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Cornelis Hoogerwerf 

Historische versus allegorische uitleg in de inleiding van Išoʿdad van Mervs commentaar 

op de Psalmen: Vertaling en bronkritische analyse1 

HISTORICAL VERSUS ALLEGORICAL EXPLANATION IN THE INTRODUCTION OF IŠOʿDAD OF 

MERV’S COMMENTARY ON THE PSALMS: TRANSLATION AND SOURCE-CRITICAL ANALYSIS 

Abstract 

The introduction to the ninth-century commentary on the Psalms by Išoʿdad of Merv contains 
a chapter on historical versus allegorical explanation. The first half of this chapter is about 
Origen and the Greek origin of allegorical explanation. The second half shows the inadequacy 
of allegorical explanation on the basis of Paul's interpretation of the rock in the desert as 
Christ (1 Cor. 10:4). This article contains a Dutch translation and an analysis in which the 
possible sources of Išoʿdad’s text are discussed with special attention to the work of Theodore 
of Mopsuestia. 

Samenvatting 

De inleiding van de negende-eeuwse commentaar op de Psalmen van Išoʿdad van Merv bevat 
een hoofdstuk over historische versus allegorische uitleg. De eerste helft van dit hoofdstuk 
gaat over Origenes en de Griekse oorsprong van de allegorische uitleg. De tweede helft laat 
de onjuistheid van allegorische uitleg zien aan de hand van Paulus’ interpretatie van de rots in 
de woestijn als Christus (1 Kor. 10:4). Dit artikel bevat een Nederlandse vertaling en een 
analyse waarin de mogelijke bronnen van Išoʿdad besproken worden met speciale aandacht 
voor het werk van Theodorus van Mopsuestia. 

 

 
1 Onderzoek voor dit artikel is mogelijk gemaakt door de Fritz Thyssen Stiftung in het kader van het project 
‘Theodore of Mopsuestia’s Pauline commentaries: A reappraisal on the basis of newly-discovered Syriac 
sources’, geleid door Hagit Amirav (Vrije Universiteit Amsterdam). Een eerdere versie van dit artikel werd 
gepresenteerd tijdens een seminar van het Amsterdam Centre for Religious History (Vrije Universiteit 
Amsterdam) op 8 januari 2019; delen ervan werden gebruikt in een lezing voor de Stichting Oudchristelijke 
Studiën op 9 maart 2019. Ik dank Marion Pragt (KU Leuven) voor haar opmerkingen bij een eerdere versie; 
tekortkomingen in dit artikel komen voor mijn rekening. 



 

 

De inleiding van de negende-eeuwse commentaar op de Psalmen van Išoʿdad van Merv, 

bisschop van Ḥdatta, bevat een hoofdstukje over het verschil tussen historische en 

allegorische uitleg. Deze tekst is om meerdere redenen interessant. Allereerst is hij een 

getuige van de overwegend anti-allegorische houding in de oost-Syrische exegetische traditie, 

die zich met name oriënteerde op Theodorus van Mopsuestia (circa 350–428 n.C.). Deze 

opvallende hermeneutiek van het Oude Testament is, zeker als het om de details gaat, 

nauwelijks bekend buiten een kleine groep specialisten. Daarom kan het geen kwaad hieraan 

bredere bekendheid te geven via een vertaling van deze kernachtige tekst van Išoʿdad. 

Daarnaast beargumenteer ik in dit artikel dat Išoʿdad gebruik heeft gemaakte van oudere 

bronnen, die tot op zekere hoogte zijn te identificeren. Dit is van belang in het licht van het 

feit dat de meeste werken van Theodorus van Mopsuestia, waaronder zijn commentaar op de 

Psalmen (Expositio in Psalmos, CPG 3833), niet of in gebrekkige staat zijn overgeleverd. 

Išoʿdad biedt de mogelijkheid meer te zeggen over wat Theodorus heeft geschreven.  

Bovendien werpt deze tekst van Išoʿdad licht op recente wetenschappelijke discussies over de 

conceptualisering van de Alexandrijnse en de Antiocheense scholen van bijbeluitleg.2 De 

Alexandrijnse school wordt geassocieerd met openheid voor allegorische uitleg. De 

Antiocheense school valt te definiëren als een netwerk of traditie waarin de beeldbepalende 

figuren (Eusebius van Emesa, Diodorus van Tarsus, Johannes Chrysostomus, Theodorus van 

Mopsuestia, Theodoretus van Cyrus) een belangrijk deel van hun leven in Antiochië 

verbleven en op elkaars exegetische werk voortbouwden. Hun bijbeluitleg wordt gekenmerkt 

door het primaat van de historische waarheid van de tekst in een enkelvoudige betekenis en 

door grote terughoudendheid tegenover een uitleg die op zoek is naar een a-historische, 

mystieke waarheid achter de tekst. Het nut van de Bijbel voor de christelijke lezer ligt volgens 

hen primair in de pedagogische waarde van de gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis, zowel 

in moreel als in leerstellig opzicht. 

Er zijn wetenschappers die het onderscheid tussen de Alexandrijnse en de Antiocheense 

school relativeren, terwijl anderen het zelfs helemaal als een moderne constructie hebben 

willen afdoen. Toch blijft de conceptualisatie van een Alexandrijnse en een Antiocheense 

richting zinvol, in de eerste plaats omdat het een werkbare indeling is van verschillen in 

exegetische benadering die daadwerkelijk in de bronnen te vinden zijn. Bijbeluitleggers in de 

 
2 Een handzaam overzicht van de recente discussie is te vinden in Miriam DeCock, Alexandrian and Antiochene 
Exegesis and the Gospel of John (diss. McMaster University), Hamilton, Ontario 2018, 9-34,  
https://macsphere.mcmaster.ca/handle/11375/24010, geraadpleegd 31 augustus 2019. 



 

 

vierde eeuw zagen zelf onderscheid en bestreden elkaar met name op het punt van 

allegorische uitleg. Deze discussie komt terug in onderstaande tekst van Išoʿdad. De polemiek 

tegen allegorische uitleg en de strikte prioriteit van de historische uitleg die Išoʿdad in het 

spoor van Theodorus voorstaat is karakteristiek voor de Antiocheense benadering van de 

Bijbel. 

 

Samenvatting van de inhoud 

Hoofdstuk 12 van de inleiding van Išoʿdad van Mervs commentaar op de Psalmen valt uiteen 

in twee delen. De eerste helft gaat over de allegorische uitleg van de Bijbel in het algemeen. 

De oorsprong ervan voert Išoʿdad terug op Origenes, die te sterk beïnvloed zou zijn geweest 

door de Griekse filosofie en daardoor historische gegevens in de Bijbel loochende. 

Allegoristen maken steeds iets anders van wat er in de Bijbel staat, en dat ook nog eens op een 

inconsequente manier. 

In de tweede helft van hoofdstuk 12 betoogt Išoʿdad aan de hand van het voorbeeld van 

Paulus’ uitleg van de rots in de woestijn als Christus (1 Kor. 10:4) waarom de allegorische 

uitleg niet klopt. Hierbij schenkt hij in het bijzonder aandacht aan het gebruik van de Psalmen 

in het Nieuwe Testament en wijst hij op het voorbeeld van de apostelen. Op basis van het 

gebruik door Jezus, Petrus en Paulus kunnen vier Psalmen als directe messiaanse profetieën 

gezien worden (Ps. 2; 8; 45; 110). Bij het pedagogische gebruik van het Oude Testament is er 

sprake van analogie, waarbij de situatie van het Nieuwe Testament die van het Oude steeds 

overtreft. Maar de realiteit van de gebeurtenissen verdampt hierdoor niet, want dat zou tot 

absurde consequenties leiden, bijvoorbeeld dat Christus zich met zichzelf vergelijkt. Paulus 

laat zien dat het gaat om vergelijkingen tussen de oude en de nieuwe situatie. Hierbij moet de 

oude situatie doorvertaald worden naar het geestelijke niveau van de nieuwe situatie. 

 

Vertaling 

In de hier volgende vertaling zijn twee koppen toegevoegd om de twee delen van dit 

hoofdstuk aan te geven. Een vertaling in goed lopend Nederlands vereist doortastende keuzes 

ten aanzien van de Syrische syntaxis. Men doet er daarom goed aan bij een verdere 

bestudering van deze tekst ook de interpretatie van Ceslas Van den Eynde te raadplegen in 

zijn Franse vertaling. De cijfers tussen vierkante haken verwijzen naar de bladzijden van 



 

 

diens Syrische teksteditie.3 De letters tussen haken delen de tekst verder in om verwijzingen 

gemakkelijker te maken. Parallellen met Theodorus bar Koni, Scholion V.19 en XI.57 

(vermoedelijk 791/792 n.C.) zijn aangegeven met ‘TbK’ in superscript rondom de betreffende 

passages.4  

[11] XII 

[Allegorische uitleg is inconsistent en corrumpeert de heilige boeken] 

(a) TbKMen vraagt: wat is het verschil tussen de allegorische en de historische uitleg? 

Wij zijn van mening dat dit verschil niet klein maar groot is, zozeer dat de ene vorm 

van uitleg resulteert in laster, leugen en goddeloosheid, en de andere in waarheid en 

geloof.  

(b) De goddeloze Origenes van Alexandrië was de uitvinder van deze allegorische 

uitlegmethode.TbK Omdat hij goed onderlegd was in de literatuur van de dichters en de 

school van Plato, dacht hij dat het juist was ook de heilige boeken uit te leggen op de 

manier waarop zij hun mythen uitleggen. En zoals dichters en wiskundigen, wanneer 

zij hun leerlingen stap voor stap willen laten voortschrijden van het lichamelijke en 

zichtbare naar het verborgene en onzichtbare omdat zij dwalen op het punt van de 

eeuwigheid van de onlichamelijke materie en de ondeelbare atomen, bijvoorbeeld 

zeggen: ‘Zoals de zichtbare dingen niet bestaan in de geschreven letters, maar in hun 

betekenis, zo moet men stap voor stap door middel van de verbeelding van het denken 

voortschrijden van concrete naturen naar hun eeuwige natuur’ — zo leerde de dwaze 

Origenes dat de zielen in hun bestaan de lichamen en de hele schepping met 

onmetelijke tijden zouden voorafgaan. Niemand zou over die eerste schepping 

geschreven hebben, maar over de tweede schepping zou de man op Horeb gesproken 

hebben. Nu zou het gebeurd zijn dat die eerste wezens in zonde vielen5 en er ter 

bestraffing lichamen aan hen verbonden werden. Omdat Origenes zich deze vreemde 

idee voor ogen hield, TbKcorrumpeerde hij al de heilige boeken met een duistere 

 
3 Ceslas Van den Eynde (red.), Commentaire d’ Išo‘dad de Merv sur l’Ancien Testament: VI. Psaumes (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 433–434, Scriptores Syri 185–186), Leuven 1981. 
4 Robert Hespel, René Draguet (red.), Théodore bar Koni, Livre des scolies (recension de Séert) I-II (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 431–432, Scriptores Syri 187–188), Leuven 1981–1982, I:296–298, II:232. 
Syrische tekst in Addaï Scher (red.), Théodore bar Koni, Liber scholiorum I-II (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium 55 en 69, Scriptores Syri 19 en 26), Parijs 1910 en 1912, I:356–359, II:311. 
5 Letterlijk: ‘en dat deze eerste wezens het gebeurde en in zonde vielen’. Een parallel fragment heeft het over ‘de 
zonde van de intelligibele wezens, die eerder gebeurde (dan de schepping van lichamen)’; Bernhard Vandenhoff 
(red.), Exegesis Psalmorum, imprimis Messianicorum, apud Syros Nestorianos e codice usque adhuc inedito 
illustrata, Rheine 1899, Syrische tekst 17:2-4. 



 

 

uitleg.TbK De psalmen en de profeten die de ballingschap en de terugkeer van het volk 

voorspellen, betrok hij op de ballingschap van de ziel die van de waarheid is 

afgedwaald, en op haar terugkeer naar het geloof. TbKDe geschiedenissen in de 

historische boeken verdraaide hij en hij rukte ze los van hun natuurlijke waarheid door 

ze aan die bedrieglijke illusie van hem prijs te geven. Noodzakelijkerwijs moest hij 

daarom denken dat er geen schepping en geen schepper bestond.  

(c) De allegoristen leggen het paradijs en Adam en Eva niet uit [12] zoals het er staat, 

en dat doen ze ook niet bij al de andere dingen die in de heilige boeken staan. Want 

kijk maar hoe zij bijvoorbeeld het paard op de ene plek alleen op het kwade betrekken 

op basis van de woorden ‘de strijdwagens van de farao’, enzovoort (Ex. 15:4). Maar 

als ze bij de strijdwagen van Zacharia komen (Zach. 6:1-8), dwingt het stramien van 

de tekst hen om dat paard uit te leggen als het goede. Met de ezel gaat het net zo [TbK: 

zoals de gezegende Uitlegger in het Traktaat tegen de allegoristen laat weten]. Iemand 

van hen ging op een keer naar Constantinopel om les te geven. Toen hij trachtte de 

groep te complimenteren met de charmante benaming ‘ezel’, zei hij: ‘Jullie zijn 

allemaal ezels.’ De luisteraars keken naar elkaar en zagen dat ze geen ezels waren. 

Deze dwaze leraar schaamde zich en corrigeerde hun opvatting door toe te voegen: 

‘Ook ik ben een ezel, net als jullie.’ Zij accepteerden dit antwoord, nu ook hun leraar 

een ezel was. Dit soort spelletjes is typisch voor de allegorische uitleg.TbK 

[Het voorbeeld van de rots in de woestijn] 

(d) Om deze verhandeling niet langer te maken dan nodig is, zal ik één voorbeeld naar 

voren brengen dat in staat is aan te tonen wat de aard is van deze uitlegmethode. 

Wanneer de apostel zegt: ‘Deze rots was Christus’ (1 Kor. 10:4), laat hij volgens de 

allegoristen duidelijk zien dat het weliswaar voor de mensen destijds een rots leek, 

maar dat het in werkelijkheid Christus was, die in het verborgene de verlossing 

bewerkstelligde van de mensen aan wie hij gelijk werd. Op dezelfde manier zeggen zij 

over Melchizedek dat hij de Zoon van God is (Hebr. 7:1-3) omdat, zo zeggen ze, onze 

Redder niet één keer in de wereld aanwezig is geweest, maar vele keren, en hij zich 

aan elke generatie openbaarde in de mate waarin men het kon bevatten. Hij was 

aanwezig bij allen zonder uitzondering; het was zelfs noodzakelijk de levenloze 

lichamen van stenen te betrekken om degenen die aan sterfelijke lichamen gebonden 

zijn te bevrijden.  



 

 

(e) Maar zij hebben niet begrepen, de dwazen, dat de woorden die de apostelen uit het 

Oude Testament citeerden, niet op één manier door hen werden aangewend, maar 

sommige om de vervulling van hun bedoeling te belichten en uit te leggen, andere als 

voorbeeld om de luisteraars te vermanen en te corrigeren, weer andere omdat zij 

geschikt waren om de geloofsleer te bevestigen, ook als zij in hun eigen tijd waren 

uitgesproken om andere redenen.  

(f) Onze Heer legde de achtste en de honderdtiende Psalm uit met betrekking tot 

hemzelf (Mat. 21:16 par.; 22:44 par.; 26:64 par.). Ook Petrus in Handelingen en 

Paulus in zijn brieven pasten deze Psalmen, [13] evenals de tweede en de 

vijfenveertigste, toe op de Heer (Hand. 2:34-35; 4:25-26; 13:33; Hebr. 1:5; 1:8-9; 

1:13; 2:6-8; 5:6; 7:21). Zij legden ze uit als Psalmen die werkelijk over hem gingen. 

Maar toen onze Heer aan het kruis zei: ‘God, God, waarom hebt u mij verlaten?’ 

(Mat. 27:46 par.; Ps. 22:1), of dit: ‘Mijn Vader, in uw handen plaats ik mijn geest’ 

(Luc. 23:46), wat teruggaat op deze woorden: ‘Aan u heb ik mijn geest in bewaring 

gegeven’ (Ps. 31:6), of toen de apostelen Schriftplaatsen vergeleken met de 

gebeurtenissen, zoals de woorden: ‘Zij verbrijzelden mijn handen en mijn voeten’ 

(Ps. 22:17; Joh. 20:25), en ‘Zij verdeelden mijn kleren tussen hen’ (Ps. 22:19; 

Joh. 19:24), en deze: ‘Zij gaven mij bittere kruiden als voedsel’ (Ps. 69:22; Mat. 27:34 

par.; Joh. 19:28), en deze: ‘U hebt mijn ziel niet in het dodenrijk achtergelaten’ 

(Ps. 16:10; Hand. 2:27) — of dat wat Paulus zei tegen de Joden over de verwerping 

van de rechtvaardigheid op grond van de wet, de vestiging van het geloof en de 

ommekeer van de volken: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet één, en niemand die 

verstandig is en niemand die God zoekt’ (Rom. 3:10-11; Ps. 14:1-3) en ‘Gelukkig wie 

zijn ongerechtigheden zijn vergeven’ (Rom. 4:7; Ps. 32:1), en ‘Loof de Heer, al u 

volken’ (Rom. 15:11; Ps. 116[117]:1) en andere woorden die hierop lijken — die 

woorden werden gebruikt bij wijze van analogie, op grond van de overeenkomst met 

hoe de gebeurtenissen uitpakten, ook al is op hun eigen plaats de bedoeling anders.  

(g) Maar welk verschil er tussen de ene en de andere situatie zit blijkt voor wie de 

waarheid wil gehoorzamen duidelijk uit de manier waarop de uitspraken geordend 

zijn. Toen de Heer tegen de Joden zei: ‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd 

heeft’, enzovoort (Joh. 3:14), gaf hij, op grond van de overeenkomst met de 

gebeurtenis, hun dit als voorbeeld om te voorkomen dat zij zouden twijfelen over de 

verlossing die de mensen zouden ontvangen door het kruis, ook al was het zo dat hij 



 

 

die gekruisigd werd de menselijke natuur bezat, terwijl wie gebeten waren door de 

wilde slangen verlost werden door een bronzen slang, gespeend van leven en 

bewustzijn. Op deze manier noemde Paulus Christus ‘de rots in de woestijn’ 

(1 Kor. 10:4) en ‘de verzoeningsplaat op de ark’ (Rom. 3:25): zoals door de 

bemiddeling van deze plaat vergeving werd geschonken aan het volk, zo wordt de 

zonde en sterfelijkheid door Christus weggedaan uit de gehele menselijke natuur en 

ontvangt men door hem volledige vergeving. En zoals die rots door haar stromen de 

dorst van de Israëlieten leste, zo worden ook allen die drinken van de levengevende 

leer van Christus niet meer beheerst door de dorst naar de zonde (Joh. 4:13-14; 7:37-

38).  

(h) Het is niet zo dat Paulus hierdoor de waarheid van de gebeurtenissen uitwist, nietig 

verklaart en door iets anders vervangt. [14] Wat zou er anders op tegen zijn ook David 

niet meer voor David te houden en Saul, Absalom, of wie ook maar van de mensen 

van vroeger niet te houden voor de mensen zoals ze staan opgetekend in de boeken,  

maar voor iets anders, zodat we zelfs Christus en zijn bediening als iets anders zouden 

kunnen opvatten? Iets kan echter niet met zichzelf vergeleken worden alsof het een het 

voorbeeld van het andere is. Dus hoe kon onze Redder de kruisiging vergelijken met 

de kruisiging van de bronzen slang, als het in beide gevallen om dezelfde persoon 

gaat? En misschien deden de Israëlieten wel iets goeds toen ze in de tijd van Hizkia de 

slang vereerden (2 Kon. 18:3-5), omdat ze hem als Christus herkenden! Maar waarom 

hakte Hizkia hem dan in stukken samen met de rest van de afgoden, en verwijderde hij 

zijn altaar? Als hij dit deed uit onwetendheid, waarom looft het goddelijke boek hem 

dan, en beschouwt het de Israëlieten als degenen die dwalen? Kortom, voor wijze 

mensen is het duidelijk dat deze dwaasheid van zin gespeend is. 

(i) Welnu, toen Paulus zei dat ‘al deze zaken voorbeelden voor ons zijn’ 

(1 Kor. 10:11a), bedoelde hij niet dat degenen die ze meemaakten en toen een naam 

verwierven er geen enkel voordeel van hadden, en dat elke gebeurtenis plaatsgreep 

omwille van ons. Maar hij legde het vervolgens uit: ‘Het staat geschreven om ons te 

onderwijzen’ (1 Kor. 10:11b), dat wil zeggen: door in herinnering te brengen wat hen 

oefende in het ontzag voor God, worden ook wij geoefend en getraind in het ontzag 

voor God en in de volharding te midden van wat ons overkomt. In plaats van de 

Egyptenaren, de Assyriërs en de Babyloniërs die de Hebreeërs onderdrukten moeten 

wij ons de onzichtbare legers van boze geesten voor de geest halen die met ons 



 

 

vechten omwille van hemelse zaken (Ef. 6:12). En zoals de Israëlieten om hun 

slechtheid aan hun vijanden werden uitgeleverd, zo ook hebben onze vijanden macht 

over ons vanwege onze geneigdheid tot aardse lusten en verlangens. Als wij ons 

bekeren van ons slechte gedrag, worden wij bevrijd van hun tirannie, net als de 

Israëlieten. In plaats van naar de berg Sion en het beloofde land mogen wij vurig 

verlangen naar de hemelse rust en het Jeruzalem hierboven (Hebr. 4:9–11; 11:13–16; 

12:18–34; Gal. 4:26). In plaats van de offers en de gaven waarmee zij hun dank aan 

God brachten, mogen wij geestelijke offers aanbieden, onstoffelijke dankliederen en 

zuivere lofliederen [15] die God behagen (Rom. 12:1–2; Hebr. 13:15–16; 1 Pt. 2:5). 

Zo dichtte en componeerde David op wonderbaarlijke wijze de Psalmen. Wat gezegd 

is over Hizkia is van toepassing op elke rechtvaardige, wat gezegd is over Saul en de 

rabsake komt van pas bij alle slechte en goddeloze mensen, en zo moet de rest ook 

worden begrepen, beste lezer. Op deze wijze trokken de apostelen en de leraren 

vergelijkingen met de mensen van vroeger. Welk voordeel zouden wij anders hebben 

van verhalen over die anderen, als die voor ons van geen enkel nut zouden zijn? Laten 

wij ons dus maar afkeren van de dwaasheden en dwaalwegen van de allegoristen. 

 

Bronkritische analyse 

Išoʿdad van Merv staat erom bekend dat hij regelmatig oudere bronnen overneemt, soms 

vrijwel woordelijk.6 Dit biedt kansen voor een bronkritische analyse. Het staat vast dat 

bovenstaande uiteenzetting van Išoʿdad van Merv gebaseerd is op de hermeneutiek van 

Theodorus van Mopsuestia. De laatste is sowieso direct of indirect de belangrijkste bron voor 

Išoʿdads commentaar, zoals de talrijke parallellen laten zien.7 Dat de inleiding van 

 
6 Van den Eynde, Commentaire d’ Išo‘dad VI (CSCO 434), xx–xxxi biedt een overzicht van de bronnen van 
Išoʿdads commentaar. Het in verband met de receptie van Theodorus van Mopsuestia belangrijke exegetische 
werk van Išoʿ bar Nun, dat ook een bron was voor Išoʿdad, biedt voor de passage die hier ter discussie staat geen 
relevant materiaal; zie C. Molenberg, The Interpreter Interpreted: Is̆oʻ bar Nun's Selected Questions on the Old 
Testament, diss. Groningen 1990, 201. 
7 Van den Eynde, Commentaire d’ Išo‘dad VI (CSCO 434), xx, xxiii–xxx; Clemens Leonhard, Ishodad of 
Merw’s Exegesis of the Psalms 119 and 139–147 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 585, 
Subsidia 107), Leuven 2001, 243, 245. Voor Theodorus’ commentaar, zie Robert Devreesse (red.), Le 
commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes (Studi e Testi 93), Vaticaanstad 1939. Deze editie is 
gereproduceerd in combinatie met een Engelse vertaling in Robert C. Hill (vert.), Theodore of Mopsuestia: 
Commentary on Psalms 1–81, Atlanta, GA 2006. Zie bovendien Lucas Van Rompay (red.), Théodore de 
Mopsueste. Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 435–36, Scriptores Syri 189–90), Leuven 1982; een Duitse vertaling van 
het voorwoord bij Psalm 118(119) is te vinden in F. Thome, Historia contra Mythos. Die Schriftauslegung 
Diodors von Tarsus und Theodors von Mopsuestia im Widerstreit zu Kaiser Julians und Salustius’ allegorischem 
Mythenverständnis (Hereditas 24), Bonn 2004, 124-149. 



 

 

Theodorus’ commentaar op de Psalmen direct of indirect als een van de bronnen gediend 

heeft voor Išoʿdads inleiding als geheel, is zeker. De andere hoofdstukken van Išoʿdads 

inleiding bieden parallellen met de inleiding in de commentaar van Diodorus van Tarsus, 

Theodorus’ leermeester, die erop wijzen dat Theodorus’ inleiding iets dergelijks bevat moet 

hebben. Bovendien is zeker dat Theodorus in zijn inleiding de eigenaardigheden (ἰδιώματα) 

van het taalgebruik in de Psalmen behandelde, omdat hij er zelf in zijn commentaar soms naar 

terugverwijst. Hoofdstuk 13 van Išoʿdads inleiding gaat precies over dit onderwerp, waarbij 

duidelijke parallellen met Theodorus’ commentaar zijn aan te wijzen. Kortom, er is een 

behoorlijke kans dat ook Išoʿdads hoofdstuk over allegorische uitleg op zijn minst voor een 

deel teruggaat op Theodorus’ inleiding van zijn commentaar. 

Als dit hoofdstuk is gebaseerd op een identificeerbare tekst van Theodorus van Mopsuestia, 

komen drie (onderdelen van) geschriften van de laatste komen in aanmerking. Ten eerste de 

algemene inleiding van Theodorus’ Expositio in Psalmos en ten tweede de inleiding bij 

Psalm 118(119) in dezelfde commentaar, waarvan de eerste niet en de tweede gedeeltelijk is 

overgeleverd. Het is nagenoeg uitgesloten dat Theodorus in zijn algemene inleiding niets zou 

hebben gezegd over allegorische uitleg. Hij imiteerde zijn meester Diodorus van Tarsus door 

bij Psalm 118(119) uitvoerig aandacht te besteden aan allegorische uitleg. Dan ligt het voor de 

hand dat Theodorus dat net als Diodorus ook in de inleiding aan het begin van de commentaar 

deed. De derde tekst die als uiteindelijke bron in aanmerking komt, is Aduersus allegoricos 

(CPG 3862), waarvan slechts een fragment in Latijnse vertaling bekend is en die vóór 

Theodorus’ commentaar op Prediker moet zijn geschreven.8 Dit traktaat is nauw verbonden 

met de Expositio in Psalmos, zowel door de inhoud van het genoemde fragment als door 

dezelfde opdrachtgever, Cerdo (Κέρδων). 

Išoʿdads afhankelijkheid van Theodorus heeft alles te maken met het feit dat de laatste in de 

Oost-Syrische traditie als belangrijkste autoriteit gold. Al tijdens Theodorus’ leven werden 

zijn werken in het Syrisch vertaald in Edessa. In de zesde eeuw gold de school van Nisibis, 

die ontstaan was uit de school in Edessa, als een van de grote intellectuele centra van de late 

 
  
8 Robert Devreesse, Essai sur Théodore de Mopsueste (Studi e Testi 141), Vaticaanstad 1948, 28; Theodorus van 
Mopsuestia, Commentarii in Ecclesiasten (Cod. Berol. orient. simul. 5, 150:13, 15 = Werner Strothmann (ed.), 
Das syrische Fragment des Ecclesiastes-Kommentars von Theodor von Mopsuestia. Syrischer Text mit 
vollständigem Wörterverzeichnis (Göttinger Orientforschungen: Reihe 1, Syriaca 28), Wiesbaden 1988, 2, A:10–
12). 



 

 

oudheid.9 Hier werd Theodorus’ werk bestudeerd en verwerkt in nieuwe geschriften. Dit 

betekent enerzijds dat niet alles dat op Theodorus’ werk lijkt, dat ook is. Anderzijds valt op 

hoe dicht men bij Theodorus’ teksten bleef in de gevallen waarin dat controleerbaar is. Zo 

reproduceert Cyrus van Edessa (zesde eeuw) een gedeelte uit de inleiding op Theodorus’ 

commentaar op Jona, één van Theodorus’ belangrijke hermeneutische teksten, op een manier 

die we nu slecht verhuld plagiaat zouden noemen.10 Bovendien namen bijbeluitleggers 

doorgaans veel over uit de bronnen die voor hen lagen. Deze situatie is een verder argument 

voor het vermoeden dat achter Išoʿdads betoog tegen de allegoristen een tekst van Theodorus 

schuil kan gaan.  

Het eerste deel van hoofdstuk 12 (a–c), dat handelt over allegorische uitleg in het algemeen, 

heeft een parallel in het Scholion van Theodorus bar Koni (eind achtste eeuw). In de vertaling 

zijn de parallelle delen aangegeven met ‘TbK’ in superscript. Aangezien deze twee bronnen 

onafhankelijk van elkaar zijn, moet er een gezamenlijke Syrische bron aan ten grondslag 

liggen. Naast Theodorus bar Koni’s versie bestaat er nog een derde versie.11 Hoewel Van den 

Eynde twijfelt tussen afhankelijkheid van Išoʿdad en een gemeenschappelijke bron, blijkt uit 

een nadere vergelijking dat dit korte excerpt enerzijds een iets kortere weergave biedt dan 

Išoʿdad, maar anderzijds ook enkele extra’s heeft, waaronder een parallel in Theodorus bar 

Koni’s werk.12 Vermoedelijk gaat het hier dus om een derde getuige van de 

gemeenschappelijke Syrische bron. Er zijn verschillende aanwijzingen voor een nauw 

verband tussen deze bron en Theodorus van Mopsuestia. In de eerste plaats verwijst 

Theodorus bar Koni expliciet naar de Mopsuestener als de bron voor de passage over de 

inconsistentie van de allegoristen. Hij verwijst immers naar ‘de gezegende Uitlegger in het 

Traktaat tegen de allegoristen (mʾmrʾ dlwqbl pltnyʾ)’ (c).  Exact dezelfde benaming geeft een 

Syrische kopiist aan Theodorus van Mopsuestia’s inleiding bij de commentaar op Psalm 

118(119), maar waarschijnlijk bedoelde Theodorus bar Koni het hierboven genoemde traktaat 

 
9 Adam H. Becker, Fear of God and the Beginning of Wisdom: The School of Nisibis and the Development of 
Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia, Philadelphia, Penn. 2006. 
10 Cyrus van Edessa, Zes verklaringen van de liturgische feesten, rsr. IV.3–5, William F. Macomber (red.), Six 
Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the Mid Sixth Century 
(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 355–356, Scriptores Syri 155–156), Leuven 1974. 
11 Vandenhoff (red.), Exegesis Psalmorum, Syrische tekst 16–18, vertaling 26–27. Het excerpt maakt deel uit van 
een verzameling inleidende fragmenten over de Psalmen, dat in meerdere handschriften voorafgaat aan de 
commentaar van Denḥa-Gregorius, zie Van den Eynde, Commentaire d’ Išo‘dad VI (CSCO 434), xxxiv–xxxvii 
en Van Rompay, Théodore de Mopsueste. Fragments syriaques (CSCO 436), ix-xiii. 
12 Van den Eynde, Commentaire d’ Išo‘dad VI (CSCO 434), xxxv. De parallel met Theodorus bar Koni betreft 
getallenspeculatie over de gelijkenis van de zaaier (Scholion VIII.43, en vergelijk V.19). 



 

 

Aduersus allegoricos.13 In de tweede plaats is de polemiek richting Origenes in de Oost-

Syrische traditie niet op zijn plek als originele compositie, omdat Origenes daar nauwelijks 

gerecipieerd is.14 Het is veel waarschijnlijker dat dit is overgenomen uit een gezaghebbende 

Griekse bron. Ten derde past de felle toon richting Origenes en de allegoristen heel goed bij 

Theodorus van Mopsuestia’s gebruikelijke manier van schrijven over zijn tegenstanders in het 

algemeen en over allegoristen in het bijzonder. Išoʿdad zelf is elders, bijvoorbeeld in zijn 

inleiding op de commentaar op Hooglied, minder negatief over allegorische uitleg. Ook de 

lange zinnen zouden goed passen bij Theodorus’ ingewikkelde schrijfstijl. Ten vierde is het 

precies Theodorus van Mopsuestia die op deze manier over Origenes schrijft in de inleiding 

bij Psalm 118(119).15 De beschrijving die hij daar van Origenes en de allegoristen geeft vormt 

niet de uiteindelijke bron van deze passage in Išoʿdads inleiding, maar lijkt wel aan dezelfde 

geest ontsproten te zijn. Waarschijnlijk is de gezamenlijke bron van Išoʿdad van Merv en 

Theodorus bar Koni op dit punt direct of indirect gebaseerd op (een) tekst(en) van Theodorus 

van Mopsuestia.  

Het tweede deel van hoofdstuk 12 (d–i), dat 1 Korinthiërs 10:4 als uitgangspunt neemt voor 

een weerlegging van de allegorische uitleg, is ook op verschillende manieren met Theodorus 

van Mopsuestia te verbinden. Volgens Išoʿdads commentaar op 1 Korinthiërs zet Theodorus 

zich af ‘tegen de allegoristen’ (lwqbl pltnyʾ) als hij zegt dat niet de rots, maar het water met 

het volk meereisde.16 Dit komt niet terug in de hierboven vertaalde tekst, maar is wel een 

aanwijzing dat Theodorus deze tekst van Paulus heeft gebruikt in zijn polemiek tegen 

allegorische uitleg. 

 
13 Theodorus van Mopsuestia, Expositio in Psalmos 118.hypothesis, Syrisch fragment II.5, Van Rompay, 
Théodore de Mopsueste. Fragments syriaques, Syrische tekst 14:10; Van Rompay, Théodore de Mopsueste. 
Fragments syriaques (CSCO 436), xlv–xlvii. 
14 Hierop werd ik opmerkzaam gemaakt door Bas ter Haar Romeny (Vrije Universiteit Amsterdam). Natuurlijk 
was Origenes wel bekend als ‘ketter’ en was ‘Origenist’ een gangbaar predikaat om anderen verdacht te maken, 
zie Becker, Fear of God, 199–201. De polemiek van Theodorus tegen Origenes en allegorische uitleg werd 
misschien weer van stal gehaald tijdens de schoolcontroverse rondom Ḥenana rond 600. 
15 Theodorus van Mopsuestia, Expositio in Psalmos 118.argumentum, Syrische fragmenten II.3–4, Lucas Van 
Rompay (red.), Théodore de Mopsueste. Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et 
Psaumes 138-148) (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 435–436, Scriptores Syri 189–190), Leuven 
1982, Syrische tekst 7–13. Zie hierover ook Cornelis Hoogerwerf, ‘Origen, “Destroyer of the Holy Scriptures”? 
Origen and Theodore of Mopsuestia on Ephesians 5,31-32’, in Brouria Bitton-Ashkelony en anderen (red.), 
Origeniana Duodecima: Origen's Legacy in the Holy Land - A Tale of Three Cities: Jerusalem, Caesarea and 
Bethlehem. Proceedings of the 12th International Origen Congress, Jerusalem, 25-29 June, 2017 (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 302), Leuven 2019, 741-752. 
16 Margaret Dunlop Gibson (red.), The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Ḥadatha (c. 850 A.D.) in 
Syriac and English, dl. 5: The Epistles of Paul the Apostle (Horae Semiticae 11), Cambridge 1916, tekst 52–53, 
vert. 34–35. 



 

 

Een andere tekst, Inleiding op de goddelijke geschriften van een zekere Adrianus uit 

waarschijnlijk de vijfde eeuw, is in hoge mate gebaseerd op de behandeling van het idioom 

van de Psalmen in Theodorus’ commentaar.17 Hierin fungeert 1 Korinthiërs 10:4 als het eerste 

voorbeeld voor het stijlfiguur syncrisis, Theodorus’ voorkeursbenaming voor de Paulijnse 

‘allegorie’. Adrianus volgt het taalgebruik van Theodorus in zijn typering van 

1 Korinthiërs 10:1–4. Daarnaast noemt Adrianus – althans, in versie 2 van de Inleiding – 

Galaten 4 en Efeziërs 5, die beide figureren in Theodorus’ inleiding bij Psalm 118(119). Het 

feit, dat zowel Išoʿdad van Merv in de Syrische traditie als Adrianus in de Griekse traditie in 

hun verwerking van de inleiding van Theodorus’ commentaar het voorbeeld van de rots als 

Christus als primair voorbeeld behandelen, zou erop kunnen wijzen dat dit ook in Theodorus’ 

inleiding gebeurde. 

Een duidelijke parallel van gedeelte (f) is te vinden in de Topographia christiana van de 

zesde-eeuwse auteur Kosmas Indikopleustes, die net als Theodorus slechts vier Psalmen als 

profetieën van Christus erkent. Hij geeft daarvoor dezelfde reden: ze worden in het Nieuwe 

Testament door de Heer Christus en de apostelen als getuigenis over hem gebruikt.18 Een 

gedetailleerde vergelijking tussen Kosmas’ en Išoʿdads tekst voert hier te ver, maar de 

overeenkomstige strekking en de vergelijkbare opbouw van deze parallelle passages 

suggereren een gezamenlijke herkomst. De invloed van Theodorus op Kosmas liep via de 

school van Nisibis. De overeenkomsten tussen Kosmas en Išoʿdad kunnen dus verklaard 

worden door beider afhankelijkheid van het gedachtegoed van deze school. In elk geval is het 

inhoudelijke verband met Theodorus van Mopsuestia onmiskenbaar. We kunnen vermoeden 

dat ten behoeve van het onderwijs over de Psalmen in het netwerk van de school weergaves 

van Theodorus’ visie circuleerden die herkenbaar waren in opbouw en structuur, maar flexibel 

in de details. 

Išoʿdad vergelijkt in (i) de Egypenaren, de Assyriërs en de Babyloniërs met de demonen en 

Hizkia met elke rechtvaardige. Hiervoor zijn parallellen te noemen in de Griekse traditie. In 

de inleiding bij Psalm 118(119) van Diodorus van Tarsus, een van de belangrijkste bronnen 

voor Theodorus, fungeert de ballingschap in Babylon als een situatie van gevangenschap die 

– naast op de Israëlieten van toen – ook van toepassing is op de huidige gelovige. Als 

illustratie van dit principe fungeert Hizkia met zijn vijanden, de Assyriërs. Dit loopt parallel 

 
17 Adrianus, Ἐισαγωγὴ εἰς τάς θείας γραφάς, Peter W. Martens (red.), Adrian's Introduction to the Divine 
Scriptures: An Antiochene Handbook for Scriptural Interpretation (Oxford Early Christian Texts), Oxford 2017. 
18 Kosmas Indikopleustes, Topographia christiana V.123–135, Wanda Wolska-Conus (red.), Cosmas 
Indicopleustès. Topographie chrétienne: Tome II (Livre V) (Sources Chrétiennes 159), Parijs 1970. 



 

 

aan de mensen in het algemeen met als vijanden lijden, de dood en de duivel.19 Een auteur die 

sterk door Theodorus is beïnvloed, Theodoretus van Cyrus, vergelijkt in een bespreking van 

1 Korinthiërs 10:1–4 net als Išoʿdad de Egyptenaren met demonen.20 Deze overeenkomsten 

zijn het eenvoudigst te verkaren als we aannemen dat Theodorus’ Expositio in Psalmos het 

knooppunt is tussen de Griekse en de Syrische traditie. 

Enkele passages in andere geschriften van Theodorus kunnen laten zien hoe dicht de tekst van 

Išoʿdad bij Theodorus staat. Het voorbeeld uit Handelingen 2:17 bijvoorbeeld dat Išoʿdad 

vermeldt (f) is een favoriet voorbeeld van Theodorus.21 Verder haalt Theodorus in het 

voorwoord van de commentaar op Jona Paulus aan om de pedagogische waarde van de 

gebeurtenissen uit het Oude Testament te onderstrepen (1 Kor. 10:11). Vlak daarna volgt het 

voorbeeld van de slang in de woestijn als ondersteunend voorbeeld, dat Išoʿdad hier ook 

gebruikt (g–h).22 In de commentaar op 1 Korinthiërs verklaart Theodorus de tekst over de rots 

in de woestijn zoals in Išoʿdads tekst: de rots en Christus zouden een vergelijkbare functie 

hebben voor respectievelijk Israël en de kerk.23 Bovendien blijkt uit Theodorus’ inleiding bij 

Psalm 118(119) dat het bij zijn werkwijze past om een relevante tekst van Paulus te 

exegetiseren in zijn bestrijding van de allegoristen. In dit geval gaat dat om  Efeziërs 5:21–32, 

maar het is dus heel goed mogelijk dat Theodorus in het verloren gegane deel van deze 

inleiding of in de algemene inleiding van de Expositio in Psalmos een andere relevante tekst 

van Paulus heeft uitgelegd om toe te lichten hoe het Oude met het Nieuwe Testament dient te 

worden verbonden. 

Al met al blijkt uit de overeenkomsten met teksten van Theodorus zelf en uit de 

overeenkomsten met teksten die te herleiden zijn naar Theodorus’ werk dat hoofdstuk 12 uit 

 
19 Diodorus van Tarsus, Commentarii in Psalmos 118.argumentum, L. Mariès, ‘Extraits du commentaire de 
Diodore de Tarse sur les Psaumes: Préface du commentaire; prologue du Ps 118’, Recherches de science 
religieuse 9 (1919), 79–101. 
20 Theodoretus van Cyrus, Quaestiones in Exodum 27–28, zie Theodoretus van Cyrus, The Questions on the 
Ocateuch, dl. 1: On Genesis and Exodus, red. John F. Petruccione, vert. Robert C. Hill (The Library of Early 
Christianity 1), Washington, D.C. 2007. Het daaropvolgende item, Quaestiones in Exodum 29 is evident 
gebaseerd op Theodorus’ uitleg van Psalm 78. Dit wordt bevestigd door hetzelfde tekstcluster in de bron van 
Išoʿdad en Theodorus bar Koni; zie van de laatste Scholion III.20 en van Išoʿdad Commentaire d’ Išo‘dad de 
Merv sur l’Ancien Testament: II. Exode-Deutéronome, red. Ceslas Van den Eynde (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium 176 en 179, Scriptores Syri 80 en 81), Leuven 1958, tekst 34, vert. 45. 
21 Theodorus van Mopsuestia, Commentarius in xii prophetas in Ioelem 2.28–32; in Zachariam 9.9–10, 
Sprenger, Theodori Mopsuesteni commentarius in XII prophetas, 96–97, 368. 
22 Theodorus van Mopsuestia, Commentarius in xii prophetas in Ionam argumentum, H.N. Sprenger (red.), 
Theodori Mopsuesteni commentarius in XII prophetas: Einleitung und Ausgabe (Göttinger Orientforschungen 
5.1), Wiesbaden 1977, 169–176, net name 171–172. 
23 Theodorus van Mopsuestia, Fragmenta in epistulas ad Corinthios i et ii ad 1 Cor. 10:2–4, Karl Staab (red.), 
Pauluskommentare aus der Griechischen Kirche: Aus Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben 
(Neutestamentliche Abhandlungen 15), Münster 1933, 185–186. 



 

 

Išoʿdads inleiding van zijn Commentaar op de Psalmen grotendeels direct of indirect 

teruggaat op het werk van Theodorus van Mopsuestia. Het gedeelte (a–c) uit Išoʿdads 

hoofdstuk is ontleend aan een oudere Syrische bron, waarvan het aannemelijk is dat deze een 

vertaling of een vrije weergave is van een tekst van Theodorus. Diens Aduersus allegoricos 

komt als eerste in aanmerking, omdat Theodorus bar Koni daar expliciet naar verwijst. We 

hebben echter rekening te houden met de mogelijkheid dat Theodorus van Mopsuestia in dat 

traktaat nog eens heeft herhaald wat hij in zijn Expositio in Psalmos al had gezegd. 

De inhoud en opbouw van gedeelte (f) gaat terug op de Oost-Syrische schooltraditie uit de 

zesde eeuw of ouder, die op Theodorus’ visie geënt was. Mogelijk gaat hierachter een 

uiteenzetting van Theodorus zelf schuil. Gedeelte (g–i) heeft parallellen in werken die literair 

met Theodorus’ commentaar op de Psalmen in verbinding staan. Het vertoont ook 

overeenkomsten met passages elders in Theodorus’ werk. Het is waarschijnlijk dat Theodorus 

zich in zijn Expositio in Psalmos of in Aduersus allegoricos heeft beziggehouden met een 

anti-allegorische uitleg van 1 Korinthiërs 10:1–4. Maar in hoeverre de tweede helft van dit 

hoofdstuk teruggevoerd kan worden op een concrete tekst van Theodorus, met name zijn 

Expositio in Psalmos of Aduersus allegoricos, is moeilijk te beantwoorden. Het is goed 

mogelijk dat Išoʿdad een eigen weergave biedt van een passage uit een van de genoemde 

werken van Theodorus, maar de aanwijzingen hiervoor zijn te karig om verder te komen dan 

het uiten van vermoedens. Het valt niet uit te sluiten dat Išoʿdad helemaal zelf dit betoog 

componeerde, waarbij zijn kennis van Theodorus’ werk uiteraard een grote rol speelde. 

Bovendien is het mogelijk dat Išoʿdad een of meerdere originele composities van Syrische 

auteurs heeft verwerkt. 

Hoe de precieze genealogische verhoudingen tussen Theodorus van Mopsuestia’s werk en dit 

hoofdstuk uit Išoʿdads voorwoord van zijn Commentaar op de Psalmen ook liggen, het is 

duidelijk dat deze negende-eeuwse tekst polemiek bevat van enkele eeuwen her, en dat de 

hermeneutiek ten aanzien van de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament die 

hierin naar voren komt de hermeneutiek van Theodorus goed weergeeft. Daarmee is deze 

tekst van Išoʿdad niet alleen een belangrijke bron voor de bestudering van de hermeneutische 

positie van de Oost-Syrische bijbeluitleg, maar ook voor die van Theodorus en zijn 

Antiocheense collega’s. 

Cornelis Hoogerwerf MA schrijft een proefschrift over Theodorus van Mopsuestia aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam en is als nieuwtestamenticus werkzaam bij het Nederlands 

Bijbelgenootschap te Haarlem. choogerwerf@outlook.com 


