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Dode Zeerollen: venster op ontstaan Bijbel 
Friesch Dagblad 27 juli 2013, p. 11. 

‘Dode Zeerollen bieden venster op ontstaan Bijbel’, Christelijk 

Weekblad  61.32/33 (9 augustus 2013), p. 10. 

 

[In het Drents Museum in Assen loopt een tentoonstelling over 

de Dode Zeerollen, zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog 

in Qumran zijn gevonden. Wat betekent deze vondst voor onze 

kennis van de Bijbel? Deel 1 van een serie.] 

 

De Dode Zeerollen houden al vijfenzestig jaar de gemoederen 

flink bezig. Dat is geheel terecht, want er zijn weinig archeolo-

gische vondsten die zo’n grote impact hebben gehad. Een van de 

gevolgen van de vondst van de Dode Zeerollen is dat de kennis 

over de overlevering van de tekst van de Hebreeuwse Bijbel (het 

Oude Testament) enorm is toegenomen. Hoe zien we dat terug 

in onze Bijbel? 

Moderne Bijbelvertalingen zijn in de regel gebaseerd op de 

oudste bewaard gebleven complete Hebreeuwse Bijbeltekst, een 

handschrift uit het jaar 1008. Dat is geen ideale situatie, want de 

geschriften in de Bijbel zijn geschreven in het eerste millennium 

vóór Christus. Het liefst willen oudtestamentici natuurlijk hand-

schriften die zo dicht mogelijk bij de ontstaanstijd van de He-

breeuwse Bijbel liggen. 
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Meters lang 

De Bijbelse geschriften onder de Dode Zeerollen komen hieraan 

op spectaculaire wijze tegemoet. Er zijn nu teksten beschikbaar 

die minstens een millennium ouder zijn. En het gaat niet slechts 

om snippers, maar om substantiële fragmenten. Het beroemdste 

voorbeeld is de meterslange Jesajarol, die vrijwel het hele Bij-

belboek bevat. Deze rol is rond 125 voor Christus geschreven. 

De spannende vraag is: heeft de Bijbeltekst in de loop van ruim 

duizend jaar veranderingen ondergaan, of is deze juist hetzelfde 

gebleven? In verreweg de meeste gevallen is vastgesteld dat de 

Hebreeuwse Bijbel erg nauwkeurig is overgeleverd. De He-
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breeuwse brontekst van onze vertalingen stamt rechtstreeks af 

van een teksttraditie uit de laatste eeuwen voor het begin van 

onze jaartelling. Door de bank genomen kunnen we er dus van 

op aan dat onze Bijbel is gebaseerd op een zeer oude Hebreeuw-

se tekst. 

Maar dat is niet het hele verhaal. Zoals altijd worden er bij 

overschrijven fouten gemaakt. Neem bijvoorbeeld Jesaja 33:8 

(‘Verdragen worden verbroken, steden niet meer geloofd’). In 

de hierboven genoemde Jesajarol staat niet ‘steden’ (ariem) 

maar ‘getuigen’ (ediem). In het Hebreeuwse schrift is het ver-

schil tussen deze woorden, één letter, nauwelijks te zien. Waar-

schijnlijk is ‘steden’ een overschrijffout, ‘getuigen’ past immers 

beter in de context. De laatste variant is dan ook in de Nieuwe 

Bijbelvertaling terecht gekomen. 

Op dezelfde manier kunnen tientallen tekstplaatsen worden 

verbeterd aan de hand van de Dode Zeerollen. Een bekender 

voorbeeld is Jesaja 53:11: ‘Na het lijden (...) zag hij het licht’, in 

plaats van ‘na het lijden (...) zag hij.’ Soms heeft een tekstvari-

ant ingrijpende gevolgen voor een verhaal. Volgens de Qumran-

tekst van 1 Samuël is de reus Goliat bijna een meter korter dan 

in de overgeleverde tekst! 

 

Andere versie 

Bij de Dode Zeerollen zitten niet alleen Bijbelse teksten die de 

overgeleverde tekst grotendeels bevestigen. Het blijkt ook dat er 

van sommige Bijbelboeken andere versies hebben bestaan. Zo is 

op basis van handschriften van Jeremia uit Qumran gebleken, 
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dat er naast de ons bekende versie van Jeremia minstens één 

andere Hebreeuwse editie heeft bestaan. Deze was ongeveer een 

zevende korter en kende een heel andere opbouw. Dit roept al-

lerlei vragen op. Welke versie is ouder? Is de lange versie een 

bewerking van de korte versie? Wat zeker lijkt, is dat het boek 

Jeremia dat we in onze Bijbel aantreffen het product is van ver-

schillende bewerkingen door schrijvers in de tempel van Jeruza-

lem. 

De vondst van de Dode Zeerollen heeft de Bijbel die wij ken-

nen veranderd. Moderne Bijbelvertalingen kunnen gebruik ma-

ken van verbeteringen in de Hebreeuwse tekst van het Oude 

Testament. Maar ook laten de Dode Zeerollen zien dat van 

sommige Bijbelboeken, zoals 1 Samuël en Jeremia, verschillen-

de versies naast elkaar bestonden. De Dode Zeerollen bieden zo 

een venster op de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel dat anders 

gesloten zou zijn gebleven.  
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De mensen achter de Dode Zeerollen 
en hoe ze leefden 

Friesch Dagblad 7 augustus 2013, p. 8.  

‘De mensen achter de Dode Zeerollen’, Christelijk Weekblad 

61.34 (23 augustus 2013), p. 10. 

 

[In het Drents Museum in Assen loopt een tentoonstelling over 

de Dode Zeerollen, zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog 

in Qumran zijn gevonden. Deel 2 van een serie: hoe kwamen ze 

daar?]  

 

De Dode Zeerollen zijn niet zomaar in de grotten bij Qumran 

terecht gekomen. Er zijn mensen die ze daar gebracht moeten 

hebben. Wanneer is wel duidelijk, namelijk rond het jaar 70 na 

Christus tijdens de Joodse Oorlog. Maar van wie de rollen ge-

weest zijn en wat die mensen in Qumran deden, is minder duide-

lijk. 

Toen de eerste teksten uit de grotten bij Qumran ontcijferd wa-

ren, bleek de inhoud veel overeenkomsten te vertonen met wat 

bekend was over de Essenen, een Joodse stroming van rond het 

begin van de jaartelling. Volgens Flavius Josefus leefden de 

Essenen in kolonies verspreid over de steden van Palestina. Ze 

kleedden zich in witte gewaden, hadden ascetische opvattingen 

en hielden zich onder meer bezig met profetie. 
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Rotswanden 

Zo ontstond al snel een beeld dat nog altijd populair is. De men-

sen achter de Dode Zeerollen waren Essenen, die in de nederzet-

ting Qumran woonden. De ruïne hiervan ligt aan de noordweste-

lijke kant van de Dode Zee, niet zo ver ten zuiden van Jericho. 

Achter het plateau waarop Qumran ligt, rijzen doorkliefde rots-

wanden op met daarin de beroemde grotten. 

Volgens de katholieke (!) opgravers zou Qumran een Esseens 

klooster zijn geweest. Tot op de dag van vandaag kan men in 

Qumran bordjes vinden die de bezoeker wijzen op het scriptori-

um en de eetzaal van het vermeende klooster. Toen de Romei-

nen naderden, verstopten de Essenen hun sektarische geschriften 

in de grotten. 
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Inmiddels zijn er veel vraagtekens te zetten bij deze populaire 

visie. De opgraving van Qumran is bijvoorbeeld nog steeds niet 

helemaal gepubliceerd. De duiding van Qumran rustte dus in de 

begintijd sterk op de verbeelding van de opgravers. In de opgra-

ving zelf zijn geen zaken gevonden die duidelijk naar een bij-

zondere gemeenschap wijzen. 

Er zijn juist verschillen aan te wijzen tussen de vondsten in 

Qumran en wat bekend is over de Essenen, zoals de aanwezig-

heid van vrouwen en kinderen en luxeartikelen. Sterker nog, 

Qumran blijkt geen geïsoleerde nederzetting met een eigen ka-

rakter te zijn geweest. Qumran was een agrarische nederzetting 

die sterk vergelijkbaar is met nederzettingen uit de omgeving. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat inmiddels de mees-

te teksten zijn gepubliceerd. Het blijkt dat sektarische teksten 

slechts een minderheid van de rollen vertegenwoordigen. Daar-

mee is het romantische plaatje van een geïsoleerd sektarisch 

mannenklooster in de afgelegen woestijn rijp voor het archief. 

De meeste onderzoekers blijven bij de opvatting dat er in 

Qumran een gemeenschap van Joden leefde die hetzij tot de Es-

senen, hetzij tot een hierop lijkende stroming behoorde. Hier-

voor zijn verschillende argumenten te noemen. De collectie tek-

sten is een samenhangend geheel en sommige sektarische tek-

sten komen meerdere keren voor. Dit wijst op een gemeenschap 

met een bijzonder profiel. Ook is het aardewerk uit de grotten 

van dezelfde herkomst als het aardewerk uit Qumran, en zijn 

sommige grotten alleen via Qumran te bereiken. 
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Diversiteit 

Een minderheid van de deskundigen is hierdoor niet overtuigd 

en zet met name vraagtekens bij de relatie tussen de rollen en 

Qumran. Louter op basis van de archeologie van Qumran is er 

volgens hen geen reden te denken dat de daar wonende Joden 

zich religieus onderscheidden van de Joden in hun omgeving. 

Zij benadrukken juist de diversiteit van de rollen en werpen de 

suggestie op dat de bewoners van Qumran slechts zouden heb-

ben geholpen geschriften van elders te verbergen. De discussie 

hierover is in volle gang en is een mooi voorbeeld van hoe we-

tenschappelijke modellen steeds worden genuanceerd en herzien 

in het licht van nieuwe gegevens. 
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Had Jezus iets te maken met de Dode 

Zeerollen? 
Friesch Dagblad 13 augustus 2013, p. 9. 

‘Naam van Jezus niet in Dode Zeerollen’, Christelijk Weekblad 

61.36 (6 september 2013), p. 10. 

 

[In het Drents Museum in Assen loopt een tentoonstelling over 

de Dode Zeerollen, zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog 

in Qumran zijn gevonden. Deel 3 van een serie: Jezus en de Do-

de Zeerollen.] 

 

Unieke vondsten zoals de Dode Zeerollen hebben altijd een ze-

ker mysterie over zich. Moeten onze geschiedenisboeken wor-

den herzien? Helemaal intrigerend is dat de rollen stammen uit 

de tijd en de plaats van de belangrijkste persoon uit de grootste 

wereldreligie: Jezus van Nazaret. Werpen ze nieuw licht op de 

oorsprong van het christendom? 

Volgens een van de bij de Dode Zeerollen betrokken weten-

schappers, John Allegro, ontmaskerden deze oude teksten het 

traditionele verhaal over Jezus en zijn volgelingen. Allegro 

schreef het boek De heilige paddo en het kruis (1970). Daarin 

betoogde hij dat Jezus nooit bestaan had, maar dat hij was ver-

zonnen door de eerste christenen onder invloed van hallucino-

gene drugs. Zij dachten dat voorstellingen uit de Dode Zeerollen 

echte personen en gebeurtenissen waren. Uit de Leraar der Ge-
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rechtigheid, die in enkele rollen figureert, zou dan in hun ver-

beelding Jezus zijn ontstaan. 

 

Speculatie 

De theorie van Allegro is een berucht voorbeeld van effectbejag 

en het bedrijven van kwakgeschiedenis. Rondom de Dode Zee-

rollen is dat geen zeldzaamheid. In wetenschappelijke kringen 

worden dergelijke complottheorieën niet serieus genomen, om-

dat ze doorgaans doorspekt zijn met onjuiste tekstuitleg en onge-

fundeerde speculatie. 

Maar is er wel een directe relatie tussen Jezus en de Dode Zee-

rollen? Nee. Er is geen enkele verwijzing naar Jezus, geen snip-
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pertje christelijke tekst, en er zijn nergens aanwijzingen voor 

directe contacten tussen de mensen achter de Dode Zeerollen en 

Jezus of Johannes de Doper. 

Toch hebben de Dode Zeerollen zeer grote waarde voor het 

begrijpen van het ontstaan van het christendom. Want aan de 

ene kant is de Hebreeuwse Bijbel een stuk ouder dan de tijd van 

Jezus, terwijl de rabbijnse bronnen weer veel later dan Jezus zijn 

ontstaan. 

De Dode Zeerollen vullen dit gat op met religieuze teksten uit 

Israël in de tijd van Jezus. Jezus en zijn volgelingen kunnen nu 

veel beter in de historische matrix van Romeins Palestina ge-

plaatst worden. 

Uit veel teksten uit Qumran spreekt de sterke verwachting van 

een spoedig ingrijpen van God om zijn koninkrijk te stichten. 

Jezus past met zijn boodschap over de nabijheid van het konink-

rijk van God bij deze eindtijdstroming in het toenmalige Joden-

dom. Apocalyptische geschriften, zoals Daniël en enkele aan 

Henoch toegeschreven boeken, stonden daar in hoog aanzien. 

Dit blijkt niet alleen uit de Dode Zeerollen, maar ook uit het 

Nieuwe Testament, waarin Henoch als gezaghebbende figuur 

wordt geciteerd (Judas:14-15). 

In de zogeheten Apocrief van Daniël staat een visioen be-

schreven over de eindtijd. Na plagen en verdrukkingen zal een 

grote koning opstaan, die een eeuwig koningschap opricht en 

alles heel maakt. ‘Als Zoon van God zal hij begroet worden en 

men zal hem de Zoon van de Allerhoogste noemen.’ Deze voor-

stelling heeft unieke overeenkomsten met de aankondiging van 
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de geboorte van Jezus zoals beschreven door Lucas (Lucas 1:31-

35). 

Kende Lucas dit geschrift? In elk geval blijken de eretitels die 

de eerste christenen aan Jezus gaven, door en door gestempeld te 

zijn door het toenmalige jodendom. 

Er zijn nog veel meer parallellen te trekken tussen de Dode 

Zeerollen en het vroegste christendom. De spreukvorm van za-

ligsprekingen bijvoorbeeld vinden we ook in teksten uit Qum-

ran. Jezus’ discussies over de wet hebben een pendant in teksten 

met uitvoerige wetsregels. Dankzij de Dode Zeerollen is het 

mogelijk de oorsprong van het christendom en het Nieuwe Tes-

tament een stuk beter te begrijpen. 
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Voorstelling van de lijdende messias 

is uniek 
Friesch Dagblad 23 augustus 2013, p. 9. 

‘Idee van de lijdende messias is uniek’, Christelijk Weekblad 

61.37 (13 september 2013), p. 10. 

 

[In het Drents Museum in Assen loopt een tentoonstelling over 

de Dode Zeerollen, zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog 

in Qumran zijn gevonden. Deel 4 van een serie; de messias en 

de Dode Zeerollen.] 

 

Het meest in het oog springende kenmerk van de volgelingen 

van Jezus van Nazareth was dat zij Jezus als de gezalfde koning 

beschouwden die Israël definitief zou verlossen. De term ‘ge-

zalfde’ (messias, Christus) werd al snel een tweede naam van 

Jezus. Maar wat weten we eigenlijk van de Joodse opvattingen 

over de messias? De Dode Zeerollen zijn ook hier een behulp-

zame bron. 

Uit veel teksten uit Qumran spreekt een apocalyptische sfeer. 

Het einde is nabij, en de strijd tussen licht en duisternis loopt uit 

op een climax. God zal uiteindelijk overwinnen, maar dat doet 

hij volgens verschillende teksten door middel van verlosserfigu-

ren. In de ‘Rol van de Oorlog’, waarin de eindstrijd uitgebreid 

staat beschreven, komt de aartsengel Michaël, de vorst van het 

licht, het volk Israël te hulp in de strijd tegen Belial. 
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Opvallend genoeg heet de aanvoerder van de hemelse leger-

macht in een andere tekst Melchizedek. Kennelijk vatte men 

deze oudtestamentische koning op als een engel. Hij wordt ook 

god (elohiem) genoemd. De parallel die het nieuwtestamenti-

sche geschrift Hebreeën trekt tussen Melchizedek en Jezus 

Christus is dus niet willekeurig, maar borduurt voort op een be-

staande exegetische traditie. 

Verlosserfiguren konden ook meer aardse vormen aannemen. 

Volgens de ‘Regel van de gemeenschap’ wordt het einde der 

tijden ingeluid door ‘de profeet en de messiassen van Aäron en 

Israël’. Vermoedelijk gaat het hier om een driemanschap van 

een profeet, een priester en een koning. 
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Wat we uit al deze teksten kunnen concluderen, is dat er niet 

zoiets bestond als dé messiasverwachting. Een deel van de Jo-

den verwachtte dat de eindtijd voor de deur stond. Sommigen 

van hen verwachtten daarbij minstens één eschatologische ver-

losser. Deze verlosser(s) werd(en) soms als Gods gezalfde of 

messias aangeduid, maar uit de context moet blijken welke rol 

dit precies inhoudt. 

In enkele teksten is er sprake van de verwachting van de komst 

van een eschatologische koning, die Israël zal redden en de vij-

anden zal verslaan om een eeuwig koninkrijk te stichten. Deze 

koning wordt soms de telg van David genoemd, soms messias, 

en soms allebei. 

Het Genesiscommentaar spreekt bijvoorbeeld over ‘de komst 

van de messias der gerechtigheid, de telg van David’. In een 

andere fragmentarische tekst ontbreken deze termen, maar heet 

de grote koning van de eindtijd zoon van God en zoon van de 

Allerhoogste. 

 

Glorieus 

Het is duidelijk dat het vroegste christendom aan de voorstelling 

van de eschatologische davidische koning schatplichtig is. In het 

Nieuwe Testament worden nogal eens dezelfde teksten aange-

haald als in de Dode Zeerollen. Maar de voorstelling van de 

lijdende messias is wel uniek. In het jodendom bestond er geen 

verwachting dat de verlosser zou moeten lijden, integendeel, hij 

zou zijn vijanden glorieus verslaan. 
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Jezus lijkt in dit opzicht mislukt, zoals ook de Emmaüsgangers 

eerst concludeerden (Lucas 24). Het slot van het evangelie naar 

Lucas laat zien dat de opgestane Jezus de eerste christenen be-

woog de Schriften te openen om deze met andere ogen te lezen. 

Het brute feit van de kruisiging bleek nu geen streep door de 

rekening, maar juist de weg naar de glorie. Zo kreeg de bestaan-

de verwachting van de messiaanse koning een specifiek christe-

lijke kleur. 

 


