic of 
thee perfect Christian, being 'the home of God and Christ', he develops the theme of true 
venerationn and repentance as the condition, not only for salvation (as was stressed by AA), 
butt a better and more responsible life. The theme of repentance leads to that of confession 
off  one's sins and the obligation to choose only the experienced, professional and rigorous 
confessor.. The idea of confessing to God or Christ, which was acceptable to AA, is sharply 
rejectedd by PsA: the confessor must be a man, ideally one of the 'ctyioi', those who are free 
fromm sins or have overcome them, the model members of the community. Contact with 
Christt and God is sought through Communion, to which the believer is to be admitted only 
afterr thoroughly 'cleansing' himself. This is PsA's view: AA leaves taking Communion to 
thee believers' own conscience, he advises alms-giving but does not stress it. PsA turns 
man'ss own responsibility for his sins and for mastering and overcoming them into the main 
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theme,, which underlies the remaining eporccmoKpiceic,. 

Qu.8 Qu.8 

Havingg laid the theological / moral foundation, PsA goes on to treat, first, the specific sin of 
sexuall  misbehaviour. It is the only sin he treats separately, and the importance he attaches to 
itt can be deduced from the fact that he selects material for his answer from as many as four 
AAA èptoTcmoKpiaeu;. We see him, as before, favour harsher condemnation of trespasses 
thann AA, who is inclined to spare sexual sinners the public contempt that comes with, e.g., 
exclusionn from Communion. Such leniency is foreign to PsA. AA's repeated statement that 
Judgmentt may in the case of lighter sins result in acquittal and forgiveness, is deleted by 
PsA,, who will go no further than that different sinners and different sins will be judged 
differently,, implying that punishment will always follow. In the case, however, of 
'sodomy',, homosexual practice, he need not exert himself: AA's condemnation here is 
withoutt reservation, and all PsA has to do is copy AA's text. 

Qu.Qu. 9-10 

Man'ss occasional abandonment by God, the next subject, is explained by PsA as a trial of 
thee believer by God. AA had already called it 'education', and had advised the believer to 
lookk for the reason in himself. PsA repeats and strengthens the idea of man's responsibility 
for,, and guilt of, any misfortune that befalls him: the cause is his failure to avoid, and 
accountt for, his sins. Obvious sinners living in unharmed luxury do not disprove this 
proposition:: God has His reasons, invisible for us, for blessing them or for postponing 
theirr punishment. 

Qu.Qu. 10-15 

'Luxury'' has triggered the subject of 'riches' for the next series of questions. Riches based 
onn injustice is not God's work, but the devil's, and those who have become rich unjustly 
aree wrong in thinking that they have God to thank for it. It is already an injustice to have 
amassedd wealth above one's direct needs. The surplus should be given to the needy. Being 
besett by duties: a family, a business, possessions, does not, on the one hand, stand in the 
wayy of God's grace, but is, on the other hand, no excuse for failing to do one's religious 
andd communal duties. The latter is stressed by PsA, whereas AA advises to take time for 
contemplation,, to criticise oneself, and thus win God's love. 

Qu.Qu. 16-22 

Fortunee and wealth, deserved and not deserved, in the life of individuals make place for ill -
luckk of peoples and nations. Bad government, aggression from pagan enemies, death on a 
grandd scale such as caused by collapsing buildings, floods and earthquakes are not God's 
will ,, but the result of man's sinfulness, which never ends. 

Thee ayioi, the model members of the community, return here. They too suffer all kinds of 
misfortune,, from illness to execution. But the believer must not be deceived and think that 
theyy are being punished by God and are sinners. God has His reasons and what He does is 
too the good. That is AA's view. PsA replaces it with the order to continue trusting the ayioi 
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andd to distrust the godless, especially the heretics. Their miracles may seem effective and 
theirr predictions right, they are intrinsically wicked. One must withstand the temptation of 
lettingg them foretell the day of one's death, because it leads to a life of crime if one knows 
whenn to remedy one's sins with an act of repentance. Man remains responsible for his own 
sinss and remembrance services and prayers will not influence Judgment. 

PsA'ss last question (nr. 23) is about the nature of paradise: it is still on earth and is, like all 
earthlyy matter and like man, corruptible and incorruptible at the same time. The question is 
exegeticc rather than pastoral and seems strangely out of place. 

PsA'sPsA's methods 

Inn order to get his message through PsA reworks AA's text in such a way that it becomes 
moree coherent, concrete and specific. He deletes what appears to him superfluous and 
unnecessaryy and what slows down the argumentation, and adds clarifying text. The 
methodss he develops for his revision are: 
-- Anticipation / thematisation. Very often he selects an element in AA's text, hauls it 
forwardd and inserts it in one of the opening sentences, thus preparing the reader for what 
thee question is about, and increasing the text's cohesion. Where he connects material from 
differentt AA eparauroKptaeii;, he regularly takes an element from the subsequent text and 
insertss it at the end of the preceding piece — sometimes he reverses the operation, which 
alsoo unifies the resulting text. 
-- Concretisation / specification. Where AA is implicit or circumscriptive, PsA aims to be 
explicitt and direct. He favours doublets of which one word explains the other in terms of 
behaviour. . 
-- Shortening and levelling. AA likes to duplicate an argument by adding the pendant to it, 
positivee or negative, as the case may be. PsA skips the pendant, clearly because it delays 
thee argumentation. Explicative, contrastive, consecutive and concessive phrases or whole 
clausess or sentences are sometimes replaced by explicative etc. conjunctions. Syntactic and 
semanticc variation in AA's text is often levelled out. 

BiblicalBiblical and patristic support 

Mostt of PsA's additions consist of biblical quotations interspersed with connecting text and 
comment.. It is clear that PsA calls in the authority of God's word to support his 
admonitions.. There is, however, another side to it. The use of scriptural text belongs to the 
'naturall  discourse', the discourse among, and directed to, the community as a whole, 
whereass patristic texts are called in to back up the élite and intellectual discourse. Viewed in 
thiss light PsA's answers stricto sensu are directed to the community of the believers. With 
hiss florilegia of predominantly patristic quotations he addresses his intellectual equals. 

DateDate and place of composition, position of Pseudo-Anastasius 

Evidencee - circumstantial but strong - is adduced to date PsA's collection in the 860's and to 
locatee its composition in Constantinople. A hypothesis is added concerning the person and 
positionn of Pseudo-Anastasius: he may very well have been a cleric in the service of the 
patriarchate,, an underling of the Chartophylax, perhaps the Bibliophylax, the head of the 
patriarchall  library. 







Stellingen n 

bijj  het proefschrift van 

Douwee Tj . Sieswerda 

PSEUDO-ANASTASIUSS EN ANASTASIU S SINAIT A 

EENN VERGELIJKING 

11 De gebruikelijke vertaling 'wijnkleurig' voor olvoxy in 'oïvo7ca nóvxov' en 

'OÏVOÏCII  7ióvx(p' (Homerus, o.m. Ilias, II , 613 en Odyssee, V, 132) doet tekort 

aann de breedte van de betekenis van o l voy. Gelet op het element -oy 

(vergelijkk ÖTicona en het Nederlandse woord 'oog', dat ermee verwant is) 

omvatt de betekenis meer visuele aspecten dan kleur: de mate van trans-

parantie,, glans, schittering, beweging en rimpeling. Omdat Homerus zelf 

dezee aspecten slechts impliceert en suggereert, doen vertalers en 

woordenboekschrijverss er het beste aan dat ook te doen. Ik stel voor te 

sprekenn van 'de zee, als wijn om te zien'. Het feit dat de ossen, die ook 

'oïvorce'' genoemd worden (Ilias, XIII , 703 en Odyssee, XIII , 32), de visuele 

aspectenn van vloeistof niet allemaal kunnen hebben, mag geen belemmering 

zijnn voor de weergave 'als wijn om te zien': los van het feit dat wij het niet 

vreemdd vinden '...en vet zijn je glanzende koeien' te zingen (een regel van het 

liedd 'Holland, ze zeggen, ...'), is een dichter er juist om onverwachte uit-

sprakenn te doen. 

(Contra,, inter alios, J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van 
Homeros,Homeros, 's-Gravenhage 196813, s.v.; M.A. Schwartz, Homerus, Ilias 
&&  Odyssee, Haarlem, 19724 [herdr. Amsterdam, 1982]) 

22 Koning Cleomenes van Sparta stierf, in de woorden van Herodotus (V, 
48),, 'kinderloos; hij liet alleen een dochter achter', 'arcaic,, evyaiépa u.ownv 
XinéV,XinéV, een naar moderne normen schokkende uitspraak. De gebruikelijke, 
interpreterende,, weergaven van anaic,, 'zonder zoon', 'zonder mannelijke 
opvolger'' of 'zonder (troon)opvolger' onttrekken wat Herodotus werkelijk zegt 
aann het oog, en verhinderen Herodotus te zien als kind van zijn tijd en wereld. 

(Contra,, inter alios, JE. Powell, A lexicon to Herodotus, Cambridge, 
193822 [herdr. Hildesheim, 1977], s.v.; H.L. van Dolen, Herodotos, 
hethet verslag van mijn onderzoek, Nijmegen, 20003) 



33 De vraag wie eerder was, Anastasius Sinaita of de Pseudo-Athanasius van 

dee vragen-en-antwoorden npóg 'Avrioxov apxovta, is van belang, niet 

alleenn uit (literair-)historisch oogpunt en voor de vraag wie in de gevallen van 

overeenkomstt of verwantschap van tekst en inhoud de bron was en wie de 

ontlener,, maar ook voor de vraag naar de mate van fictionaliteit in de 

'EpcoTaKOKpioEiq'EpcoTaKOKpioEiq van Anastasius, die de vragen voorstelt als werkelijk 

gesteld,, en de antwoorden als werkelijk gegeven, 'ÈK noXkf\q iceipaq'. 

(Ziee Munitiz, Quaestiones, V. Relation to the Pseudo-Athanasian 
Quaestiones) Quaestiones) 

44 De spelling '"AKXCIC/ voor "'AxX.aq' in bijna alle Econipioq-handschriften 

('Lijstt van grote bergen' in het florilegium bij vr. 23) is het gevolg van het 

ervarenn van de et- aan het woordbegin als alpha privans, en van de zeldzaam-

heidd van het woordbegin xk-, en dus ook van axk-. Van de - plosieve, stem-

lozee - alternatieven, (a)\(X)- en (a)n(X)-, die wel in ruime mate voorkomen, 

wordtt (a)K(X,)- gekozen als fonetisch het meest verwant. 

55 De spelling 'd8du", 'éöéu" en 'e-uïAm", met "apostrof', in het handschrift 

Hierosolymitanuss P.T. 34 (in de citaten van Epiphanius Constantiensis en 

Dionysiuss Alexandrinus in het florilegium bij vr. 23) berust op het besef bij 

dee copist - of bij één van zijn voorgangers - dat het Grieks aan het woordeind 

behalvee -v en -<; geen consonant kent; met de "apostrof' signaleert hij het on-

Griekse.. De inconsistentie van de spelling 'ïA,r|u', waarin de "apostrof" ont-

breekt,, is te verklaren uit het feit dat TX,r|u' een afkorting is (van het nomen 

sacrumsacrum 'IzpovaaXTp.) en geen fonetische weergave. 

66 Het ontbreken van boekwinkels in het Byzantijnse Rijk wijst erop dat het 

verspreidenn van het geschreven woord geacht werd de zaak te zijn van de 

auteurss en de bezitters van de boeken, en dat de opvatting dat de verant-

woordelijkheidd daarvoor aan derden - die wij uitgevers zouden noemen - kon 

wordenn gelaten, nog niet had postgevat. Men kan concluderen dat de 

uitvindingg van de boekdrukkunst - die met het handelen in boeken 

onverbrekelijkk is verbonden - niet alleen een technische ontwikkeling was, 

maarr evenzeer het gevolg was van het ontstaan van de behoefte aan professio-

nelee boek verspreiding. 

77 Het Nederlandse spellingsvoorschrift met betrekking tot de verbindings- of 

tussen-n,, dat het al dan niet schrijven ervan laat afhangen van de vorming 

vann het meervoud, en wel zo dat het onlogische spellingen als 'wiegendood', 

'zielenpijn'' en 'vlaggenschip' gebiedt, en anderzijds logische spellingen als 

'gedachtenreeks'' en 'gemeentenbeleid' verbiedt, dient te worden afgeschaft. 

Spellerss moeten de vrijheid krijgen zelf na te gaan of zij het eerste woord van 

eenn combinatie al dan niet als een meervoud ervaren, en zo ja, als het uitgaat 

off  kan uitgaan op -en, dat uit te drukken met -e + tussen-n. 

88 Bij het tennis ontstaat in een 'spel' ('game', 'jeu', 'Spiel') bij de stand 30-30 

preciess dezelfde situatie als bij de stand 40-40: in beide gevallen wint de kant 

diee twee punten achter elkaar maakt het spel; men zou dan ook bij de stand 

30-300 net als bij de stand 40-40 moeten spreken van 'gelijke stand' ('deuce', 

'égalitë,'égalitë, 'Einstand). 

(Gebaseerdd op een observatie van E.I. Jans te Landsmeer) 
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