Protestant Theological University

Voor wie staat de oudste zoon?
Oegema, A.

Published: 28/12/2015

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Oegema, A. (Author). (2015). Voor wie staat de oudste zoon? Een parabel en zijn anti-joodse
interpretatiegeschiedenis. Online publication or website

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). You may freely distribute
the URL identifying the publication in the public portal.
This publication might have been made available through the PThU Research Portal under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright
Act, indicated by the “Taverne” license. More information can be found on the PThU website: https://www.pthu.nl/over-pthu/bibliotheekpthu/diensten/article-25fa-taverne-amendement-end-user-agreement.pdf
Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will investigate your claim and remove
access to the work if necessary: bibliotheek@pthu.nl .
Downloaded from the PThU Research Portal (Pure): https://pure.pthu.nl .

Download date: 04. Dec. 2022

412016

Voor wie staat de oudste zoon? Een parabel en zijn antijoodse interpretatiegeschiedenis | Parabelproject

VOOR WIE STAAT DE OUDSTE ZOON? EEN
PARABEL EN ZIJN ANTIJOODSE
INTERPRETATIEGESCHIEDENIS

l Martijn Stoutjesdijk

} 28 december 2015

v 0

m Blogs

Albertina Oegema, Amy Jill Levine, De verloren

zoon, Lukas 15:1132, Short stories by Jesus, Tertullianus

De parabel van de verloren zoon (Lukas 15:1132) is één van Jezus’ bekendste parabels. Het begint met
een zoon die zijn erfdeel van zijn vader opvraagt en het in het buitenland besteedt. Vervolgens ontspint
zich een narratief dat onder andere verhaalt over de terugkeer van de jongste zoon naar zijn vader, over
het feest dat zijn vader vanwege diens terugkomst organiseert, en over de boosheid van de oudste zoon
over precies dit feest. Het is een verhaal vol dramatiek dat onder andere Gods vreugde over de
ommekeer van zondaars moet toelichten.
Minder bekend is de context waarin deze parabel staat en hoe deze context tot antijoodse interpretaties
https://parabelproject.nl/?p=190
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heeft geleid. Deze context is een discussie tussen Jezus en twee joodse groepen uit zijn tijd, de Farizeeën
en schriftgeleerden. Zij morren namelijk dat Jezus met zondaars eet (vv. 12). Met de parabel van de
verloren zoon reageert Jezus op dit gemor en thematiseert hij het in de boosheid van de oudste zoon.
Deze zoon is boos omdat zijn vader een vetgemest kalf laat slachten voor het feest vanwege de terugkeer
van zijn jongste zoon, terwijl hij zíjn jarenlange gehoorzaamheid zelfs nog nooit eens heeft beloond met
een geitenbokje (vv. 2930). Jezus suggereert hiermee dat de Farizeeën en schriftgeleerden morren
vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid: Jezus eet wel met zondaars, maar beloont hun
gehoorzaamheid niet!
In de interpretatiegeschiedenis van de parabel werd uit deze binnenjoodse discussie tussen Jezus en de
Farizeeën en schriftgeleerden vaak een oppositie gecreëerd tussen twee religies. Hierin werd de jongste
zoon geïdentificeerd met het christendom en de oudste zoon met het jodendom. De kerkvader
Tertullianus (ca. 200) verwijst al naar deze identificatie, hoewel hij haar zelf afwijst:
Zij betrekken namelijk de twee zonen op twee volkeren, de oudste op het Joodse volk, de jongste op
het christelijke volk. … Het is mogelijk dat de zoon, als Jood en de oudste, gehoorzaamt omdat hij de
eerste in adoptie is, het is mogelijk dat hij de christen de verzoening van God de Vader benijdt … (Over
zedigheid 8.3, 4)
Ook later duikt deze identificatie op, tot in de negentiende en twintigste eeuw. Stereotype beelden van de
joden en het jodendom hebben in deze interpretatiegeschiedenis een grote rol gespeeld, zoals het aan de
joden toegeschreven geloof in werkgerechtigheid.
Tegenwoordig zal een expliciete identificatie van beide zoons met
het jodendom en christendom niet vaak meer voorkomen. Sinds de
Middeleeuwen is de belangstelling ervoor sterk afgenomen. Toch
kunnen we ons afvragen of impliciet bepaalde antijoodse
interpretaties niet nog altijd een rol spelen. Zo heeft de
Amerikaanse—en joodse—hoogleraar AmyJill Levine in haar
recente boek Short Stories by Jesus (2014) verwezen naar het
impliciete contrast tussen Jezus en “de Joden” in de hedendaagse
uitleg van parabels. Voor de parabel van de verloren zoon geeft ze
als voorbeeld dat, wanneer wordt uitgelegd dat God van zondaars
houdt, er regelmatig wordt verondersteld dat “de Joden” denken dat
God alleen van rechtvaardigen houdt en zondaars hem niets
kunnen schelen (p. 20). Eveneens een stereotypering!
Levine heeft een enorm prikkelend boek geschreven waarin ze voor
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een tiental parabels antijoodse duidingen aan de kaak stelt en een
alternatief biedt. Het biedt stof tot nadenken: Hoe worden wij bepaald door de antijoodse
interpretatiegeschiedenis van de parabels en—belangrijker nog—hoe kunnen we deze antijoodse
vooronderstellingen corrigeren?
https://parabelproject.nl/?p=190
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