
Verba volant; scripta manent. Het gesproken
woord vervliegt, het geschreven woord blijft.
Waarom kozen de uitgevers van Nestle-

Aland, Novum Testamentum Graece bij de zesentwin-
tigste editie plotseling voor ekdusamenoi (ontkleed)
in plaats van het klassieke endusamenoi (bekleed) in 2
Korinthiërs 5:3, ondanks de overgrote meerderheid
van tekstgetuigen voor de lezing endusamenoi? Een
verandering met vergaande consequenties! Met deze
zesentwintigste editie krijgen exegeten een tekst
voorgeschoteld die de klassieke tekst omkeert. De
nieuwe Willibrord, bijvoorbeeld, volgt deze ingreep:
‘Als wij tenminste, eenmaal ontkleed, niet naakt
bevonden worden.’ De NBV sluit zich daarbij aan:
‘we zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet
naakt zullen zijn.’

Waar de vertalers die zekerheid vandaan halen is
voor mij een raadsel. Recentelijk is het alleen de
Naardense bijbel die respect toont voor de tekstover-
levering en zich eenvoudig houdt aan het sterk
betuigde endusamenoi: ‘als we tenminste bekleed en
niet naakt bevonden willen worden.’ 

Glorieuze verandering
Uit het onderstaande moet blijken dat de uitgevers
met de keuze voor de mager betuigde lezing ekdusa-
menoi waarschijnlijk de letterlijke uitleg van het ver-
haal over het open graf wilden veiligstellen. De klas-
sieke leer moest worden gehandhaafd. Want de
keuze bepaalt over welke informatie Paulus
beschikte aangaande Jezus’ opstanding en welke
consequenties hij daaruit voor zijn eigen sterven
trok. In de voetnoot tekent de Willibrord aan: ‘...Het
liefst zou hij (Paulus), levend bij de komst van de
Heer, zonder te sterven, zonder het oude kleed af te
leggen, de glorieuze verandering ondergaan...’ De
vertalers kozen dus ook voor ekdusamenoi en verwij-
zen met een zekere aarzeling naar 1 Korinthiërs
15:44, ‘... vanuit het perspectief van zijn eigen
dood...spreekt Paulus over het lichaam, dat hij, niet
altijd helder onderscheiden, aanduidt met een dub-
bel beeld, dat van het huis en dat van het kleed, ons
aardse huis, een tent... Het liefst zou hij, levend bij de
komst van de Heer, zonder te sterven, zonder het
oude kleed af te leggen, de glorieuze verandering
ondergaan die nodig is om het koninkrijk Gods in
zijn volheid deelachtig te worden.’

Arme Paulus! Zou hij werkelijk dweperig hebben

uitgekeken naar de komst van het koninkrijk Gods
en gepiekerd hebben over het ‘hoe’ van het hierna-
maals, als het koninkrijk van God zou uitblijven?
Zou hij in 2 Korinthiërs 5 hebben gemijmerd over
hoe die ‘glorieuze verandering’ dan wel moest
geschieden, waarbij het ‘geestelijk opstandingsli-
chaam’ letterlijk over het oude ‘kleed’ (zijn lichaam)
getrokken zou worden, als een soort overjas, zoals C.
D. Moule het eens uitdrukte (vs. 2)? Zou hij, als hij
de komst van Christus niet meer zou beleven, bang
zijn geweest dat na zijn dood zijn ‘naakte’ ziel in een
soort tussentoestand van lichaamloosheid zou ver-
keren ‘als wij tenminste eenmaal ontkleed, niet
naakt zullen staan’ (vs. 3)? Met daarbij de gedachte
dat zijn dode botten in het graf in die tussentijd als
zaad zouden functioneren, waaruit aan het slot van
de geschiedenis een geestelijk lichaam zal verrijzen
(1 Kor. 15:44)? Alsof Paulus niet weet wat beeldspraak
is! Maar dit alles steunt slechts op de minderheidsle-
zing van de Claramontanus en een enkel laat hand-
schrift.1 Bruce M. Metzger, een erkende autoriteit,
verklaart dan ook dat ‘the reading endusamenoi
should be adopted.’2

De Willibrord-vertalers beriepen zich voor hun
exegese waarschijnlijk op O. Cullmanns essay
Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead
(1956).3 Zijn onthulling wekte nogal beroering.
Want het geheim van de dood fascineert de mens-
heid ten diepste en in deze passage zou Paulus ons
een blik gunnen op het hoe en wat van een leven na
de dood. Cullmann paste echter een puur menselijke
logica op Paulus’ beeldspraak toe. Met deze metafo-
ren wilde Paulus juist een transcendente werkelijk-
heid aanduiden, die het menselijk weten ver over-
schrijdt. Hij schreef immers over ‘de onzichtbare
dingen’ die ‘eeuwig’ zijn (4:18). 

Onvoorstelbare werkelijkheid
Volgens Cullmann zou er een hemelsbreed verschil
hebben bestaan tussen de leer van Plato aangaande
de onsterfelijkheid van de ziel en het bijbelse begrip
van de opstanding van het lichaam. Cullmann ont-
wikkelde zijn vreemde theorie op grond van een let-
terlijke uitleg van het geopende graf. Bij het theolo-
goumenon ‘de opstanding van het lichaam’ moet
men aan het lijk van een gestorvene denken. Met dat
postulaat moet Paulus gedacht hebben, ‘als ik voor
de paroesie kom te sterven, dan is mijn dode lichaam
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1 D* a f (c). Verder nog
Tertullianus. 

2 Bruce M. Metzger, A Textual
Commentary on the Greek New
Testament 3, UBS, 1975, p.
511; ‘  ekdusamenoibeing an
early alteration to avoid
apparent (?) tautology.’
Margaret E. Thrall noteert
dat endusamenoi eventueel
de zin van ependusamenoi
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hebben. Paulus zou dan nog
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3 Reeds in 1955 verdedigde
mijn leermeester J.
Sevenster een tussentoe-
stand in Paulus’ eschatolo-
gie, maar Cullmann liet
Sevenster onvermeld In zijn
artikel ‘Einige
Bemerkungen über den
“Zwischenzustand” bei
Paulus’, NTS 1.4(1955) p.
291-297.

Interpretatie 3  03-04-2006  10:13  Pagina 19



20 I n t e r p r e t a t i e � a p r i l  2 0 0 6

nog op aarde, maar Christus met een veranderd, ver-
heerlijkt lichaam reeds in de hemel’. Het wachten is
dus op het einde der tijden wanneer ‘het verganke-
lijke lichaam moet worden bekleed met het onver-
gankelijke’ (1 Kor. 15:53). 

Volgens Cullmann zou Paulus een soort antropolo-
gische angst koesteren voor een ‘naakt’ bestaan van
zijn ziel zonder zijn lichaam. Wanneer men echter
de metaforen van een bijbelse beeldspraak letterlijk
gaat nemen, raakt het geloofsvertrouwen hopeloos
in de knoop. Theo-logie, het spreken over God, die in
de hemel woont en het einde der tijden zal verschij-
nen, verwijst naar een menselijk onvoorstelbare wer-
kelijkheid. De eschatologie behandelt die transcen-
dente, goddelijke dimensie van de werkelijkheid. Ze
kan slechts in deze religieuze beeldtaal verwijzen
naar de Eeuwige, die zich aan Mozes openbaarde als
‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. In de bijbelse beeldspraak
verwijst het begrip hemel – een ruimtelijk concept –
naar het goddelijk zijn, terwijl het goddelijk komen
aan het einde (telos) van de geschiedenis een begrip
in de tijd is. Ruimte en tijd zijn verschillende groot-
heden. De twee wijzen van spreken over God mag
men niet in één leer van de laatste dingen onder-
brengen. Er is een eschatologie van de hemel en een
eschatologie van het eschaton van de tijd. 

Cullmann creëerde met zijn exegese een filosofische
doos die bestaat uit een tijdelijke en een ruimtelijke
dimensie, waarbinnen de naakte ziel zit gevangen.
Hij bracht dus de ruimtelijke en tijdelijke metaforen
over de opstanding onder in een filosofisch, niet in
een theologisch systeem. Volgens een eschatologie
van de hemel mag de individuele mens verlangen
naar een verblijf bij God in de hemel – maar dan na
het oordeel (2 Kor. 5:10!) -, volgens een eschatologie
van de Laatste Dag verwacht de mensheid bij de paroe-
sie het komen van het Godsrijk op aarde. Die twee
metaforen mag men niet dogmatisch combineren.
Het gaat in de bijbel niet om filosofie, maar om theo-
logie. 

Lichaamloosheid
Er zijn ten minste zes argumenten aan te voeren,
waarom Paulus geen tussentoestand van de naakte
ziel, zwevend tussen verlangen en vrees, voor ogen
had. Ten eerste: in de joodse literatuur komen we
nergens een auteur tegen die over een persoonlijk
vooruitzicht schreef op een dergelijke tussentoestand
van de ziel. In het verhaal van de zeven Makkabese
martelaren moet men bijvoorbeeld denken aan een
definitieve ‘opstanding’ in de hemel, waar de broers
hun verminkte lichaam geheel hersteld terug ont-
vangen.4 Het veelkleurige bijbelse begrip ‘opstan-
ding’ werd door Cullmann echter verengd door het
te koppelen aan een uitleg van het evangelische slot-
verhaal van de weggerolde steen voor het grafmonu-
ment. Het graf was volgens hem letterlijk leeg. 

Ten tweede komt de idee van een naakte ziel ner-
gens in de bijbel voor. Het adjectief ‘naakt’ past veel-
eer in de context van het oordeel. Paulus eindigt de
bedoelde perikoop met de waarschuwing: ‘wij moe-
ten allen voor de rechterstoel van Christus verschij-
nen.’ (2 Kor. 5:10).

Daarnaast is er in vers 3 van de perikoop geen
sprake van een (tussen)-toestand die duurt voor een
veronderstelde naakte ziel, maar van een voorbij-
gaand moment, waarop de mens in het oordeel
‘naakt’ – dus in schande - bevonden (heurethesometha)
zou kunnen worden. 

Het vierde argument betreft de veronderstelde
angst van Paulus voor een staat van lichaamloosheid.
Dit staat in schril contrast met de overige termen
waarmee hij aan zijn verlangen naar het onsterfe-
lijke leven uiting geeft: ‘een alles overtreffende vol-
heid van eeuwige glorie’ (4:17) en een ‘intrekken bij
de Heer’. Hij blijft zich echter bewust van het laatste
oordeel door de kurios; het onsterfelijke leven is nim-
mer een vanzelfsprekend vervolg op de dood.

Ten vijfde: Paulus is dus in wezen agnost over de
aard van dat leven. Wellicht kende hij de uitspraak:
‘zij zijn als de engelen’ (Luc. 20:36). Degene die wil
speculeren over de vraag ‘met wat voor lichaam
komen zij terug?’ noemt hij ‘een dwaas’. Hij schrijft
dan ook niet dat wij bij de opstanding een ‘lichaam’

4 H.J. de Jonge, ‘De opstan-
ding van Jezus. De joodse
traditie achter een christe-
lijke belijdenis’ in Jodendom
en Vroeg Christendom.
Continuiteit en
Discontinuiteit, T. Baarda,
H.J. de Jonge, M.J.J. Menken
(red.). Kok (1991) p. 51.
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aandoen, maar ‘dit sterfelijke’ zal met ‘onsterfelijk-
heid bekleed worden’ (endusasthai,1 Kor. 15:53).

Ten slotte: exegeten hebben het participium endu-
samenoi op twee verschillende momenten in de tijd
laten slaan. Volgens deze uitleggers slaat endusame-
noi terug op het ependusasthai, het ‘overkleed wor-
den’ van vers 2 en beide vinden plaats bij de paroesie,
een tautologie dus. Paulus zou al bij het ‘afbreken’
van zijn ‘tent’, dat is zijn lichaam, in vers 1, en zo
ook bij het ‘overkleed worden’ met ‘ons hemels ver-
blijf’ in vers 2 aan het moment van de eindoverwin-
ning op de dood bij de paroesie hebben gedacht,
wanneer ‘dit vergankelijke’ met ‘onvergankelijk-
heid’ bekleed zal worden (1 Kor. 15:51-57). Deze uit-
leggers moeten toegeven dat een dergelijke tautolo-
gie met weglating van een voorvoegsel, in dit geval
ep-, in het Grieks zeer ongebruikelijk is (M. Thrall).
Bovendien is deze uitleg uiterst geforceerd. Het
‘afbreken’ van onze ‘aardse tent’ is geen paulinische
metafoor voor het gebeuren bij de paroesie, maar
een geliefde metafoor voor het sterven van de enke-
ling. Paulus’ verlangen gaat ernaar uit om niet lan-
ger ‘in den vreemde te verblijven’, maar te ‘vertrek-
ken uit dit lichaam’ om ‘in te trekken bij de Heer’
(vss. 6 – 8). In de context  merkt hij op dat hij dikwijls
geconfronteerd werd met zijn eigen sterven (4:11).

Daarnaast slaat de uitdrukking dus duidelijk op
het moment van het sterven van de enkeling. Zoals
gezegd, koos Cullmann destijds voor het mager
betuigde ekdusamenoi. Paulus zou gepiekerd hebben
over de antropologische aard van een leven in een
hiernamaals voor de paroesie, een tussentoestand
dus, en het sterven hebben beschreven als een ‘afleg-
gen’ van zijn sterfelijk lichaam. De ziel steeg dan
‘naakt’ naar een plaats in de hemelse gewesten. Hij
vreesde die naaktheid. Hier wreekt zich een onge-
oorloofde vermenging en systematisering van een
eschatologie van de Laatste Dag in 1 Korinthiërs 15
en een eschatologie van de hemel in 2 Korinthiërs 5.

Weinigen denken echter aan een derde mogelijk-
heid, hoewel die geheel past in Paulus’ denken. De
aoristus endusamenoi kan immers zeer goed slaan op
een moment in de tijd dat aan het sterven vooraf
gaat. Paulus past immers de metafoor ‘bekleed wor-
den’ of ‘aandoen van een kledingstuk’ nimmer toe
op het aandoen van een (verheerlijkt) lichaam. Hij
schrijft wel over ‘het uittrekken van de oude mens’
(Kol. 3:8, vgl. 2:11). en ‘het aandoen van de nieuwe
mens’; hij noemt dit een ‘bekleed zijn met Christus’
(Gal. 3:27) of het aandoen van ‘de wapenen van het
licht’ (Rom. 13:12; vgl. Ef. 6:13). Dit bekleden of
bekleed zijn slaat dan op een aards leven in de Geest,
dat de gelovige al bij de doop ten deel valt of op de
‘dagelijkse vernieuwing’ van het aardse leven (cf.
4:11vv; 15v, 5:3). Het endusamenoi van vers 3 refereert
in dit geval hoogst waarschijnlijk naar het moment
van de doop, waarbij de bekeerling met het witte
doopkleed omkleed werd. Hij gebruikt dit als teken

voor de nieuwe levenswijze in het geloof in Christus,
een ‘met Christus’ bekleed zijn. In dit opzicht is
Paulus een mysticus.

Tussentoestand van de naakte ziel
De symboliek van het ‘afleggen’ en het ‘bekleed wor-
den’ hangt samen met het markante ‘of – of’ van zijn
denken. Mensen leven op aarde of ‘naar het vlees’ of
‘naar de Geest’. Voor hem symboliseert het bekleed
worden met het doopkleed de overgang van de ene
naar de andere levenswijze.

De vraag blijft, waarom een latere kopiist als eerste
de lezing ekdusamenoi neerpende. Was het eenvoudig
een verschrijving van evk- in plaats van evn- ?
Gelezen in verband met Paulus’ levenseinde is dat
niet waarschijnlijk. Veeleer volgde hij dezelfde
gedachtegang als Cullmann. De canon van de
apostolische geschriften, die nu het Nieuwe
Testament heten, was in zijn tijd al tot stand geko-
men. Hij kende dus het cryptische slot van het
Marcus-evangelie van na het jaar 70, waarvan Paulus,
die vóór 70 schrijft, nog geen weet had. De scribent
geloofde niet alleen zelf dat Jezus’ dode lichaam let-
terlijk uit een grafmonument was verdwenen die
zondag na de kruisiging, maar hij veronderstelde dat
Paulus zich toen al, net als hij, Christus’ opstanding
zo had voorgesteld: als een verandering en verdwij-
ning van Jezus’ dode lichaam, nadat de steen als met
onzichtbare hand was weggerold. Hij concludeerde
dus dat Paulus, omdat die schreef over de hoop in het
aangezicht van de dood, wel aan een tussentoestand
van zijn naakte ziel voor het einde der tijden moest
hebben gedacht. Het is de consequentie van de hypo-
these van een letterlijk leeg graf.

Alternatieve exegese
Exegeten die Cullmanns axiomatische alternatief
‘onsterfelijkheid van de ziel’ of ‘opstanding van het
lichaam’ verwerpen, zijn echter verplicht om een
alternatieve exegese van het aangrijpende slot van
het evangelie te geven in plaats van een klassiek, let-
terlijk leeg graf. Het bovenstaande betoog over 2
Korinthiërs 5:3 is een samenvatting van mijn disser-
tatie. Ik heb getracht later aan de verplichting van
die alternatieve exegese te voldoen in mijn studie
The Open Tomb.

Concluderend kunnen we zeggen dat de radicale
verandering van ekdusamenoi in plaats van het klas-
sieke endusamenoi in 2 Korinthiërs 5:3 in de zesen-
twintigste editie van Nestle-Aland, Novum
Testamentum Graece, niet of nauwelijks wordt
gesteund door de handschriften. Zij werd veeleer
ingegeven door een letterlijk verstaan van het evan-
gelische opstandingsverhaal van het geopende graf.

5 Gen 3:10; Jes 20:2-4; Micha
1:8; Job 26:6; Ezech 16:7v. 

6 Zie voor een exegese mijn
‘Paul’s Hope in the Face of
Death’ in J.B.L. LXXXVIII
(1969, p. 445 – 458).

7 Zie mijn Het open graf,
Marcus’ nieuwe versie van de
opstanding, Meinema,
Zoetermeer, 2002
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