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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 '. 



PROLEGOMENA,PROLEGOMENA, De bijbelcitaten ...,73-7.4.1 45 5 

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. 

file:///Eyovar/c
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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 lijk t 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. 
611 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 



PROLEGOMENA,PROLEGOMENA, De bijbelcitaten ...,7.8-7.9 49 

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. 


