
Hoofdstuk IV

Vergelijkende analyse van de psalmuitleg

In deze analyse zal per Psalm worden aangegeven hoe Athanasius zijn exegese
voltrekt, alsook wat het theologisch resultaat is, terwijl op gewichtige punten een
vergelijking wordt gemaakt met de exegese van Origenes en Eusebius om zo Atha-
nasius’ plaats in de Alexandrijnse exegetische en theologische traditie precieser vast
te kunnen stellen.1 Waar het gebruik van bepaalde woorden en uitdrukkingen daar-
toe aanleiding geeft worden ook vergelijkingen met andere geschriften van Athana-
sius gemaakt. We hebben de Psalmen hierbij geclassificeerd naar de wijze waarop
Athanasius hen uitlegt.2 Deze indeling is niet altijd overtuigend omdat in een afzon-
derlijke Psalm soms verschillende aspekten van toepassing zijn. We geven hieron-
der eerst een overzicht van de rubrieken met een weergave van de Psalmen die on-
der die betreffende rubriek vallen.

1.Psalmen waarin de dichter spreekt namens een persoon uit het heilsplan
1.1  In de persoon van Christus: Ps. 15; 21; 40; 54; 77; 87; 108.
1.2  In de persoon van de apostelen: Ps. 18; 19; 45; 46; 48; 53; 63; 65; 66; 70; 75;

110; 111; 143; 144; 145; 146; 147; 148.
1.3  In de persoon van de Kerk/de gelovige: Ps. 5; 16; 22; 24; 25; 27; 55; 60; 102;

114; 115; 118; 139.
1.4  In de persoon van Israël: Ps. 41; 42; 43; 78; 82; 89; 101; 136.
1.5  In de persoon van de mensheid: Ps. 3; 9; 56; 69; 140; 141; 142.
1.6  In de persoon van meerderen: Ps. 34; 39; 47; 49; 59; 64; 68; 74; 84; 88; 90; 94;

105; 113.
1.7  In de persoon van Davids vrienden: Ps. 20.

2.Psalmen waarin de dichter spreekt tot een persoon uit het heilsplan
2.1  Tot de apostelen: Ps. 28; 104; 149.
2.2  Tot de kerk en de volkeren: Ps. 32; 36; 80; 97; 99; 112; 116; 134; 135.
2.3  Tot Israël: Ps. 81.
2.4  Tot de mensheid: Ps. 61; 150.
2.5  Tot meerderen: Ps. 44; 51; 95; 117.

                                                          
1 Voor wat betreft Origenes’ psalmuitleg hebben we gebruik gemaakt van de fragmenten die zijn overge-

bleven van zijn Selecta in Psalmos (PG 13, 1053-1686). Zie M. Geerard, Clavis Patrum Graecorum, I.
Patres antenicaeni, Turnhout 1983, 149-154 en P. Nautin, Origène Sa vie et son oeuvre. Parijs 1977,
201-292. Van Eusebius gebruiken we zijn Commentaria in Psalmos (PG 23). Hiervan is Ps. 51-95 ge-
heel bruikbaar, Ps. 1-50 vrij goed, Ps. 95-100 nauwelijks. Zie J.M. Rondeau, ‘Une nouvelle preuve’,
Recherches de Science Religieuse 56 (1968), 390-391. Om die reden hebben we ervoor gekozen het
vergelijkende aspekt tussen Athanasius, Origenes en Eusebius te beperken tot Ps. 1-95.

2 Voor de manier van classificatie hebben we gebruik gemaakt van Sieben, Psalterbenutzung, 164-198.
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3.De Psalmen waarin de dichter profeteert over het heilsplan
3.1  Profetie over Christus: Ps. 1; 2; 71; 98; 107; 109.
3.2  Profetie over de Kerk en de volkeren: Ps. 8; 83; 86; 92; 96; 106; 137.
3.3  Profetie over Israël: Ps. 11; 57; 58; 73; 76; 79.
3.4  Profetie over het heilsplan (algemeen): Ps. 13; 17; 35; 52; 67; 91.

4.Psalmen voor het gebed, het christelijk leven en de boetvaardigheid: Ps. 4; 6; 7;
10; 12; 14; 23; 26; 29; 30; 31; 33; 37; 38; 50; 62; 85; 100.

5.Psalmen over de schepping en de voorzienigheid: Ps. 73; 93; 103; 138.

6.Psalmen over de heilsgeschiedenis: Ps. 119 t/m 133.

Na de bespreking per Psalm zal een afsluitende evaluatie gegeven worden van de
verhouding van de Expositiones in Psalmos tot enerzijds Eusebius’ Commentaria in
Psalmos en anderzijds Athanasius’ overige geschriften.

1. Psalmen waarin de dichter spreekt namens een persoon uit het heilsplan

1.1 De psalmdichter spreekt in de persoon van Christus

Psalm 15: Deze Psalm heeft in het N.T. een belangrijke plaats en Athanasius geeft
haar een wat uitvoeriger verklaring, waarbij hij zich op Petrus beroept voor zijn
stelling dat David de Psalm in de persoon van Christus zingt.3 Omdat daarmee direkt
vragen rijzen rondom allerlei gebeden in deze Psalm waarin het menselijke en ook
hulpbehoevende van de bidder sterk naar voren komt, onderscheidt Athanasius hier
in zijn uitleg verschillende malen Christus als God en als mens. Bij Vs. 8 (‘Ik zag de
Heere altijd voor mijn aangezicht, want Hij is aan Mijn rechterhand, opdat ik niet
wankele’) zegt hij: Opgevat als God (kaqÕ m�n noe‹tai QeÕj) is Christus degene
die alle dingen draagt, als mens geworden (kaqÕ d� gšgonen ¥nqrwpoj) kan het
passen (pršpoi) om van Hem te zeggen dat de Heere aan zijn rechterhand is. Overal
vormt Hij zich naar de maat van de mensheid (to‹j tÁj ¢nqtrwpÒthtoj mštroij),
en voor hetgeen past (pršpon) bij de ontlediging schaamt Hij zich niet vanwege de
oikonomia.4

We zien Athanasius ditzelfde onderscheid maken bij zijn exegese in de Or.c.Ar. Uit
de vele voorbeelden noemen we Or.c.Ar. III.42-46, waar hij de tekst ‘Maar van die
dag of van dat uur weet niemand, ook niet de engelen, ook niet de Zoon’ (Mark.
13,32) bespreekt. Telkens komt dan de tegenstelling naar voren van Christus als
God die het wel weet, als mens die het niet weet (e„dëj æj QeÕj, ¢gnoe‹ sarki-
kîj, æj ¥nqrwpoj oÙk o�de: qe‹kîj d� o�de).5 Ook in Or.c.Ar. III.35: Als wij in
de Schrift lezen, dat Christus op goddelijke wijze (qe�kîj) iets zegt of doet door
Zijn lichaam als werktuig, doet Hij dat als God (QeÕj ên); als we zien, dat hij op
menselijke wijze (¢nqrwp…noj) spreekt of lijdt, dan is het als mens geworden

                                                          
3 PG 27, 100 D 1: ™k prosèpou toà Cristoà.
4 PG 27, 104 D 7-101 A 2.
5 PG 26, 416 A 5 en 421 A 3-4. Zie over dit punt E.P. Meijering, Athanasius: Die dritte Rede gegen die

Arianer II, 187-201.
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(gšgonen ¥nqrwpoj) dat Hij dat doet.6 Deze regel zien we Athanasius evenzeer in
de EP gebruiken precies op het moment dat er op profetische wijze woorden in
Christus’ mond gelegd worden die getuigen van zwakheid en hulpbehoevendheid.

Als mens is Christus tevens verbonden met de mensheid. In de uitleg zien we dan
twee ‘lagen’ optreden: eerst spreekt David in de persoon van Christus, vervolgens
spreekt Christus in de persoon van de mensheid. Daardoor wordt de gehele Psalm
een gebed van Christus als mensgeworden Verlosser die namens de gelovigen bidt
tot de Vader. Bijvoorbeeld in vs. 1 (‘Bewaar mij, o Heere, want op u heb ik ge-
hoopt’): Deze woorden richt Christus tot God namens ons, daar Hij de gemeen-
schappelijke persoon van de mensheid heeft aangenomen in het heilsplan.7 Bij Ori-
genes en Eusebius ontbreekt deze gedachte van Christus die spreekt in de persoon
van de mensheid en daarmee ook de soteriologische spits die Athanasius’ uitleg
kenmerkt. Deze spits zien we eveneens bij vs. 8 (‘Ik zag de Heere te allen tijde voor
mij’): ‘Onze natuur wordt in Christus een hoge eer waardig gekeurd. Hoe wij voor
het aangezicht van de Vader gebracht worden, terwijl wij wegens de overtreding in
Adam verstoten waren’. Aan het slot keert het nogmaals terug (vs. 11: ‘Gij hebt mij
de wegen des levens bekend gemaakt’ ): ‘Hij heeft de persoon van de mensheid (Ð
tÁj ¢nqrwpÒthtoj prÒswpon) aangenomen en spreekt deze woorden als één van
ons geworden (æj kaq’ ¹m©j gegonëj), terwijl de woorden meer ons passen dan
Hem, in zoverre Hij als God wordt opgevat (kaqÕ noe‹tai QeÕj).8 Binnen dit kader
volgt de uitleg van de symbool-woorden. ‘Uw rechterhand’ (vs. 11b) is Christus.
Als sprake is van ‘mijn goed dat U niet nodig hebt’ (vs. 2), dan slaat dat op de vol-
gens de wet gebrachte offers, die wel goed waren, maar toch worden zij door het
geloof opgeheven.9 ‘De heiligen in Zijn land’ (vs. 3): ‘Zijn land is het land van
Christus, de Kerk, ‘heiligen’ zijn degenen die in de Geest geheiligd zijn.

Zie ook Or.c.Ar. III.24: ‘Wij echter zijn zonder de Geest vreemd aan God en ver
van Hem, maar door deel te krijgen aan de Geest (toà PneÚmatoj metocÍ) komen
wij in contact met de Godheid (sunaptÒmeqa tÍ qeÒthti). Ons zijn in de Vader is
dus niet van ons, maar van de Geest die in ons is, en die in ons blijft zolang wij
Hem door de belijdenis (Ðmolog…a) in ons bewaren.’10 Zie voor dezelfde gedachte
ook Ep.ad Serap. I.24:11 als de Heilige Geest niet werkelijk God is, krijgen we door
Hem geen gemeenschap met God; omdat we dan integendeel met een schepsel ver-
bonden worden, blijven we vreemd aan de goddelijke natuur (¢llÒtrioi tÁj qe…aj
fÚsiwj), omdat we door niets deel aan haar zouden hebben.12

Psalm 21: Reeds in het N.T. wordt deze Psalm uitgelegd als heeft David in de per-
soon van Christus gesproken. Athanasius voegt er ook in deze Psalm aan toe dat

                                                          
6 PG 26, 397 B 6-10.
7 100 D 4: TÕ koinÕn prÒswpon tÁj ¢nqrwpÒthtoj ¢nalabën.
8 PG 27, 105 B 4-6.
9 Zie ook de uitleg op vs. 4b (‘Ik wil hun samenkomsten niet bijeenbrengen in bloed’): God wil niet, dat

de volkeren in de dienst der wet tot hem komen, maar in lofprijzing en in het onbloedige offer.
10 PG 26, 373 C 1-6).
11 PG 26, 585, B7-8). Ook I.22 (PG 26, 584, A 9-14) en I.30 (600 C 6-12). Zie ook A. Laminski, Der

Heilige Geist als Geist Christi und Geist der Gläubigen, Leipzig 1969, 155-165.
12 PG 26, 585, B 9-13. Zie ook E.P. Meijering, Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer, Amster-

dam 1996, 221/2.
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Christus hier spreekt in de persoon van de mensheid.13 Dat laatste dient ter verkla-
ring vooral van passages waarin Christus spreekt over Zijn godverlatenheid (vs.
2a),14 Zijn overtredingen (vs. 2b), Zijn zwakheid (vs. 11). Christus kan in de per-
soon van de mensheid spreken, omdat ‘Hij het onze (= onze situatie, namelijk we-
gens de zonde van God verlaten te zijn) op zich neemt’.15 Terwijl de eerste trede van
de uitleg (David in de persoon van Christus) een profetische grondslag heeft, is de
tweede trede (Christus in de persoon van de mensheid) gebaseerd op de plaatsver-
vangende zijde van Christus’ verlossingswerk. Bij deze twee aspekten die de uitleg
bepalen voegt zich nog een derde: Athanasius brengt in zijn verklaring verschillende
keren het onderscheid naar voren tussen Christus als God of Christus die als mens
(voor de mensheid) spreekt. Bijv. in de uitleg van vs. 23: ‘Want Hij leerde ons de
natuurlijke en ware God en Vader, die met Hem één van Wezen is. Hij is verder als
mens met de Kerk verenigd’. Dit is de enige maal dat in de EP ÐmooÚsioj wordt
gebruikt.16 Zo hebben we het profetische, het soteriologische en het christologische
aspekt welke alle drie in de uitleg afwisselend naar voren treden. Het opschrift ‘voor
de hulp in de morgen’ kan op twee manieren verklaard worden: het heeft betrekking
op de gekomen eniggeboren Logos die ons heeft bevrijd van de nacht van de duivel
òf op de opstanding van de Verlosser op de vroege morgen, Die voor de natuur der
mensen de weg baande tot de onverderfelijkheid. Zo wordt elk vers van de Psalm
uitgelegd als gesproken door Christus namens en terwille van de mensheid.17 Enkele
voorbeelden geven we. ‘Want U bent het, die Mij voortbracht uit het lichaam, op U
was Ik geworpen van het lichaam van moeder aan’ (vs. 10-11) betekent: ‘Dat zegt
hij, omdat Hij volgens het besluit van de Vader mens werd.18 Hij bidt hier weer in
de persoon van de mensheid’. ‘Mijn beenderen werden verstrooid’ (vs.15) wijst op
de heilige mystagogen, de apostelen. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste: ‘Want
als Zijn lichaam de kerk is, zo mag men met recht hen die de Kerk vormen, als
beenderen aanzien’.19 Ten tweede: ‘de apostelen verstrooiden zich toen Christus
werd gevangen’. Symbool-woorden als ‘zwaard’, ‘hond’, ‘leeuwen’ en ‘hoornen
van de eenhoornen’ verwijzen alle naar de vijandige Joden (vs. 13; 14; 17; 21). ‘En
voor Zijn aangezicht zullen alle geslachten der volkeren aanbidden’ (vs. 28) is een

                                                          
13 PG 27, 132 B 1-2: ”Aidei d� tÕn yalmÕn Ð CristÕj ™k prosèpou tÁj ¢nqrwpÒthtoj. Zie ook bij

vs. 2:  PG 27, 132 B 13-14: tÕ tÁj ¢nqrwpÒthtoj prÒswpon ™n Cristù
14 Die Godverlatenheid verklaart Athanasius als het overnemen van de situatie waarin wij door de over-

treding van Adam ons bevinden. Het verband tussen Adam’s zonde enerzijds en de sterfelijkheid als
haar gevolg voor het hele menselijke geslacht anderzijds brengt hij ook naar voren in De Incarn. 3
(Thomson 140.30) - 4 (142.20); Or.c.Ar. I.51 (PG 26, 117 C 4-6: ’Epeid¾ g¦r Ð prîtoj ¥nqrwpoj
’Ad¦m ™tr£ph, kaˆ di¦ tÁj ¡mart…aj Ð q£natoj e„sÁlqen e„j tÕn kÒsmon); II.61 (277 B 4-5:
p£ntwn tîn ¢nqrèpwn ¢pollumšnwn kat¦ t¾n par£basin toà ’Ad¦m).

15 PG 27, 132 B 6: t¦ ¹mîn e„j ˜autÕn metatiqeˆj
16 PG 27, 136 C 12-14: ’Ed…daske g¦r ¹m©j tÕn fÚsei kaˆ ¢lhqe…v QeÕn kaˆ ÐmoÚsion aÙtoà

Patšra.
17 Ook Origenes en Eusebius brengen bij deze Psalm naar voren hoe Christus in deze Psalm ‘terwille van

ons’ spreekt (PG 12, 1253 A 6-8; PG 23, 204 C 1-13), maar missen de formule van Christus ‘die spreekt
in de persoon van de mensheid’ en daarmee Athanasius’ diepere theologische gedachte van Christus die
door Zijn menswording één is geworden met de mensheid en als zodanig namens haar en voor haar
spreken kan.

18 133 A 9: kat’ eÙdok…an toà PatrÕj ™nnhqrèphsen.
19 Origenes verklaart de beenderen als ‘de leringen van de Kerk’ (PG 12, 1257 A 2-4: ’Ost© tÁj sof…aj

t¦ ¤gia dÒgmata tÁj ’Ekklhs…aj ™stˆn, ¤per ™n tù P£sca to…j ’Iouda…oij m¾ suntr…bein neno-
moqšthtai).
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profetie van Christus koningschap over de mensen der aarde, hoewel Hij als God
Koning over alles is, omdat Hij hen van de dwaling der demonen tot Zijn geloof,
Zijn inzicht en gerechtigheid voert.

De tegenstelling van Hem Die Koning is van alles (basileÝj p£ntwn) en mens
wordt om op aarde de mens van de demonen (daimÒnwn) te verlossen is met dezelf-
de uitdrukking zo ook te vinden in De Incarnatione 9.20 Om deze tegenstelling te
verduidelijken geeft Athanasius in het gedeelte ervoor de gelijkenis van een mach-
tige koning die in een grote stad in een van de huizen gaat wonen. Zo’n stad is
daardoor zeer vereerd en de vijanden durven voortaan de stad niet meer aan te val-
len vanwege die koning.21

Psalm 40: Vanuit het opschrift (‘met het oog op het einde’) is de Psalm gebonden
aan het heilsplan en blijkt de situatie van de ik-persoon die door een vriend verraden
wordt te passen op de situatie van Christus tegenover Judas.22 Vs. 5-13 verklaart
Athanasius dan ook als door David gesproken in de persoon van Christus. Dat geeft
problemen bij vs. 11-13, waar sprake is van een gebed om erbarmen en hulp, als ook
een belijdenis tot God als beschermer. Daar benadrukt Athanasius dan verschillende
keren dat Christus hier niet spreekt als God (kaq’ Ö noe‹tai QeÕj), maar als mens-
geworden (ginÒmenoj ¥nqrwpoj) en terwille van de mensheid (Øp�r ¢nqrèpwn).23

Dit leidt hem er bij vs. 12b  toe om twee mogelijkheden voor de exegese aan te
geven: ‘Wanneer Christus dat in de persoon van de mensheid (™k prosèpou tÁj
¢nqrwpÒthtoj) spreekt, zo wordt met vijand bedoeld degene, die ons de dood heeft
bereid, dat is de duivel. Wanneer Hij in de persoon van Christus zelf (æj ™x aÙtoà
toà Cristoà) spreekt, bedoelt Hij de vorsten der Joden’.24 Bij Eusebius zijn deze
christologische notities geheel afwezig, bij Origenes is er slechts een beknopte aan-
wijzing.25 Origenes onderscheidt binnen vs. 11 tussen ‘sta mij bij’ waarvan hij zegt
dat Christus het zegt als passend bij de mens, en ‘vergeldt hen’ wat hij verklaard als
door Christus gesproken als passend bij God.26 Athanasius daarentegen betrekt dit
gehele vers op Christus als mens en sprekend namens de mensheid. Bij zowel Ori-
genes als Eusebius ontbreekt de notie van het onderscheid tussen Christus die
spreekt als mens en als in de persoon van de mensheid, terwijl juist deze laatste
notie het heilswerk van Christus sterk naar voren brengt. Vs. 1-4 van de Psalm zijn
een zaligspreking op de mens die de arme en dorstige gedenkt. Athanasius meent
vanuit de rest van de Psalm, dat ‘de arme en dorstige’ een profetische omschrijving
is van Christus die om ons mensen arm is geworden. Deze verzen zijn dan ook door
de dichter gesproken met het oog op hen die in Christus geloven. Athanasius volgt
hier Eusebius, terwijl Origenes het vers zo uitlegt, dat het gaat om de mens die aan
zijn eigen nood denkt.27

                                                          
20 Thomson 154.22-24.
21 Thomson 154.17-22.
22 Zo ook in Ep. Fest. III. 4.
23 PG 27, 200 B 12-14.
24 PG 27, 200 B 4-7.
25 PG 23, 365 B 14-D 4.
26 PG 12, 1413 D 1-9.
27 PG 23, 361 C 2-14; PG 12, 1412 C 10-14.
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Psalm 54: Als in vs. 13-15 en vs. 21-22 sprake is van een vriend en bekende die een
verrader blijkt te zijn, past dat het beste op Judas. Die verzen verklaart Athanasius
dan ook aan de hand van gebeurtenissen rondom Christus en Judas.28 Daarmee is
tevens duidelijk dat David deze Psalm spreekt in de persoon van Christus.29 In vs.
16-20 en 23-24 gaat het niet meer over de derde pers. enkelvoud, maar meervoud.
Athanasius meent dan dat daar niet meer Judas wordt bedoeld, maar het gehele
Joodse volk in haar vijandschap tegen Christus en haar verwerping door God daar-
na. Zo verklaart vs. 20 (‘Want er was voor hen geen losprijs’) hoe het Joodse volk,
nadat het eenmaal30 het kostbare bloed van Christus (de losprijs) verloochend had,
geen losprijs meer bezat. En als David profeteert dat ‘de mannen des bloeds niet de
helft van hun dagen zullen bereiken’ (vs. 24b) dan gaat het over de ondergang van
het Joodse volk onder het zwaard van de Romeinen in 70 n. Chr. Als Athanasius
deze Psalm uitlegt met het oog op Christus in Zijn verhouding tot Judas en het Jood-
se volk, volgt hij Origenes en Eusebius.

Psalm 77: De in de Psalm beschreven wonderen van God in Israëls historie als ook
Israëls ongehoorzame reaktie daarop neemt Athanasius geheel in letterlijke zin (vs.
12-72). Rond de eerste 11 verzen is het minder eenvoudig. Direkt al in vs. 1 (‘Heb
acht, mijn volk, op Mijn wet’) meent Athanasius dat Asaf hier spreekt in de persoon
van Christus, terwijl ‘het volk’ aangeeft dat hij zich richt op de persoon van de Kerk
uit de volkeren. Hij wijst daartoe op de profeet Zacharia: ‘En vele heidenen zullen
hun toevlucht tot de Heere nemen en zullen Hem tot volk zijn’ (2,11). Met ‘de Wet’
wordt het Evangelie bedoeld.31 Deze uitleg vindt in steun in vs. 2: ‘Ik zal met gelij-
kenissen mijn mond openen’. Reeds door de Evangelist is dit vers verklaard als van
toepassing op Christus (Matth. 13,34-35): Asaf spreekt hier profetisch in de persoon
van Christus die hier aankondigt bij Zijn komst in gelijkenissen te zullen spreken.
‘Wat onze vaderen verteld hebben, is niet verborgen voor hun kinderen in het ko-
mende geslacht’ (vs. 3) wijst op de door de vaderen doorgegeven profetieën waar-
van de vervulling is gezien door hun kinderen, dat is het geslacht dat de werken en
de komst van Christus heeft meegemaakt. Het imperfectum van vs. 5 (Hij gaf een
wet in Israël’) is reden om te denken aan de wet en de tent van de getuigenis, die zij
kregen om daardoor de Verlosser te kennen die op de (bestemde) tijd verblijf zou
houden onder het geslacht der mensen. Het futurum van vs. 6 (‘Zonen die geboren
zullen worden, en zullen vertellen aan hun zonen’) is een aanwijzing, dat hier weer
het heilsplan wordt bedoeld, en wel de apostelen die Christus’ wonderlijke daden
hebben verteld aan hun zonen, dat is aan degenen die door hen tot het geloof zijn
gekomen. Het opmerkelijk vers 9 (De zonen van Efraïm, gewapende boogschutters,
keerden om ten dage van de strijd’) verklaart Athanasius als verwijzing naar alle
Israëlieten die geleerd hadden te strijden tegen de demonen, maar ten dage van de

                                                          
28 Zie bijv. Athanasius’ uitleg op vs. 15 (‘Naar het huis Gods wandelden wij in eendracht’): ‘Dat zegt hij,

omdat Hij vaak met hem naar de tempel is geweest’.
29 Behalve vs. 1-12. De klachten van smart en droefheid daar verklaart Athanasius als van de profeet die

in de Geest ziet wat met Christus geschiedt.
30 “Apax: betekent niet ‘eens voor altijd’. Dat zou in strijd zijn met het geheel van de EP. Het is meer

bedoeld zoals in Ep.ad Ser. I. 2: Omdat ze eenmaal (¤pax) de Logos Gods loochenen, is het in de rede
liggend, dat ze ook tegen Zijn Geest lasteren (PG 26, 432 B 11). Hier dient ¤pax meer om een onaf-
wendbaar gevolg aan te duiden.

31 Zo ook Eusebius (PG 23, 901 A 5-D 4).
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strijd, dat is rondom Christus’ gevangenneming, zich van hun Heere afkeerden en
voor Barabbas, dat is de satan, kozen; met als conclusie in vs. 11: ‘Zij vergaten Zijn
weldadigheid’, wat bleek uit hun overlevering van Christus aan Pilatus. Eusebius
mist deze profetische uitleg en beperkt zich tot een historische uitleg vanuit Richte-
ren.32 Aangaande vs. 12-72 die Athanasius letterlijk uitlegt is nog het volgende op te
merken: als bij vs. 54 sprake is van ‘God die hen bracht tot de berg van Zijn heilig-
heid, de Berg die Zijn rechterhand verworven had’, dan slaat de rechterhand van
God op Christus. Dat betekent voor de uitleg, dat het dus Christus zelf was die in de
tijd van het O.T. voor het volk uitging en hen het land der belofte tot bezit aan-
wees.33 Ook hier blijkt het symbool-woord rechterhand direkt reden te zijn om aan
Christus te denken.

Psalm 87: De ik-figuur beschrijft zich in de Psalm als getroffen door een diepgaand
lijden onder Gods vloek en toorn. Omdat het opschrift34 aangeeft, dat de Psalm
betrekking heeft op het heilsplan, meent Athanasius, dat hier Christus bedoeld is in
Zijn lijden, sterven en nederdaling ter helle35. Daarmee wordt de Psalm een gebed,
door de dichter gesproken in de persoon van Christus. Tegelijk verklaart hij Chris-
tus’ gebeden, angst, droefheid en lijden geheel als door Christus gesproken als
plaatsvervanger voor ons en als dragend onze zonden. Dus ook in deze Psalm vin-
den we weer de dubbele gelaagdheid: de dichter spreekt in de persoon van Christus
(als een stijlfiguur), Christus spreekt in de persoon van de mensheid (als een godde-
lijke werkelijkheid). Beiden bepalen de exegese. ‘Mijn ziel is vervuld van smart’
(vs. 4a) heeft als oorzaak, dat Hij onze zonden draagt en voor ons smart lijdt. ‘Mijn
leven naderde de onderwereld’ (vs. 4b) zegt Hij, omdat hij door Gods genade voor
de gehele wereld de dood smaakt. Opmerkelijk is de uitleg bij vs. 5 (‘Ik ben gewor-
den als een mens zonder hulp, vrij onder de doden’): Christus was als enige onder
de doden vrij, want er was geen zonde die Hem aan de dood onderworpen maakte.36

‘Uw toorn ligt op mij’ (vs. 8) is de vloek van de dood die het mensengeslacht heeft
getroffen. Omdat Christus voor ons tot vloek is geworden, zegt Hij dat de toorn
Gods op Hem is. Bij vs. 15 stuit Athanasius op een probleem omdat daar sprake is
van een onverhoord gebed: ‘Waarom o Heere, verwerpt U Mijn ziel, wendt u Uw
aangezicht van Mij af’. Athanasius zoekt dan naar een gebed van Jezus dat niet
verhoord is. Hij komt dan uit bij Jezus’ gebed voor het (Joodse) volk (‘Vergeef het
hun, want ze weten niet wat ze doen’). Dat gebed is door God niet verhoord vanwe-
ge de onmatige slechtheid van het volk Israël. Eusebius heeft hier een algemene
uitleg gericht op Christus’ lijden voor de wereld. In vs.16 (‘Ik ben arm, en in moeite
vanaf mijn jeugd’ wijst ‘arm’ er op dat hij knechtsgestalte aannam; ‘vanaf mijn

                                                          
32 PG 23, 909 B 1-D 12.
33 PG 27, 356 A 11-13: AÙtÕj g£r ™stin Ð CristÕj ¹ dexi¦ toà PatrÕj, Ð kaˆ p£lai proporeuÒ-

menoj toà laoà, kaˆ kataklhrodotîn aÙto‹j tÁj ™paggel…aj t¾n gÁn.
34 ‘met het oog op het einde’. Ook de overige onderdelen krijgen verklaring in de hypothesis: ‘voor Ma-

eleth’ (Øp�r Mael�q) betekent koor en is Gods volk in zoverre het Zijn deel en lot was; ‘tot inzicht’
(sunšsewj) geeft aan, dat voor deze psalm een zeer scherp geestelijk inzicht nodig is, omdat het gehei-
menis van Christus zeer diep is; ‘van Eman’: hij was een afstammeling van Israël, als kleinkind van
Zara, die een zoon was van Juda, de zoon van Israël.

35 Zo ook Origenes (PG 12, 1548 B 9-13) en Eusebius (PG 23, 1053 C 1-D 13).
36 Athanasius verwijst naar Joh.10, 18: ‘Ik heb macht, het leven los te laten, en heb weer macht, het op te

nemen’.
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jeugd’) wijst op het feit dat Hij vanaf de wikkeling in doeken vervolgd is, door
Herodes en zijns gelijken.

Psalm 108: De ik-persoon is in groot lijden door mensen die hem haten zonder
oorzaak. De dichter spreekt hier in de persoon van de lijdende Christus die te maken
heeft met Judas en het volk der Joden.  Bij vs. 1 (‘God, mijn Lof, zwijg niet’) geeft
Athanasius een voor zijn doen uitvoerige verklaring. ‘Mijn lof’ verklaart hij zo dat
God de Vader Zijn Zoon eer toebrengt37. Dan zegt Christus in dit vers tot de Vader:
‘Wanneer ook Judas Mij verraadt en het daardoor lijkt alsof Hij mijn lof in de weg
staat, zo geeft U mij lof en getuigenis van Mijn Godheid. Want omdat Judas in Mijn
Godheid niet geloofde, heeft hij Mij verraden’. Vervolgens komt vanaf vs. 2-29 de
tegenstander van Christus aan de orde. Athanasius laat vs. 2-13 op Judas slaan, vs.
14-29 op het gehele volk. Een reden noemt hij niet. Over Judas zegt de Psalm dan
het volgende: ‘Moge een zondaar over hem staan’ (vs. 6) geeft aan dat Christus
Judas aan de satan zal overgeven;38 in vs. 7 wordt geprofeteerd dat Judas in het
laatste gericht niets tot rechtvaardiging naar voren kan brengen (‘Wanneer hij ge-
richt wordt, gaat hij veroordeeld voorbij’); in vs. 8 (‘Zijn dagen moeten weinige
zijn’) wordt voorzegd hoe hij kort na zijn verraad zichzelf het leven beneemt; vs. 8b
(‘een ander neme zijn opzienersambt’) verwijst naar Matthias die in zijn plaats
apostel wordt. Vanaf vs.14 komt het Joodse volk naar voren: ‘De zonde van zijn
vaderen kome weer in gedachtenis voor de Heere’ verwijst naar het Joodse volk dat
de profeten heeft gedood, terwijl ‘de zonde van zijn moeder’ wijst op de Synagoge
die God vaak verbitterde. Bij vs. 15 neemt Athanasius ook de inhoud van het werk-
woord profetisch. Er staat: ‘Hij heeft niet gedacht barmhartigheid te beoefenen’.
Athanasius verklaart, dat ‘beoefenen’ staat voor ‘aannemen’, zodat hier aan de orde
is de afwijzing van de barmhartigheid die God de Vader aan Israël bewezen heeft.
‘Hij vervolgde een arm en dorstig mens’ (vs. 17) wijst op het Joodse volk dat
Christus vervolgt die immers arm werd, terwijl Hij rijk was, opdat wij door Zijn
armoede rijk zouden worden (II Kor. 8,9). ‘Hij trok de vloek aan als een kleed’ (vs.
18) wijst op de Joden die God dagelijks vloeken39 en daarom zelf de vloek krijgen.
‘Zij zagen mij en schudden hun hoofd’ (vs. 25) is vervuld toen Christus het kruis
hing. ‘Zij worden beschaamd die tegen mij opstaan’ (vs. 28) is te zien aan de Joden
doordat ze geen priester meer hebben, geen offer, geen altaar, geen openbarings-
woord’.40 Het slot is het omgekeerde van het begin. In vs.1 bidt de Zoon of de Va-
der Hem in de Kerk eer zal toebrengen; in vs.30 spreekt de Zoon uit dat Hij de Va-
der dank toebrengt door de volkeren (vs.30a: ‘Ik zal de Heere zeer prijzen met Mijn
mond’) en dat Hij in de Kerk de Vader looft (vs. 30b: ‘En in het midden van velen
zal Ik Hem loven’. Het is duidelijk dat Athanasius zo de uitleg van de Psalm een
sterk Niceens accent geeft, waarbij het gelijke God-zijn van de Vader en de Zoon

                                                          
37 Athanasius voegt er aan toe, ‘dat overal waar zich de kerken van christus vormen, die allerwegen

opduiken, looft God in hen de Zoon’.
38 In de hypothesis geeft Athanasius aan, dat in deze Psalm ook de werkwoordsvorm profetisch (profhti-

kîj) gelezen moet worden. Alles is geschreven in de wensende vorm (eÙktikîj), maar moet gelezen
worden als een futurum  dat aangeeft wat zal gebeuren (Ö mšlei sumbÁnai).

39 Athanasius wijst erop, dat de Joden dit doen tot op de huidige dag (toàto g¦r mšcri tÁj s»meron
’Iouda…wn pa‹dej poioàsin).

40 PG 27, 460 D 12-461 A1: oÙk Ôntoj aÙto‹j ƒeršwj, oÙd� oÜshj qus…aj, oÜte ƒerate…aj, oÔte
log…ou.
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naar voren komt in de gelijke eer die beiden binnen de Kerken ontvangen, dat is in
de liturgie waarin de Vader en de Zoon via de Psalmen gelijke aanbidding wordt
toegebracht.

1.2 De psalmdichter spreekt in de persoon van de apostelen

Psalm 18: Athanasius neemt vs.1-7, over de Godsopenbaring in de schepping, in de
direkte zin waarin het geschreven staat.41 Hij vergelijkt de spraak die uitgaat van de
schepping met een mooi gebouwd schip dat de kunst van de bouwmeester open-
baart.42 Evenzeer openbaren alle geschapen dingen de Bouwmeester door hun
grootte, schoonheid en harmonie, zodat hun prediking uitgaat in de gehele wereld.43

In Con.Gen. 27 behandelt Athanasius ook Ps. 18,2. Zij vormt daar de opening voor
een lang exposé over het kennen van God middels de schepping, waarbij evenzeer
de harmonie tussen de verschillende elementen een gewichtig punt vormt, samen-
gevat in Con.Gen. 38: Maar omdat er geen wanorde, maar orde (t£xij) is in het
heelal; geen chaos, maar symmetrie (summetr…a); geen verwarring, maar systeem
en een harmonieuze orde (sumfwn…an) van de wereld, moeten wij overwegen en
ons een gedachte vormen van Hem die de elementen verenigt en aaneen bindt, hen
in harmonie brengend. Want ook al is Hij onzichtbaar voor onze ogen, toch kunnen
wij vanuit de orde en harmonie van deze tegengestelde elementen een idee krijgen
van hun Leider, Bestuurder en Koning.44 Zie ook Or.c.Ar. II.32: Alleen al door het
zien van de orde en harmonie (t¾n t£xin kaˆ t¾n ¡armon…an ) van alle dingen er-
kennen we dat Hij de Maker van alles is en Heere en God, en begrijpen we Zijn
wonderlijke voorzienigheid en leiding over alles.45 Het is ook juist na Ps. 18,2 ge-
citeerd te hebben, dat Athanasius in Or.c.Ar. II.79 zijn bekende gelijkenis geeft van
een koningszoon. Als zijn vader een stad wil bouwen laat hij in alle bouwwerken
zijn eigen naam griffen, voor de veiligheid, opdat de bouwwerken blijven staan
omdat zijn naam op ieder staat te lezen, en ook opdat men naar aanleiding van die
naam zich hem en zijn vader zal kunnen herinneren.46

De ommekeer komt bij vs. 8, waar hij de Wet verklaart als de Wet van het Evange-
lie. De reden daarvan moet gezocht worden mede in het opschrift (‘met het oog op
het einde’), en in de uitwerking die hier aan de Wet wordt toegeschreven: het beke-
ren van de zielen. Ook is nog te wijzen op het feit, dat in de LXX bij vs. 1-7 gespro-
ken wordt over QeÒj, vanaf vs. 8 over KÚrioj. Eusebius verklaart de Wet niet
christologisch en wijst alleen op geboden en aanwijzingen,47 terwijl Origenes on-
middelijk vermeldt, dat ‘de Wet’ de geestelijke Wet (Ð pneumatikÕj nÒmoj) is.48

                                                          
41 ‘De hemelen vertellen Gods eer’ (vs. 2) verklaart Athanasius m.b.v. Rom. 1,20: ‘Want Zijn onzichtbare

dingen worden sinds de schepping der wereld uit Zijn werken erkend en doorzien, Zijn eeuwige macht
en goddelijkheid’. Eusebius heeft bij vs. 2 dezelfde gedachtengang, terwijl Origenes dit gedeelte ver-
geestelijkt: het gaat om ‘ hemelen van een geestelijke natuur’ (oƒ m�n dihgoÚmenoi oÙranoˆ t¾n dÒxan
toà Qeoà tÁj noer©j e„si fÚsewj, PG 12, 1240 D 3-5).

42 Het beeld van de bouwmeester en het schip is ook te vinden aan het slot van Con.Gen. 47 (Thomson,
132.25), evenals bij Eusebius in zijn Theophaneia (Thomson, 133, n.4). Zie over dit beeld E.P. Meije-
ring, Athanasius: Contra Gentes, 129.

43 EÙt£ktwj kaˆ eÙarmÒstwj (vs.3) en ¢pÕ megšqouj ka‹ kallonÁj ka‹ eÙarmost…aj (vs. 4).
44 Thomson, 102.1-7
45 PG 26, 216 C 5-9.
46 PG 26, 316 A 2-B 1.
47 PG 23, 193 A 6-8.
48 PG 12, 1244 A 11.
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Athanasius volgt de lijn van Origenes, maar vervangt ‘geestelijk’ door ‘het Evange-
lie’. Omdat zo de prediking van het Evangelie en de bekering der heidenen het the-
ma vormen, stelt Athanasius vast, dat de Psalm door David is gezongen in de per-
soon van de apostelen die het nieuwe volk in de wet van het Evangelie inwijden.49

Psalm 19: Athanasius stelt de historische setting van de Psalm vast: Davids vrienden
die hem toezingen bij het brengen van het offer (vs. 4). Het opschrift (‘met het oog
op het einde’), alsook het noemen van de gezalfde (vs. 7) geven aan, dat de Psalm
een profetie is van Christus, waarbij de historische situatie typologisch een betrek-
king aanbrengt tussen de vrienden van David tot Christus’ apostelen, terwijl het
brengen van het offer typologisch wijst op de tijd, die Christus aan het kruis hangt.
De Psalm wordt zo uitgelegd als een gebed van de apostelen tot Christus terwijl Hij
aan het kruis hangt. Deze typologische betrekking ontbreekt geheel bij Origenes en
Eusebius, die de Psalm algemener uitleggen als bestemd voor allen die in nood zijn,
en alleen bij vs. 7-8 een profetie aangaande Christus aanwijzen.50 Vanuit zijn vast-
stelling beziet Athanasius vs. 6b (‘De Heere zal al uw gebeden vervullen’ ) als een
bemoediging van de apostelen aan Christus dat God de gebeden van het Hogepries-
terlijk gebed zeker zal verhoren. Ook de vijanden van vs. 8 worden typologisch
verklaard: ‘Zoals Hij, toen Hij Israël van de zichtbare Egyptenaren redde, de wagens
van Farao en zijn macht in de zee wierp, op dezelfde wijze versloeg Hij, toen Hij het
geslacht van alle mensen redde,51 de wagens van de geestelijke Egyptenaren’.

Psalm 45: De Psalm heeft de stad Gods als thema: de Kerk. Athanasius plaatst de
Psalm daarmee in hetzelfde kader als Origenes en Eusebius.52 Ook de universele
spits van de Psalm (‘de volken die in beweging raken’, vs. 7) wijst op de Kerk uit
alle volken. Als de dichter in vs. 8 oproept ‘Komt en aanschouwt Gods grote daden’
is dat een aanwijzing dat hij de Psalm zingt in de persoon van de apostelen.53 In dit
kader krijgen alle symbool-woorden hun verklaring (waarbij het opschrift: ‘met het
oog op de verborgenheden’54 aangeeft dat alles in gelijkenissen is gezegd): de be-
weging van de aarde rond de stad Gods (vs. 3a) wijst op het verzet van de ongelovi-
gen tegen het Evangelie; ‘de bergen’ (vs. 3b) zijn de demonen; ‘de bruisende wate-

                                                          
49 mustagwghqeˆj komt bij Athanasius verder niet voor, allen in De Vita Antonii 14 over Antonius als hij

na 20 jaar eenzaamheid weer in het openbaar verschijnt ‘ingewijd en van God vervuld’: proÁlqen Ð
’Antènioj ésper œk tinoj ¢dÚtou memustagwghmšnoj kaˆ qeoforoÚmenoj (PG 26, 864 C 2).

50 PG 12, 1245 C 1-14 en PG 23, 196 B 5-C 13.
51 p£ntwn ¢nqrèpwn tÕ gšnoj. Vgl. vs. 6: tù ¢nqrwp…nJ gšnei. Vooral in Con. Gen. en De Incarn. is

het een gewoonte van Athanasius om geregeld te spreken over het geslacht van de mensen: Con. Gen. 3
(Thomson 8.1); 8 (22.34); 31 (84.3); 46 (126.2); De Incarn. 3 (Thomson 140.17); 6 (146.2); 8 (152.3).
Athanasius gebruikt de uitdrukking in het kader van de zondigheid van het menselijk geslacht als geheel
en in het kader van Gods erbarmen met het menselijk geslacht als geheel.

52 PG 12, 1433C 4-5; PG 23, 408 D 2-4). Origenes geeft daarnaast als mogelijkheid dat ‘stad Gods’ slaat
op ‘de redelijke ziel’.

53 Athanasius geeft in de hypothesis als bredere mogelijkheid dat de psalmdichter zingt in de persoon van
allen die het geloof in Christus hebben aangenomen, maar heeft toch een voorkeur voor de apostelen als
de sprekende persoon.

54 Øp�r tîn kruf…wn: In Ps. 9 is dit opschrift iets gewijzigd ook te vinden (Øp�r tîn kruf…wn toà
uƒoà). Daar past hij het toe op hetgeen Christus in het verborgen heeft gedaan. Duidelijk is dus de ver-
klaring van dit opschrift een wisselwerking tussen het opschrift enerzijds en de inhoud van de Psalm
anderzijds. Het feit, dat Ps. 45 veel symbool-woorden gebruikt is aanleiding om het opschrift te betrek-
ken op het spreken van de Psalm als in gelijkenissen (ésper di¦ parabolîn).
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ren’ (vs. 4a) noemt hij de scharen die door de prediking in beweging raakten; ‘de
rivier die de stad Gods verheugt (vs. 5a) is het Evangelie; ‘God zal de stad helpen’
(vs. 6) verklaart Athanasius als: ‘Men kan aan de heilige apostelen denken en hun
opvolgers, die haar leiden, aan wie Hij kracht verleent dat zij het predikambt kunnen
waarnemen’. ‘Die de oorlogen doet ophouden tot de einden der aarde’ (vs. 10) is
vervuld in de vrede die door de prediking over de gehele aarde is ingetreden. Orige-
nes en Eusebius wijzen bij dit vers expliciet op de in het Romeinse Rijk ontstane
eenheid en vrede juist nadat Christus in de wereld verschenen was.55 Athanasius laat
dat weg en spreekt in het algemeen over de vrede die door de prediking over de
wereld is gekomen. De Psalm is zo een schildering van de hoge positie van de Kerk
in de wereld, het belang van de apostelen en hun opvolgers die de Evangelie-
prediking doorgeven, de strijd van de Kerk met de boze machten, en haar uiteinde-
lijke overwinning.

Psalm 46: Vs. 5 spreekt over ‘God die met gejuich is opgevaren’ en wijst daarmee
op de hemelvaart van Christus. In het verlengde daarvan verwijst vs. 9a (‘Want Hij
heerst over de volken’) naar Christus’ zitten aan Gods rechterhand, en vs. 9b (‘God
zit op Zijn heilige troon’) naar Zijn tweede komst om te oordelen. Als de Psalm
veelvuldig de volken oproept Gods Koningschap te aanvaarden (vs. 2-4, 7-10) wijst
dat op de prediking van de apostelen. De Psalm is dan ook gesproken in de persoon
van de apostelen. Ook Eusebius verklaart de Psalm als gesproken in de persoon van
de apostelen,56 maar bij Athanasius krijgt dat meer nadruk. Terwijl bijv. Origenes en
Eusebius bij ‘de leiders der volken’ (vs. 10) denken aan de koningen der volken die
God gaan dienen (Constantijn!), geeft Athanasius als verklaring de apostelen die
immers bij het laatste oordeel op twaalf tronen zitten om mede te oordelen. Zo zien
we Athanasius ook bij deze Psalm in zijn beknoptere verklaring de exegese dieper
in het heilsplan ‘trekken’. Vanuit dit kader legt Athanasius ‘het erfdeel des Heeren’
(vs. 5) uit als de Kerk uit de volkeren. Hij verwijst naar Ps. 2,8: ‘Vraag Mij en Ik zal
U geven de volken tot Uw erfdeel’. Op dezelfde wijze omschrijft hij ‘de schoonheid
van Jakob’ (vs. 5b) als: de profetie van Jacob over de volkeren waarin hij zei: ‘En
Hij zal zijn de verwachting der volkeren’ (Gen. 49,10). Ook de oproep ‘Psalmzingt
met verstand’ (vs. 8b) benadert hij vanuit de positie van de Kerk uit heidenen tegen-
over het oude Israël: de Psalmist roept op om ‘God niet meer te loven met cithers
zoals zij vroeger deden’.57

Psalm 48: Athanasius verklaart de Psalm als een profetie van het laatste oordeel bij
Christus’ wederkomst. Als redenen voor deze vaststelling zijn te noemen: de univer-
sele aanspraak (‘Hoort alle volken’, vs. 2), de binding aan het heilsplan (opschrift:
‘met het oog op het einde’), de plaats van de apostelen (opschrift: ‘voor de zonen
van Kore’), de duiding op Christus (vs. 4: ‘Mijn mond zal enkel wijsheid spreken’),
het thema van de Psalm (de ondergang van de zondaren). Vooral de uitleg van vs. 4
is hier van belang: Mijn mond zal wijsheid spreken’. Dan brengt ‘wijsheid’ Athana-
sius tot de uitleg: ‘Het is het koor der apostelen dat deze dingen zegt en Christus in
de mond voert die de Wijsheid des Vaders is’ (¹ sof…a toà PatrÒj). Athanasius

                                                          
55 PG 12, 1436 A 3-4 en PG 23, 412 B 6-8.
56 PG 12, 416 A 8.
57 Vian, Testi inediti, fragm.31.
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volgt hier Eusebius,58 maar niet Origenes. Laatstgenoemde ziet dit vers niet in de
persoon van de apostelen die Christus verkondigen, maar in de persoon van Christus
die via de apostelen wijsheid verkondigt: de apostelen zijn de mond van Christus,
terwijl de overige christenen Zijn lichaam zijn.59

Dat Athanasius overal waar hij in het O.T. leest over de wijsheid zich gedrongen
voelt om aan de Zoon te denken blijkt wel uit zijn Or.c.Ar. Bijv. in I.19, waar hij de
wijsheid in Spr. 8,12; Ps. 104,24; en Spr. 3,19 identificeert met Christus. Uit het feit
dat Christus de Wijsheid van de Vader is, leidt Athanasius een argument af tegen de
opvattingen van de Arianen: ‘De waarheid getuigt, dat God een eeuwige bron is van
Zijn eigen Wijsheid. En daar de bron eeuwig, d.i. altijd-stromend is, moet noodza-
kelijk ook de Wijsheid eeuwig zijn’.60

Vanuit dit thema van het laatste oordeel worden dan alle verzen ingevuld met de
nieuwtestamentische verwoording van het gericht. Als bijv. in vs. 3 sprake is van
‘aarde-geborenen en zonen der mensen die beiden geroepen worden’, geeft dat aan
hoe het gericht geldt voor zowel barbaren als beschaafden.61 Eusebius benadrukt
hier meer het verschil tussen hen die wonen op het platteland tegenover hen in de
stad.62 En als vs. 15 over de zondaren zegt, dat zij ‘als schapen in de onderwereld
zijn gesteld’ en dat ‘de dood hen zal weiden’, dan verklaart Athanasius: ‘Zij die in
hun leven de Goede Herder niet wilden, zullen voor eeuwig als kudde van de on-
derwereld leven, en daar zal hun herder hen weiden: sommigen in het eeuwige vuur,
anderen waar het wenen en tandenknarsen is, anderen in de buitenste duisternis’.
Als symbool-woord verklaart Athanasius ‘mijn Psalterium’ (vs. 5) ook hier als ‘mijn
lichaam waardoor de ziel zich tot lofprijzing wendt, terwijl ze middels elk zintuig
zowel ledematen als lichaamsdelen op bekwame wijze beweegt’.63

De gedachte van het Psalter als het lichaam, waardoor de mens God lof brengt door
alle ledematen te ‘bewegen’ op bekwame wijze, dat is naar Gods wil en gebod, is
uitgewerkt terug te vinden in Athanasius’ Epistula ad Marcellinum 27-28.64 Het li-
chaam als Psalter benadrukt, dat de mens God eert als hij de uitingen van zijn li-
chaam in overeenstemming laat zijn met het geloof in zijn hart. In zijn Ep.ad Marc.
29 geeft Athanasius daarbij aan dat juist de melodische voordracht van de Psalmen
helpen wil om de ziel in een rustige en harmonieuze gesteldheid te brengen waaruit
het beste de juiste levensuitingen zullen voortkomen. Dat de Psalmen melodisch

                                                          
58 PG 23, 429 C 5-13.
59 PG 12, 1441 D 9-12.
60 PG 26, 52 B 4-8
61 ‘Gij uit de aarde-geborenen en zonen der mensen’ (vs.3): ‘Uit de aarde geborenen’ noemt hij de meer

onbeschaafden der mensen, de barbaren, die in de woestijnen wonen en geen wetten hebben. Zonen der
mensen noemt hij die, welke een meer gecultiveerde levenswijze hebben en temidden van wetten wo-
nen’ (PG 27, 224 A 13-B 4: Ghgene‹j m�n toÝj barutšrouj tîn ¢nqrèpwn kale‹ toÝj barb£rouj,
kaˆ ™n ™rhm…aij o„koàntaj, kaˆ m¾ nom…mwj politeuomšnouj: uƒoÝj d� ¢nqrèpwn toÝj
¹merwtšran polite…an metercomšnouj, kaˆ nÒmoij dioikoumšnouj). De Griekse tegenstelling tussen
barbaren en beschaafden komt bij Athanasius vaker voor: Con. Gen. 30 (Thomson 68.1); De Incarn. 30
(Thomson 208.1); 50 (260.23); 51 (262.17).

62 PG 23, 429 B 6-10.
63 PG 27, 224: C 8-11: Kaˆ taàta pr£xw di¦ toà ™mautoà yalthr…ou, toà sèmatoj dhlad¾,

Ñrg£nou d…khn ™phcoàntoj, di’ ˜k£stou a„sqhthr…ou kaˆ mšlouj kaˆ mšrouj ™pisthmÒnwj ki-
noumšnh.

64 PG 27, 40 A 7-13.
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worden voorgedragen, berust niet op een streven naar welluidendheid, maar is een
teken van de harmonie van de gedachten der ziel en de muzikale voordracht is een
symbool van de welgeordende en vredige toestand van het verstand.65

Psalm 53: Bij deze Psalm geeft Athanasius een uitvoerige hypothesis met vervol-
gens een karige uitleg. Die hypothesis geeft eerst een schets van de historische situ-
atie waaraan het opschrift de Psalm bindt: David is op de vlucht voor Saul en komt
terecht in de woestijn Zif. Hij neemt de lier, en omdat hij door de profetische Geest
weet dat hem van Saul geen kwaad overkomen zal, zingt hij deze Psalm. Vervolgens
laat Athanasius de historie rusten en maakt typologisch de overgang van David naar
de apostelen die vervolgd worden door het Joodse volk en de heidense koningen. De
apostelen bidden in deze Psalm tot God om hulp. Origenes en Eusebius missen deze
lijn. Eusebius stelt dat deze Psalm een algemeen voorbeeld geeft voor de heiligen,
omdat ‘allen die vroom willen leven in de wereld vervolging zullen ervaren’.66

Athanasius bindt de Psalm ook hier sterker aan een onderdeel van het heilsplan. Dat
lijkt wel een probleem te geven als vs. 7 het gebed dat ‘God het kwaad op het hoofd
van de vijanden afwenden zal’ naar voren brengt. Kan dit wel als van toepassing op
de apostelen gezien worden? Athanasius meent dat het een profetische uitdrukking
is om aan te geven dat de apostelen bidden om de bekering van hun vijanden.
Daarmee worden wraakuitspraken zelf tot symbool-woorden die profetisch verstaan
moeten worden! Het opschrift ‘tot het inzicht’ wijst volgens Athanasius op een
dergelijke profetische bedoeling.

Psalm 63: De beschreven thematiek zorgt hier voor de uiteindelijke verklaring:
vijanden die strijden met bedrieglijke woorden en met geweld, rechtvaardigen die
vervolgd worden. Athanasius meent dat deze situatie het beste past bij de apostelen
in hun vooral vanwege de Joden benauwde positie bij hun prediking. De Psalm is
dan ook een lied dat David profetisch zingt in de persoon van de heilige apostelen
die bidden om bevrijding van de vijanden van de prediking van het Evangelie.
‘Verhoor, Heere mijn gebed’ (vs. 2) is vervuld in het apostolisch gebed: ‘En nu,
Heere, let op hun dreigingen en verleen Uw dienaren, dat zij met vrijmoedigheid
Uw Woord verkondigen’ (Hand. 4,29). De in vs. 4 genoemde mensen die ‘hun tong
als een zwaard scherpen’ zijn de Joden die Jezus lasterden en de apostelen verboden
over Jezus te preken (Hand. 5,28). ‘Zij spannen hun boog, een bittere zaak’ (vs. 4b)
is een symbool-woord voor het ‘doodbrengende van de woorden der Joden’, want
die trachten iedereen te overreden om niet te geloven dat Jezus God is?67 ‘Zij be-
sloten onder zich een goddeloos woord’ (vs. 6) is vervuld in het verzonnen gerucht
van de Joden dat Jezus niet was opgestaan. Origenes en Eusebius hebben bij deze
Psalm een algemene verklaring en missen Athanasius’ benadering van de Psalm als
profetie die in een onderdeel van het heilsplan vervuld is.68 Ook missen zij de bij vs.
4b naar voren gebracht toespitsing op de godheid van Jezus.

                                                          
65 PG 27, 41 A 9-14
66 PG 23, 468 A 8-B 3.
67 PG 27, 281 B 8-10: M¾ QeÕn pisteÚein e�nai tÕn ’Ihsoàn.
68 Origenes spreekt bij vs. 4 over Oƒ ƒkanoˆ Øp�r tîn yeudîn dogm£twn (PG 12, 1492 A 10-11) en

Eusebius over Kaˆ oƒ sofoˆ d� toà a„înoj toÚtou, tÕn ¢pathlÕn kaˆ sesofismšnon lÒgon pro-
ballÒmenoi, poll¦j ¢ne‹lon yuc£j (PG 23, 620 A 7-9).
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Psalm 65: Omdat de Psalm een oproep bevat aan de gehele wereld om God te loven
en te dienen, zijn in deze Psalm profetisch de apostelen aan het woord. Vanuit die
constatering kan het opschrift ‘over de opstanding’69 niet betrekking hebben op de
opstanding van het lichaam, maar van de ziel, want het gaat om de door de apostelen
gewerkte bekering van de volkeren. Het vastgestelde thema bepaalt vervolgens, dat
het in vs. 10-12 genoemde lijden betrekking heeft op de vervolging van de aposte-
len,70 en dat de in vs. 13-15 genoemde offers die gebracht worden in Gods huis
verwijzen naar het lijdensoffer dat de apostelen na hun (dikwijls als martelaar) ster-
ven in de hemel aan God opdragen. Vs. 4 profeteert dat ‘de ganse aarde God zal
aanbidden’. Eusebius vindt hierin reden om aan te geven dat niet alleen Israël, maar
alle volken tot het heil worden geroepen.71 Athanasius heeft dat ook, maar legt in
twee richtingen meer accent dan Eusebius op deze verhouding Jood-heiden. Als vs.
3 zegt ‘In de menigte van uw kracht zullen uw vijanden U beliegen’, dan slaat dat
op de dwaasheid der Joden, die zelfs door het grootste wonder niet voor het geloof
gewonnen konden worden. Als vs. 5 oproept ‘te komen en te letten op de werken
Gods’, dan leren de apostelen aan de heidenen dat juist Hij, die bij Zijn komst in het
vlees de goddelijke tekenen werkt, hetzelfde is, die eens de Rode Zee droogde en
ook de wateren der Jordaan deelde, zodat de zonen Israëls te voet er door gingen.
De wonderen in het O.T. worden toegeschreven aan de Logos vóór Zijn incarnatie,
de wonderen in het N.T. worden toegeschreven aan de Logos ín Zijn incarnatie. Zo
wordt de breuk van het Joodse volk met Christus in het N.T. (vs. 3) verbonden met
de continuïteit die de christenheid heeft met het volk Israël in het O.T. (vs. 5).

Psalm 66: Opnieuw is het universele karakter van de Psalm beslissend om vast te
stellen dat de dichter in de Psalm spreekt in de persoon van de apostelen. Origenes
brengt hier ook naar voren dat het heil voor alle volken is bestemd, maar laat de
apostelen buiten beschouwing. Eusebius brengt wel ‘het koor der apostelen’ naar
voren en Athanasius volgt hem daarin.72 ‘God erbarme Zich over ons en zegene ons,
dat Zijn aangezicht over ons verschijne, opdat op aarde Uw weg bekend zij, en
onder alle volken Uw heil’ (vs. 2) is een gebed van de apostelen om Uw aangezicht
(= Christus) te mogen zien, opdat zij de weg van het heilige Evangelie aan alle vol-
ken open verkondigen kunnen. Want met ‘heil’ bedoelt David overal de komst van
Christus.73 Athanasius zoekt ook een verklaring voor de veelvuldige herhaling in de
Psalm over de blijdschap der volken.74 Hij schrijft het toe aan de profetische Geest
die zich verheugt over het heil van de aarde en de gedurige uiting ervan bereidt Hem
vreugde. Hier geeft Athanasius een indruk van zijn verstaan van de inspiratie, waar-
bij het herhaald worden van bepaalde zinnen wordt toegeschreven aan de Heilige
Geest die uit vreugde over het heil dat Hij laat verkondigen, David leidt tot herhaald
opschrijven.

                                                          
69 ¢nast£sewj. Over dit opschrift zie A. Rahlfs, Septuaginta II, 66: Est additamentum christianum

docens hunc Ps. iam II. uel I. saec. die festo resurrectionis cantatum esse, in cuius missa etiam nunc
quatuor stichi eius decantantur.

70 In Ep. Fest. XI gebruikt Athanasius dit gedeelte voor de vervolging van de heiligen in het algemeen.
71 PG 23, 649 D 9-13.
72 PG 12, 1504 B 1-3 en PG 23, 672 C 3.
73 PG 27, 292 B 6-7: Swt»rion g¦r pantacoà t¾n parous…an aÙtoà fhsin.
74 PG 27, 292 B 10-14: `HdÒmenon tÕ profhtikÕn Pneàma tÍ swthr…v tÁj o„koumšnhj, poll£kij t¦

aÙt¦ fqšggetai, tÍ sunece‹ dihg»sei eÙfrosÚnhj ¢polaàon:.
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Psalm 70: Het opschrift vermeldt ‘de zonen van Jonadab en de eerste gevangenen’.
Athanasius vermeldt dat de zonen van Jonadab vrome en rechtvaardige mannen
waren die streng de inzettingen van hun vader onderhielden. Jeremia zwaait hen lof
toe, en vermeldt hen (Jer. 35,16-18) juist in de tijd, dat de eerste gevangenschap van
Jeruzalem door de Babyloniërs plaatsvond. Athanasius komt dan tot de profetische
inhoud van de Psalm door de zonen van Jonadab typologisch op de apostelen te
betrekken: ‘zij verpersoonlijken het apostolische koor’.75 Dat de apostelen bedoeld
zijn wordt versterkt door het feit, dat de Psalm veel spreekt over het verkondigen
van Gods heil (vs. 6; 8; 14-18; 22-24). De apostelen hebben aan de wereld bekend
gemaakt dat Jezus werkelijk God is. Bij vs.8: ‘Laat mijn mond vol zijn van lof, dat
ik Uw heerlijkheid zinge, Uw grootheid de ganse dag’ verklaart Athanasius:
‘Grootheid noemt hij de Godheid (qeÒthta), waardoor Hij alles op onvergelijkbare
wijze (¢nomalîj) volbracht heeft’. Athanasius werkt de typologie nog naar twee
kanten verder uit. Ten eerste vindt de nauwgezetheid van de zonen van Jonadab zijn
evenknie in de preciese wijze waarop de apostelen de geboden van de hemelse Va-
der houden en ook de zaligsprekingen hebben ontvangen. Ten tweede vond in de
tijd van de zonen van Jonadab de eerste gevangenschap van Jeruzalem plaatsvond,
terwijl in de tijd der apostelen de eerste gevangenschap van Jeruzalem plaatsvond
door de Romeinen.76 Vanuit deze vaststelling wordt de Psalm vers voor vers ver-
klaard met het oog op gebeurtenissen uit het leven van de apostelen. Zowel Orige-
nes als Eusebius laten het opschrift ‘de zonen van Jonadab’ buiten hun bespreking
en stellen beiden vast, dat de Psalm door David is gesproken in de persoon van
Christus. Voor hen beiden is van belang wat in vs. 6 staat: ‘Want op U heb ik ge-
steund van de baarmoeder aan’. Origenes en Eusebius menen, dat deze woorden
alleen kunnen gelden van Christus.77 Dit onderscheid tussen Origenes en Eusebius
enerzijds en Athanasius anderzijds bepaalt de verdere uitleg van deze Psalm. Een
voorbeeld geeft hiervan een indruk: ‘Mijn God, wat U mij geleerd hebt vanaf de
jeugd’ (vs. 17) heeft volgens Eusebius betrekking op Christus die vanaf Zijn jeugd
door de Vader is onderricht,78 terwijl Athanasius het betrekt op het onderwijs van
Christus dat hij vanaf het eerste begin van hun roeping aan de apostelen gaf. Ten-
slotte is nog te wijzen op de uitleg van Athanasius bij vs. 22 (‘Ik zal U loven met de
harp’): ‘Hij verklaart de harp als de harmonie van de ziel. Want wanneer de ziel
niets tegen zichzelf doet of ondergaat, noch in het leven, noch met betrekking tot de
leerstellingen, dan kan zij met recht een geestelijke harp worden genoemd’.79

                                                          
75 PG 27, 316 B 4-5: Sco‹en d’ ¨n oátoi prÒswpon toà ¢postolikoà coroà.
76 Dat is de verovering onder keizer Vespasianus in 70 n.Chr., de tweede is die onder keizer Hadrianus in

131 n.Chr.
77 PG 12, 1520 C 1-3 en PG 23, 776 D 1-3. Heel duidelijk in de argumentatie is Eusebius: mÒnJ ¨n

¡rmÒzoi tù SwtÁri ¹mîn ¢qolètJ kaˆ ¢sugcÚtJ genomšnJ kaq’ Ön ™kuofore‹to kairÒn. Atha-
nasius verklaart het als de zorg van Christus over de apostelen reeds voor hun geboorte: ‘Hij spreekt uit,
dat Christus het is, voor wie zij het doormaakten, die hen, toen zij in de baarmoeder omsloten waren,
door Zijn scheppende voorzienigheid (tÍ dhmiourgikÍ prono…v) uitleidde tot het licht’ (PG 27, 317 A
10-11).

78 PG 23, 784 B 1-7.
79 Zie ook Ep. ad Marc. 27-29.
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Psalm 75: De Psalm stelt het oordeel van God centraal (vs. 8-10). Het opschrift ‘met
het oog op het einde’ geeft aan, dat het eschatologische oordeel bedoeld is. De
psalmdichter spreekt in de persoon van de apostelen. Binnen dit kader van het oor-
deel krijgt dan in de verklaring van Athanasius het werk van de Heilige Geest veel
nadruk. Om te beginnen bij vs. 5: ‘Gij licht wonderlijk vanaf de eeuwige bergen’.
Met ‘de eeuwige bergen’ wordt de hemel bedoeld: God verlicht ons vanaf de hemel
door de Heilige Geest te zenden. In zekere zin is zij daarmee de verklaring van vs.
2-4. Daar is sprake van ‘God die bekend is in Juda, en groot is Zijn Naam in Israël.
Zijn woning is op Sion’. Als uitleg merkt Athanasius op: ‘Juda en Israël betekenen
de zielen die hun God hebben leren kennen. Sion is het geestelijke Sion, hetzij de
hemel, hetzij in de zielen der heiligen’. Zo begint de Psalm met de hoge positie van
de christenheid, geeft in vs. 5 de bron daarvan (de verlichting van de Heilige Geest)
en gaat dan verder over het oordeel. Als dan vervolgens in vs. 6 sprake is van ‘alle
onverstandige harten die hevig verschrikken’, dan wordt ermee bedoeld, dat allen
die de verlichting van de Heilige Geest niet hebben aangenomen hevig verschrikt
raken als de goddelijke rechterstoel verschijnt. Bij vs. 13 komt het werk van de
Heilige Geest opnieuw ter sprake: ‘Hij neemt de Geest der vorsten weg’: de vorsten
verklaart hij als de mensen die door de doop christen zijn geworden en daardoor
‘heersen’. In het gericht wordt hun de bij de doop geschonken Heilige Geest afge-
nomen, omdat ze na hun doop zondaren zijn gebleven

In Or.c.Ar. III.24-25 stelt Athanasius dat de Heilige Geest blijft in een christen zo-
lang hij het rechte geloof (de belijdenis) bewaart.80 Maar door een of andere slecht-
heid raakt iemand de Heilige Geest kwijt. Tegelijk blijft de genade onberouwelijk
(¢metamšlhtoj) voor hen die na hun zonde berouw krijgen. Hier benadrukt Atha-
nasius dat de Heilige Geest al reeds in dit leven weggaat bij de gelovige zodra die
zondig gaat leven, al blijft Hij dan ‘gereed’ om bij berouw weer terug te komen. In
zijn uitleg bij Ps. 75 benadrukt hij meer het definitieve weggaan van de Heilige
Geest als die christen tot aan zijn dood zonder berouw bleef.

Als Athanasius zo de Psalm ziet als profetie van het oordeel in verbinding met het
werk van de Heilige Geest, gaat hij niet in het spoor van Origenes. Deze heeft een
verklaring die vanuit vs. 2 (‘God is bekend in Juda’) het kennen van God centraal
zet. Noch bij vs. 5, noch bij vs. 13 ziet Origenes een verwijzing naar het werk van
de Heilige Geest. ‘De geest der vorsten’ (vs. 13) betrekt hij op ‘de geest van de
overste van deze eeuw’.81 Wel gaat Athanasius in de lijn van Eusebius, maar binnen
een gelijk kader hebben zij toch ook weer opmerkelijke verschillen. Athanasius
spreekt bij vs. 6 over mensen die de verlichting van de Heilige Geest niet hebben
aangenomen en daarom in het laatste oordeel zullen beven. Eusebius meent dat het
gaat om mensen die de verlichting onwaardig zijn en van wie God daarom in Zijn
voorzienigheid de verlichting weghoudt.82 Bij vs. 13 hebben Eusebius en Athanasius
beiden, dat het gaat om mensen die de Heilige Geest ontvingen, maar door hun

                                                          
80 PG 26, 373 C 3-5: tÍ Ðnolog…v ful£ttomen.
81 (PG 12, 1536 B 1-1537 C 1).
82 PG 23, 881 B 4-10.
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zondig leven Hem kwijtraken. Eusebius mist echter Athanasius’ toespitsing op de
Doop.83

Psalm 110: De Psalm staat in het futurum en begint met ‘Ik zal U lofzingen, Heere,
in de vergadering der oprechten’, terwijl in vs. 6 sprake is van het erfdeel der heide-
nen. Athanasius meent, dat de dichter hier dan ook spreekt in de persoon van de
apostelen die in het midden van het nieuwe volk prediken wat Christus in het heils-
plan heeft volbracht. ‘De vergadering (sunagwg») der oprechten’ (vs. 1) is de Kerk
in tegenstelling tot de oude Synagoge die in het hart voortdurend dwaalt. ‘Zijn ge-
rechtigheid’ (vs. 3) wijst op het Woord van het Evangelie, omdat het alle mensen in
gelijke mate het heil aanbiedt.84 ‘Van Zijn wonderen heeft Hij een gedachtenis ge-
maakt’ (vs. 4) betekent, dat de wonderen die God door de profeten beloofde in de
tijd van de oikonomia zijn vervuld.85 ‘Hij gaf spijze aan degenen die Hem vrezen’
(vs. 5): dit vers staat in de verleden tijd, maar Athanasius neemt het als profetie van
Christus als het geestelijke brood dat van de hemel neerdaalde.

Psalm 111: Athanasius ziet de Psalm als gezongen in de persoon van de apostelen.
Reden daarvoor is wel het thema van de Psalm: een onderwijzing gericht aan de
gelovigen. Zulk onderwijs is bij uitstek de taak van de apostelen. Het apostolisch
onderwijst bevat de volgende zaken: ‘Welzalig de man die de Heere vreest. Hij zal
in Zijn geboden grote lust hebben’ (vs. 1), waardoor het koor der apostelen leert dat
de vervulling der geboden goede verwachtingen geeft voor het eeuwige leven.86

‘Machtig zal zijn zaad zijn op aarde’ (vs. 2), waarbij ‘zaad’ staat voor de goede
handelingen die een geestelijke kracht hebben in dat land der zachtmoedigen, om
het loon voor hun werken in ontvangst te nemen. Het is duidelijk, dat Athanasius via
de in vs. 2 genoemde ‘aarde’ denkt aan Matth. 5,5: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven’, en zo de zachtmoedigen in de uitleg kan introdu-
ceren. Bij ‘eer en rijkdom in zijn huis’ (vs. 3a) stelt Athanasius, dat hier met eer en
rijkdom geen vergankelijke dingen bedoeld kunnen zijn, omdat men zoiets niet bij
de heiligen vindt. Zoals dus de werkelijkheid van het heilsplan de uitleg van de
profetische woorden regelt, zo ook de werkelijkheid van de levenswandel der heili-
gen! ‘De rechtvaardigen ging in de duisternis een licht op’ (vs. 4) wijst op de kennis
waardoor het koor der apostelen de onwetendheid der volken wegnam door de pre-
diking van het Evangelie. ‘Hij zal zijn woorden ordenen met oordeel’ (vs. 5) leert,
dat wij niet zonder onderscheid het woord der inwijding aan allen moeten prijsge-
ven. Athanasius verwijst naar het woord van Christus: ‘Werpt het heilige niet voor
aan de honden’ (Matth. 7,6). Als in vs. 9 sprake is van de rechtvaardige die uit-
strooit en de arme gedenkt’, is de arme degene die gebrek heeft aan Gods Woord: de
heidenen. De apostelen hebben als landbouwers in hen het geestelijke zaad ge-

                                                          
83 PG 23, 885 C 10-16. Zie ook bij Ps. 41,7. Daar verbindt Athanasius evenzeer de Doop met de verlich-

ting van de Heilige Geest, terwijl ook daar Origenes en Eusebius deze verbinding niet noemen.
84 PG 27, 464 D 8-10: DikaiosÚnhn tÕn eÙaggelikÕn lÒgon fhs…n: Óti d¾ ™p’ ‡shj p£sin ¢nqrèpoij

t¾n swthr…an proÜqhken.
85 Athanasius noemt als voorbeeld  Jes. 35,5: ‘Dan zullen de ogen der blinden zich openen’. Ook wijst hij

op de belofte van de roeping der heidenen, die Hij in woord en daad volbracht heeft.
86 Athanasius citeert Ps. 111,1 ook in zijn Ep. ad  Orsisius (2) naar aanleiding van het overlijden van

bisschop Theodorus. Ook daar gebruikt hij het ‘zalig’ als verwijzing naar het eeuwige leven dat is weg-
gelegd voor een man die de Heere vreest.
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zaaid.87 ‘De zondaar zal het zien en toornen’ (vs. 10) wijst op de duivel die geprik-
keld is over de redding der heidenen en dorst naar hun ondergang.

Psalm 143: ‘Heere, neig de hemelen en daal af’ (vs. 5) is een profetische aanduiding
van de komst en vleeswording van Christus. Daarbij is het zingen van ‘een nieuw
lied’ (vs. 9) altijd een aanduiding van de prediking van het Evangelie. Vervolgens
bidt de psalmdichter: ‘Die mijn volk aan mij onderwerpt’ (vs. 2). Daarmee is de
Psalm aangewezen als gesproken in de persoon van het apostolische koor. Athana-
sius verbindt vs. 2 met het woord van Christus tot de apostelen, dat ‘zij zullen treden
op slangen en schorpioenen’.88 De betekenis van dit alles is dat Christus de volkeren
die volk van God zijn geworden beveelt zich aan de apostelen te onderwerpen.89 Het
opschrift ‘Tegen Goliath’ is er boven geschreven, omdat de menswording de oor-
zaak werd van de vernietiging van de geestelijke Goliath, de duivel.90 Terwijl dus
‘een nieuw lied’ de Psalm stempelt als profetie, wordt de geschiedenis van Goliath
typologisch in de uitleg betrokken. Zo worden alle ‘oorlogshandelingen’ toegepast
op de strijd tegen de boze. In vs. 1b (‘Die mijn handen onderwijst tot de strijd, mijn
vingers tot de oorlog’) staan ‘handen’ voor de daden die in godsvrucht geschieden,
waardoor de satan wordt bestreden; terwijl ‘vingers’ de werkingen zijn tot aan het
zeer kleine toe, want ook de zeer geringe daden bestrijden de duivel. Bij ‘Heere, wat
is de mens, dat Gij aan hem denkt’ (vs. 3) verklaart Athanasius dat de dichter dat
niet zegt uit kleinering van de mens, maar uit verwondering dat de mens de kennis
van God en Zijn zorg waardig is gekeurd.91 Het symbool-woord ‘bliksem’ (vs. 6a:
‘Bliksem bliksem en verstrooi hen’) staat voor de Evangelieboodschap waardoor de
wapens van de demonen zijn verstrooid, dat zijn de dwalingen die zij over de volken
hadden gebracht.92 Het symbool-woord ‘pijlen’ (vs. 6b: ‘Gij zond Uw pijlen uit en
bracht hen in verwarring’) wijst op de apostelen die de demonen raakten.93 ‘Redt
mij en bevrijdt mij uit vele wateren, uit de hand van vreemde zonen, want hun mon-
den spreken ijdelheid’ (vs. 7) slaat op de gedachten die ons in het gevolg van de
demonen omringen, maar het kan ook betrekking hebben op de Joden die de apos-
telen als wateren omringden om hen te doden. Zij spraken ijdel toen ze tot Christus
zeiden: ‘Waarom maakt U zich, daar U een mens bent, tot God’ (Joh. 10, 33). Het
tiensnarig psalter (vs. 7) is zoals altijd een symbool-woord voor het lichaam.94 Als
in vs. 10 staat, dat ‘de Heere ook David Zijn knecht verloste’, dan geeft dat aan, dat

                                                          
87 Athanasius voegt aan deze uitleg de regel toe: ‘Want niets hindert om ook dit historisch op te vatten’

(OÙd�n g¦r kwlÚei kaˆ ƒstorikîj aÙtÕ dšxasqai). Hij zal denken aan de verzen 1-3 die hij toepaste
op de levenswandel van de gelovigen, terwijl hij vs. 4-7 toepaste op de historie van de arbeid der apos-
telen. Hij lijkt bij vs. 9 tussen beide mogelijkheden geaarzeld te hebben, maar dan toch gekozen voor de
‘historische’ uitleg.

88 Mattheüs 10, 19.
89 Vian, Testi inediti, fragm. 111: ¢nafšrei d� oÙ mÒnon di¦ toÚtwn t¾n ™xomolÒghsin, ¢ll’ Óti kaˆ

t¦ œqnh Øpštaxen aÙto‹j t¦ gegenhmšna laÕn qeoà.
90 Vian, Testi inediti, fragm. 143: ™pigr£fetai d� <prÕj tÕn Goli¦q> Ð yalmÕj di¦ tÕ t¾n

™nanqrèphsin a„t…an genšsqai tÁj ¢nairšsewj toà nohtoà Goli£q.
91 Vian, Testi inediti, fragm. 112.
92 Vian, Testi inediti, fragm. 114.
93 Vian, Testi inediti, fragm. 115.
94 ‘De vijf zintuigen en de vijf werkzaamheden van de ziel, waarbij iedere afzonderlijke werkzaamheid

dooe ieder afzonderlijk zintuig wordt beoefend’.
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Christus ook de ziel van David bij Zijn komst van de zonde heeft verlost.95 Christus
kwam ook voor alle heiligen van het O.T. ‘Uw dochters zijn versierd naar de wijze
van een tempel’. Athanasius legt veel nadruk op ‘naar de wijze van’ (æj Ðmo…wma).
Daar is mee bedoeld, dat de Joden geen tempel van God zijn geworden gelijk de
heilige zielen, maar slechts ‘op de wijze van’ een tempel. Het was slechts ‘aardse
versiering’ (tù ™pige…J kÒsmJ). Want zij stelden zich op alsof ze hun leven naar
de Wet inrichtten, maar zij hadden niet de Logos in zich, maar de boze geest. ‘Hun
spijskamers zijn vol’ (vs. 13) wijst er op dat de Joden geen hemelse, maar aardse
rijkdom opstapelen. ‘Zij prijzen het volk zalig, welke dat heeft, maar zalig is het
volk welks God de Heere is’ (vs. 15): de mensen die niet juist oordelen, maar alleen
vleselijke dingen gewicht in de schaal laten leggen, houden het voor zalig deze in
rijke mate te genieten. Zalig is echter om de Heere als zijn God aan te roepen (tÕ
™pikale‹sqai KÚrion tÕn QeÕn aÙtoà). Athanasius brengt zo in zijn uitleg de
belijdenis van de godheid van Christus naar voren tegenover de Joden (vgl. boven
bij vs. 7).

Psalm 144: De Psalm heeft wereldwijde karakter. Vs.12: ‘Om de mensenkinderen
Zijn mogendheden bekend te maken’; vs. 9: ‘De Heere is aan allen goed’; vs. 18:
‘De Heere is nabij allen’. Dit is voldoende om de Psalm te herkennen als profetie
van de roeping der volkeren welke plaatsvindt in de tijd na de komst van Christus.
De dichter spreekt in vs. 5: ‘Ik zal uitspreken Uw wonderlijke daden’. Dat geeft aan
dat hij deze psalm spreekt in de persoon van de apostelen. ‘Geslacht en geslacht zal
Uw werken prijzen’ (vs. 4) wijst op de kerk uit de beide volken: die uit de besnijde-
nis en die uit de heidenen; ‘Zijn werken’ slaat op hetgeen Christus bij Zijn komst
heeft gedaan. ‘Alle vlees moet Hem zegenen, in de eeuw en in de eeuw der eeuw’
(vs. 21) geeft aan, dat sommige ongelovigen wel in deze eeuw volharden om Chris-
tus niet te zegenen, maar dan zullen zij dit doen in de toekomende eeuw.96 Hierbij
denkt Athanasius wel aan Fil. 2,10-11.

Psalm 145: In deze Psalm wordt aan Sion gemeld dat de Heere, haar God, eeuwig
zal regeren (vs. 10). Sion is de Kerk. Zo wordt hier het koningschap van Christus in
de Kerk aangeduid. De Psalm is een danklied voor het geslacht der mensen dat door
Christus verlost is.97 De dichter vertegenwoordigt hierin de persoon van de aposte-
len. Bij vs. 7a (‘Het oordeel doende over de onrechtvaardigen’) verklaart Athanasius
‘de onrechtvaardigen’ als het hele geslacht der mensen, waarover God het oordeel
heeft gebracht door hen onder de macht van de demonen te laten komen.98 Athana-
sius ziet hier de algemene situatie van alle mensen sinds de zondeval aangeduid.

                                                          
95 Vian, Testi inediti, fragm. 116: ”Hdh safîj æj kaˆ aÙtoà tÁn yuc¾n tÁj ¡mart…aj ™lutrèsato

di¦ tÁj parous…aj Ð kÚrioj.
96 Vian, Testi inediti, fragm. 119: E„ kaˆ m¾ <p©sa s¦rx> ™n toÚtJ tù a„îni eÙloge‹, kaq’ Ö

¢pšmein£n tinej ¢pistoàntej, ¢ll’ oân ge ™n tù mšllonti toàto poi»sei.
97 Vian, Testi inediti, fragm. 120.
98 Vian, Testi inediti, fragm. 124: Kaˆ t…nej oƒ ¢dikoÚmenoi À tîn ¢nqrèpwn tÕ gšnoj, kaˆ ØpÕ t…nwn

À tîn ¢kaq£rtwn daimÒnwn;
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Psalm 146:
99

 Als vs. 2a betuigt dat ‘de Heere in Sion woont’, is daarmee de Psalm
gebonden aan de Kerk. Opmerkelijk is hoe Athanasius dan vs. 2b, waar sprake is
van ‘de Heere die Israëls verstrooiden bijeen zal vergaderen’, toepast op het Israël
naar het vlees: ‘Na de bouw van de Kerk, of ook bij haar bouw zal Israël dat door de
demonen is verstrooid en uiteengejaagd, verzameld worden.100 Deze onderscheiden
toepassing binnen één vers is alleen te verklaren vanuit ‘Sion’ dat altijd de Kerk
betekent, terwijl ‘de verstrooiden’ (t¦j diaspor¦j) wel moet wijzen op Israël. Zo
is hier de ereplaats van de Kerk verbonden met de eschatologische bekering van
Israël. De oproepen ‘Looft de Heere’ (vs. 1) en ‘Kom tot de Heere met belijdenis’
(vs. 7a) laten zien dat de dichter deze Psalm spreekt in de persoon van de apostelen,
omdat die immers de heidenen onderwijzen.101 De natuurbeelden van vs. 8-10 ver-
klaart Athanasius letterlijk: ‘Die voor de aarde de regen bereidt’ (vs. 8) geeft aan,
dat God werkelijk ook de Maker van de regen is. Bij vs. 9 (‘Hij geeft voedsel aan de
jonge raven als zij Hem roepen’) verklaart Athanasius, dat raven hun jongen in de
steek laten als zij nog klein zijn. Als deze jongen dan door enige natuurlijk kracht
roepen tot God, brengt Hij door een zachte bries voedsel tot hen. Dit is in lijn met
Eusebius.102

Psalm 147: De Psalm begint met een oproep aan ‘Jeruzalem’ (vs. 1a) en ‘Sion’ (vs.
1b) om God te loven. Deze oproep spreekt de dichter in de persoon van de aposte-
len, gericht op de Kerk. In vs. 2-4 komen dan de redenen naar voren die de Kerk
heeft om God te loven. Allereerst heeft God ‘de grendels van uw poorten sterk ge-
maakt’ (vs. 2a), waarbij ‘de grendels der poorten’ wijst op hen die het inleidend
onderwijs afsluiten, de catechumenen;103 vervolgens, dat ‘Hij uw zonen in u zegent’
(vs. 2b), wat op de genade duidt die zij krijgen die door de Doop in de Kerk zijn
opgenomen; ten derde heeft ‘Hij al haar grenzen vrede bereid’ (vs. 3a), zodat de
vijanden die dat willen niet met de Kerk kunnen strijden; ten vierde heeft ‘Hij haar
gevoed met het vette der tarwe’ (vs. 3b), dat is de hemelse tarwe, waar Athanasius
wel Christus bedoelt; ten vijfde heeft Hij Zijn woord op aarde gezonden’ (vs. 4a),
dat is de verkondiging van het Evangelie.104 Als vs. 5-6 over de wonderen van het
ontstaan van ijs en sneeuw spreken, neemt Athanasius dat letterlijk als getuigenis
van Gods indrukwekkende voorzienigheid.105 Vs. 8 (‘Hij maakte Zijn woord bekend
aan Jacob, Zijn rechtvaardigheden en oordelen aan Israël’) is voor Athanasius aan-

                                                          
99 Bij Ps. 146,8 eindigt de tekst van Migne. Voor de verklaring van de rest van het Psalter zijn we volledig

aangewezen op de fragmenten afkomstig van codex V.gr.754 zoals Vian die in zijn Testi inediti door-
geeft.

100 Vian, Testi inediti, fragm. 127: Met¦ g¦r t¾n o„kodom¾n tÁj ™kklhs…aj À kaˆ ™n aÙtÍ tÍ
o„kodomÍ Ð diesparmšnoj kaˆ dieskedasmšnoj ØpÕ tîn daimÒnwn ’Isra¾l sunacq»setai.

101 Vian, Testi inediti, fragm. 128.
102 Vian, Testi inediti, fragm. 130. Deze gedachte van een goddelijke onderhouding van de jonge raven is

niet te vinden bij klassieke Griekse schrijvers, maar is duidelijk van Joodse oorsprong en zo door de
christelijke uitleggers overgenomen. Zie hierover R. van den Broek, The myth of the Phoenix, Etudes
préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 24, Leiden 1972, 337 en 352-355.

103 Vian, Testi inediti, fragm. 132: toÝj t¾n e„sagwgik¾n didaskal…an ¢sfalizomšnouj
104 Vian, Testi inediti, fragm. 132.
105 Vian, Testi inediti, fragm. 133. In Con. Gen. 46 haalt Athanasius dit gedeelte ook aan om de voorzie-

nigheid naar voren te brengen, zij het met de toespiting op het werk van de Logos in Zijn alomvattende
voorzienigheid (Thomson, 126. 9: Óti d� kaˆ ¹ di¦ p£ntwn kaˆ ¹ e„j p£nta toà LÒgou prÒnoia kaˆ
diakÒsmhsij ¢pÕ p£shj qeopneÚstou grafÁj marture‹tai).
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leiding om vanuit deze Psalm een grote accolade om N. T., schepping en O.T. te
slaan: Hij die ‘uw grendels heeft gesterkt’ en de andere goederen die Hij heeft gege-
ven (de Kerk), en die ook formeert alle dingen in de lucht (schepping), Hij is de-
zelfde die ook eertijds de Wet middels Mozes gaf aan Israël, omdat Hij toen alleen
hem vanwege de vaderen waardig achtte om Zijn oordelen te leren (O.T.)’.106

Psalm 148: Ook deze Psalm is een oproep van de dichter in de persoon van de
apostelen om God te loven. Athanasius noemt als verschil met de voorgaande dat
daar alleen de mensen werden geroepen tot lof, maar in deze Psalm ook de engelen,
alsook de andere orden van wezens onder de hemel.107 Vs. 5 (‘Loof de Naam van de
Heere, want Hij sprak en het geschiedde, Hij beval en het ontstond’) geeft de reden
aan van de lofzang: ‘want hoe zou het niet alle wezens passen God te loven, daar
Hij ook henzelf uit het niet-zijnde tot het zijn heeft gebracht’.108 ‘Draken en alle
afgronden’ (vs. 7b) geeft de derde orde van wezens aan: naast de orde in de hemel
(vs. 2-4) en op de aarde (vs. 9-12), is er ook de orde van onderaardse wezens.109

Athanasius ondersteunt zijn driedeling met de verwijzing naar Fil. 2,10. Paulus
verklaart daar ‘dat alle knie zich zal buigen van hen die in de hemel zijn, en die op
de aarde zijn en die onder de aarde zijn.’ Met ‘de draken’ worden de oude zielen
van de reuzen bedoeld, die eertijds ongehoorzaam waren en streden met God (Gen.
6). Verder wordt met ‘de draken’ ook de gehele menigte van de vroegere geslachten
bedoeld, die dienstbaar en vastgeklonken waren aan de dood, totdat zij werden be-
vrijd door Christus. Want Christus sprak tot hen in de boeien: ‘Ga uit’. Athanasius
citeert ter onderbouwing I Petrus 3,19 waar het gaat over de Heere Jezus ‘die aan de
geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft’. Als vs. 8 spreekt over ‘vuur,
hagel, sneeuw’, etc. als van God komend, is dat ter onderwijzing dat deze natuur-
verschijnselen niet zomaar of bij geval uit de lucht voortkomt, wat de wijzen der
Grieken leren, maar dat ze gehoorzamen aan het bevel van God.110 Opmerkelijk is
vervolgens dat Athanasius de natuurbeelden van vs. 9-10 als symbool-woorden
uitlegt. In dit gedeelte worden bomen en dieren opgeroepen God te loven en Atha-
nasius kan dan die bomen en dieren niet anders zien dan als symbool-woorden voor
bepaalde soorten mensen. Zo betrekt hij ‘de cederbomen’ (vs. 9c) op de heiligen,111

met een verwijzing naar Ps. 91,13: ‘Want de rechtvaardige zal bloeien als een palm-
boom, en gedijen als de ceder op de Libanon’. Bij ‘de wilde dieren en alle tamme
dieren’ (vs. 10a) wijzen de wilde dieren op de ruweren van de mensen, de tamme
dieren op de onmondigen, die evenzeer door het geloof in Christus tot één worden
verzameld.112 Athanasius ziet deze tekst als gelijk aan wat Jesaja schrijft: ‘De leeuw
en de os zullen samen stro eten’. De leeuw is immers een wild dier, de os een tam
                                                          
106 Vian, Testi inediti, fragm. 135.
107 Vian, Testi inediti, fragm. 136.
108 Vian, Testi inediti, fragm. 139: pîj g¦r oÙk Ñfe…lei t¦ ¤gia ™ke‹na t£gmata eÙloge‹n tÕn

kÚrion, ¤te kaˆ aÙt¦ ™k toà m¾ Ôntoj e„j tÕ e�nai parhgmšna. Zie over deze creatio ex nihilo ook
De Incarn. 3 (Thomson, 140. 3-6: ™x oÙk Ôntwn e„j tÕ e�nai) en A. Petterson, Athanasius, Londen
1995, 22-23.

109 Vian, Testi inediti, fragm. 140: ParakeleuÒmenon tÕ pneàma tÕ ¤gion to‹j ™pouran…oij t£gmasin
kaˆ to‹j ™pige…oij a„ne‹n tÕn kÚrion, metafšrei tÕn lÒgon kaˆ to‹j Øpoge…oij parakeleuÒmenon.

110 Vian, Testi inediti, fragm. 141.
111 Vian, Testi inediti, fragm. 143.
112 Vian, Testi inediti, fragm. 144: <Qhr…a> m�n toÝj ¢griwtšrouj tîn ¢nqrèpwn e�nai fhsi,

<kt»nh> d� toÝj ¢logwtšrouj, o‰ kaˆ di¦ tÁj e„j CristÕn p…stewj e„j �n sunagÒmenoi.
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dier. ‘Kruipende dieren en gevleugelde vogels’ (vs.10b): met de ‘kruipende dieren’
bedoelt hij de slechtere mensen die eigenlijk giftig zijn. Hij beveelt hen zich te beke-
ren tot het betere en ook God te loven. Met het gevleugeld gevogelte bedoelt hij hen
die het hogere bedenken en geen gemeenschap met de aarde hebben.113

1.3 De psalmdichter spreekt in de persoon van de Kerk/de gelovige

Psalm 5: Het opschrift ‘voor de erfgename’ (Øp�r tÁj klhronomoÚshj) betekent
dat de Psalm betrekking heeft op ‘de ziel die God bemint’ (¹ qeofil¾j yuc¾).
Reden van deze uitleg: God heeft Zijn eeuwige erfenis bereid voor degenen die
Hem liefhebben. Zij die God liefhebben vormen echter tezamen de Kerk, zodat met
‘de erfgename’ de Kerk wordt bedoeld.

Eusebius betrekt dit opschrift ook op de Kerk, maar op grond van andere overwe-
gingen. Athanasius onderbouwt zijn verklaring met een verwijzing naar I Kor. 2,9:
‘Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart van de
mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degenen die Hem lief-
hebben’. Eusebius verwijst naar I Petr. 1,4: ‘Tot een onverderfelijke, en onbevlek-
kelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u’.114 Terwijl
bij Eusebius zo de nadruk valt op de inhoud van de erfenis die de Kerk ontvangt, is
dat bij Athanasius op het feit dat de Kerk erfgenaam is, omdat zij God liefheeft.

De Psalm staat in de ik-vorm: David spreekt hier dus in de persoon van de Kerk. Als
de Kerk aangeeft ijverig te bidden (vs. 2-4) dan is dat omdat zij zo de eeuwige erfe-
nis verkrijgt.115 De in vs. 10 genoemde vijanden van de Kerk die een ijdel hart heb-
ben verwijzen naar de ketters. Hun doel is te verhinderen, dat de gelovige vordering
(prokop¾) maakt in God (vs.11a),116 een ascetische notie die in de uitleg van Orige-
nes en Eusebius ontbreekt. Omdat de ketters de Kerk die God bemint vervolgen,
zijn zij feitelijk strijders tegen God (vs.11b).117 In vs. 8 spreekt de kerk als haar
hoop uit dat zij eens in Gods huis zal binnengaan, dat is in de hemel. Origenes ziet
in ‘Gods huis’ een verwijzing naar de heilige positie die de gelovigen hebben of
naar de Kerk.118 Eusebius geeft geen verklaring. Athanasius weet door zijn uitleg
(‘de hemel’) als enige binnen de Psalm zelf de inhoud van de genoemde erfenis naar
voren te brengen.

                                                          
113 Vian, Testi inediti, fragm. 145: P£lin di¦ tîn ˜rpetîn toÝj ponhroÝj kaˆ oŒon „obÒlouj tîn

¢nqrèpwn katashma…nei .. di¦ d� tîn peteinîn toÝj t¦ Øyhl¦ fronoàntaj katashma…nei kaˆ
mhdem…an œcontaj koinwn…an prÕj t¾n gÁn.

114 PG 23, 116 A  9-11.
115 Ook in Ep. Fest. VI brengt Athanasius Ps. 5,3 naar voren om de Kerk aan te sporen tot ijverig gebed en

vasten met het oog op de viering van Pasen om zo eens in te gaan in het Koninkrijk der hemelen (PG 26,
1389 A 10-14).

116 Zie voor de notie van ‘vordering’ (prokop¾) ook Or.c.Ar. III.52 (PG 26, 432 B 6-7) en 53 (PG 26, 433
B 9-C 13). Hoe belangrijk de notie van prokop¾ in de ascetische geschriften van Athanasius is blijkt uit
D. Brakke, Athanasius and the Politics of Ascetism, Oxford 1995. Zie voor een bredere behandeling van
dit punt ook hierna in hoofdstuk V.3.2.

117 PG 27, 76 B 10-12: Oƒ g¦r dièkontej t¾n f…la tù Qeù pr£ttousan yuc¾n pikra…nousi qeoma-
coàntej safîj. Athanasius gebruikt vaker qeomace‹n, altijd om de Arianen aan te duiden: De Decr.
Nic. 3, 1 (Opitz, 3); Or.c.Ar.II, 32 (PG 26, 216 A 2); III, 42 (PG 26, 412 B 5).

118 PG 12, 1169 C 13-D 9.
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Psalm 16: De Psalm bestaat uit het gebed van een rechtvaardige die zijn eigen
rechtvaardige leven beschrijft. Athanasius neemt de Psalm in zijn voor de hand
liggende betekenis, waarbij hij de rechtvaardige omschrijft als ‘degene die in God
volkomen is’ (hyp.).119

Een dergelijke omschrijving van de ‘gevorderde’ christen is ook in andere ge-
schriften van Athanasius te vinden. In Apologia de Fuga sua 11 wijst Athanasius op
‘hetgeen Christus heeft bevolen, wat Hij precies zo middels Zijn heiligen sprak voor
Zijn komst in het vlees: dat is de regel die de mensen is gegeven om hen tot vol-
maaktheid (e„j teleiÒthta) te leiden: wat God beveelt te doen’.120 In zijn Historia
Arianorum 5 betitelt hij Eutropius, bisschop van Adrianopolis, als een in alle dingen
volmaakt man.121 Athanasius wijst dan op diens standvastig verzet tegen Eusebius,
zijn pogingen om allen die dwaalden als Eusebius weer op het rechte pad te bren-
gen, en zijn ondergaan van een uitwerping uit kerk en stad. Opmerkelijk is dat ook
in deze Psalm die spreekt over ‘de volmaakte’ evenzeer aan de orde komt diens po-
gingen om hen die Christus weerstaan tot verandering te brengen. Tegelijk wekt
Ep.ad Ser. IV. de indruk, dat vooral de Doop het moment van volmaking betekent.
Athanasius omschrijft het gebeuren bij de Doop als de eerdere volmaking in de
Geest.122 Deze volmaaktheid is bij een daarop volgende bedreven zonde weer op-
nieuw te verkrijgen via boete en berouw.

Verder zijn in de Psalm twee symbool-woorden die naar Christus verwijzen: ‘Gods
Aangezicht’ (vs. 2) en ‘Gods hand’ (vs. 13). In vs. 2 betekent dan het gebed ‘Laat
mijn oordeel van uw Aangezicht uitgaan’: ‘een gebed of de Zoon als Zijn Rechter
hem het rechtvaardig oordeel zal geven, dat Hij over ons heeft uitgesproken’. Ter-
wijl Origenes evenzeer het aangezicht Gods betrekt op Christus, legt hij de spits van
dit vers bij het feit dat de Zoon als beeld van de Vader het gehele oordeel heeft
ontvangen,123 terwijl Athanasius dat oordeel verbindt met het verlossingswerk van
Christus (‘over ons heeft uitgesproken’). De beeldspraak van vs. 8a (‘Bewaar mij als
de pupil van het oog’) vat Athanasius op als een symbool-woord: ‘dat het oog van
het inzicht124 zal worden bewaard uit de tegenwerkende krachten van het kwaad’. In
‘Verlos mijn ziel van de goddelozen, Uw zwaard van de vijanden van Uw rechter-
hand’ (vs. 13) verwijst ‘Uw zwaard’ volgens Eusebius naar Gods Woord. Als reden
noemt hij Hebr. 4, waar Gods Woord een zwaard genoemd wordt.125  Athanasius
denkt, in navolging van Origenes, meer aan de dienaren van Christus: ‘Iedere ziel

                                                          
119 PG 27, 105 C 3-4: ”Aidetai Ð yalmÕj ™k prosèpou toà kat¦ QeÕn tele…ou
120 PG 25, 660 A 5-8.
121 PG 25, 700 B 2: ¢n¾r ¢gaqÕj, kaˆ ™n p©si tšleioj.
122 PG 26, 653 D 2: t¾n protšran ™n tù PeÚmati teleiÒthta.
123 PG 12, 1217 A 6-9: E„ p©san t¾n kr…sin dšdwken Ð Pat¾r tù Uƒù, ™k prosèpou d� aÙtoà tÕ

kr‹ma ™xšrcetai, ™k toà Uƒoà ¥ra: e„kën g£r ™sti toà PatrÕj Ð CristÒj.
124 Vian, Testi inediti, fragm. 14: ’AblabÁ tÕn tÁj diano…aj ÑfqalmÕn eÜcetai thr»sei tîn Ñfqal-

mîn, e„ ØpÕ t¾n s¾n genèmeqa skšphn. Voor tÕn tÁj diano…aj ÑfqalmÕn zie ook Con.Gen. 27
(Thomson, 73. 29); De Incarn. 30 (Thomson, 207. 5). In beide gevallen komt naar voren het belang van
een zuiver oog van het inzicht, omdat alleen dan vanuit de werken van God (in Con.Gen de werken van
God in de schepping, in De Incarn. de werken van de Zoon in de opstanding) tot God zelf gekomen kan
worden. Ook hier in de EP ligt de nadruk op het heilig houden van dat oog van het inzicht.

125 PG 23, 164 C 13-14.
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van de rechtvaardigen, en vooral van hen die zondaren uit goddeloosheid tot Gods-
vrucht voeren,126 is als een zwaard, gescherpt tegen de geesten der boosheid’.

Psalm 22: De toepassing op Christus komt vooral op uit vs. 4: ‘Uw stok en Uw
staf’, waar Christus mee bedoeld moet zijn. Als reden noemt Athanasius Ps.109,2
waar hetzelfde woord (·£bdoj) gebruikt wordt en duidelijk met betrekking tot de
Messias.127 Tevens stelt hij vast dat David deze Psalm zingt in de persoon van de
volkeren die gelovig zijn geworden. Waarschijnlijk noemt Athanasius hier de volke-
ren tegenover Israël omdat de dichter in vs. 3 zegt dat ‘de Heere zijn ziel heeft te-
ruggevoerd in het spoor der gerechtigheid’. Athanasius beluistert daarin de heidenen
die in gevangenis van de duivel waren en bekeerd zijn, terwijl de Joden in de Wet al
‘het spoor der gerechtigheid’ kenden. Origenes en Eusebius laten de verhouding
Israël/volkeren buiten beschouwing en verklaren de Psalm meer algemeen. Als
Athanasius zo heeft vastgesteld dat de psalm wordt gezongen in de persoon van de
gelovige volkeren met het oog op Christus, legt hij de overige beelden van de Psalm
uit in gebondenheid aan elementen uit het christelijke leven: ‘water der rust’ (vs. 2b)
wijst op de Doop; ‘de tafel’ (vs. 5) wijst op het mystiek gastmaal (mustik¾n eÙ-
wc…an), het Avondmaal; ‘de olie’ (vs. 5) is de mystieke zalving; ‘Uw beker die mij
dronken maakt’ (vs. 5b) wijst op de mystieke vreugde.

Slechts eenmaal gebruikt Athanasius eÙwc…a, en wel in een fragment van Ep.Fest.
XXVIII (voor 356 n. Chr.). Daar schrijft hij over het hemelse gastmaal (t¾n
oÙr£nion eÙwc…an) in betrekking tot de naderende viering van Pasen, waarop de
Verlosser wordt ontmoet (¢pant»santej tù SwtÁri). Op die ontmoeting moeten
de christenen zich voorbereiden vanwege Zijn wederkomst om dan in te kunnen
gaan en deel te krijgen aan het onsterfelijke voedsel (tÁj ¢qan£tou trofÁj). De
mystieke zalving verwijst natuurlijk naar de zalving die na de Doop werd toegepast
als teken van de ontvangst van de Heilige Geest.128 Wat betreft de mystieke beker
(pot»rion mustikÒn) is de enige keer dat Athanasius zo spreekt in Apol.c.Ar. 9.
Het gaat daar over een beschuldiging tegen Athanasius over het feit dat een zekere
Macarius die beker gebroken zou hebben. Duidelijk is hier een avondmaalsbeker
bedoeld.129

Psalm 24: In vs. 3 staat: ‘Allen die tegen de wet handelen middels ijdelheid (di¦
kenÁj)’. IJdelheid wijst op een afgod.130 De verklaring van dit symbool-woord do-
mineert de verdere uitleg: de Psalm gaat over de afzwering van de afgoden en het
heilige leven met God daarna. Als de dichter in vs. 7 spreekt over ‘de zonden van
zijn jeugd’ dan is ‘de jeugd’ een profetische omschrijving van de tijd van de afgo-
dendienst. En als hij in vs. 18 bidt ‘zie mijn inspanning (pÒnoj)’ dan is dat een aan-
sporing om niet ‘nalatig te zijn als men op de barmhartigheid Gods vertrouwt, maar
om veelmeer de inspanning (pÒnon) door de werken (di¦ tîn œrgwn) er aan toe te

                                                          
126 Naast de predikers van het kerygma (Ps. 45, 8-9) denkt Athanasius ook aan het werk van monniken

zoals Antonius (De Vita Ant. 14 en 44).
127 Origenes en Eusebius betrekken (in verwijzing naar Hebr. 12, 6) de staf beiden op Gods kastijding van

Zijn kinderen (PG 12, 1261 A 1-12; PG 23, 217 D 8-10).
128 Zie zo ook in Athanasius’ andere geschriften: Or.c.Ar. I.47; II.14; Ep.ad Serap. I.23; III.3.
129 PG 25, 264 A 11.
130 In De Incarn. 31 geeft Athanasius aan dat de afgoden door de komst van Christus blijken te zijn ¢rg¾n

kaˆ ken¾n t¾n fantas…an (Thomson 210. 10-12).



Athanasius en de Psalmen174

voegen (e„sfšrein).131 Athanasius vat het zo samen dat de Psalm door David ge-
sproken is in de persoon van de geroepenen, die bijeen zijn gebracht om geleid te
worden tot het geestelijke leven.132 Onduidelijk is of Athanasius denkt aan de mon-
niken die in het klooster of aan de christenen die in de kerk bijeen zijn gebracht, al
wijst het algemene karakter van de Psalm het meest op de ‘gewone’ christenen.
Hiermee gaat Athanasius een geheel andere weg dan Eusebius, die in zijn uitleg de
afgodendienst onbesproken laat. Eusebius gaat meer in op de zonde van David en
ziet de Psalm als een onderwijzing van David aan ons ‘hoe nodig het is onze ziel die
zwak is te genezen middels belijdenis.133

Psalm 25: In vs. 4 en 5 sprake van de vergadering der ijdelheid, de bijeenkomst der
boosdoeners en het zitten bij de goddelozen. Evenals Ps. 1 leidt deze drieslag tot de
toepassing op het Joodse volk met hun leiders: Farizeeërs, Wetgeleerden en Schrift-
geleerden. In de Psalm is de Kerk aan het woord die haar trouw aan Christus uit-
spreekt in verbondenheid met afwijzing van gemeenschap met de Joden als zij
Christus verwerpen. Terwijl dus Ps. 24 een scherpe afwijzing bevatte van de afgo-
dendienst van de volkeren, betrekt Ps. 25 zich zo op het ongeloof van de Joden.134

Vanuit deze vaststelling betekent ‘onschuld’ (Vs. 1) het niet deelnemen aan de
slechtheid en dwaasheid van de Joden; ‘de goddelozen’ (vs. 10) zijn de Joden. Om-
gekeerd verwijst ‘het omgaan van Uw altaar’ (vs. 6b) naar de geestelijke eredienst
aan Christus, en ‘de glans van Uw huis’ (vs. 8) betekent zij die in de Kerk in het oog
vallen vanwege godsvrucht.135 De uitleg van Athanasius krijgt meer reliëf als be-
dacht wordt dat Origenes en Eusebius de Joden niet ter sprake brengen, maar hun
uitleg richten op de ketters en sekten die in en rondom de Kerk aanwezig zijn.136 Dit
geeft opnieuw aan, hoe de verwerping van Christus door de Joden, als onderdeel
van de heilshistorie, Athanasius’ bijzondere aandacht heeft.

Psalm 27: ‘De gezalfde’ (vs. 8) is in deze Psalm wel de sleutel. Vanuit I Petr. 2,10
wordt ‘gezalfde’ verklaard als het door en in Christus gezalfde volk. Athanasius
wijkt hier af van Eusebius, die ‘gezalfde’ verklaart met het oog op Christus.137

                                                          
131 Voor het belang van pÒnoj binnen het ascetische leven zie vooral De vita Antonii (verwijsplaatsen bij

Müller, 1234).
132 PG 27, 144 A 3-5: tÕ ™k£stou tîn keklhmšnwn e„sfšretai prÒswpon: ½goun aÙtîn tîn sunei-

legmšnwn e„j t¾n pneumatik¾n ¢peuqÚnesqai zw»n.
133 PG 23, 224 B 2-11. Origenes evenzo. Het verschil komt telkens terug, bijv. bij vs. 7: ‘Gedenk niet de

zonde mijner jeugd’. Origenes en Eusebius zoeken een door David in zijn jeugd bedreven zonde, terwijl
Athanasius de tijd dat de heidenen de afgoden dienden ‘de jeugd’ noemt.

134 PG 27, 145 D 1-4: Tîn pepisteukÒtwn e„j CristÕn e„sfšretai tÕ prÒswpon ¢rnoumšnwn kaˆ
diiscurizomšnwn ™pˆ tÍ katast£sei tÁj koinwn…aj tîn ’Iouda…wn tîn sunelhluqÒtwn kat¦ toà
Kur…ou kaˆ kat¦ toà Cristoà aÙtoà. Ten onrechte omschrijft J. Fisch, Ausgewählte Schriften des
Hl.Athanasius, 441 het afwijzen van het herstel van de gemeenschap als een daad van de Joden: ‘indem
die Juden ihn läugnen und gegen die Herstellung der Gemeinschaft sich erklären’. De verdere verklaring
van de Psalm ondersteunt de vertaling waarin het de christenen zijn die zich verzetten tegen herstel van
de gemeenschap met de Joden omdat deze de Heere en Zijn gezalfde verwerpen.

135 Athanasius noemt in De Vita Ant. 93 Antonius al een voorbeeld van een man die bekend was door zijn
godsvrucht: OÙ g¦r ™k suggramm£twn, oÙd� ™k tÁj Ÿxwten sof…aj, oÙd� di£ tina tšcnhn, di¦ d�
mÒnhn qeosšbeian Ð ’Antènioj ™gnwr…sqh (PG 26, 973 B 11-13).

136 PG 12, 1273 C 3-10 en PG 23, 233 D 4-11.
137 PG 23, 249 C 5-9.
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De gedachte dat het volk van God gezalfd (crisqšnta) is door en in Christus (di’
aÙtoà kaˆ e„j aÙtÕn) als de ware Gezalfde vinden we ook in de Orationes contra
Arianos I.47: ‘Als Hij echter om onzentwil Zichzelf heiligt en dit doet wanneer Hij
mens is geworden, dan is duidelijk dat ook de afdaling van de Geest op Hem in de
Jordaan feitelijk aan ons geschiedde, omdat Hij ons lichaam had aangenomen. Tot
onze heiligmaking: opdat wij aan Zijn zalving deel krijgen (toà cr…smatoj aÙtoà
metal£bwmen). Want toen de Heere als mens gewassen werd in de Jordaan waren
wij het die in Hem en door Hem (™n aÙtù kaˆ par’ aÙtù) gewassen werden. En
toen Hij de Geest ontving, waren wij het die door Hem de geschiktheid verkregen
om Hem te ontvangen…Uit Hem (’Ex ™ke…nou) zijn wij dan ook begonnen met het
ontvangen van de zalving en het zegel’.138 Precies deze gedachte vormt de achter-
grond van Athanasius’ uitleg van Ps.27.

Bij Athanasius wordt zo de gehele Psalm een gebed van dat gezalfde volk. Er is
sprake van zondaren en goddelozen die wel van vrede spreken, terwijl ze in hun hart
kwade bedoelingen koesteren (vs. 3). Daar zijn de Joden mee bedoeld, want die
noemden Jezus goed, terwijl ze het boze tegen Hem dachten.139 Zowel bij Origenes
als bij Eusebius ontbreekt deze toepassing op het volk der Joden. Beiden beperken
zich tot een algemenere verklaring van ‘de zondaren en goddelozen’.140 Maar Atha-
nasius ziet de Psalm als een gebed van de Kerk waarin zij nadrukkelijk afstand
neemt van de Joden in hun zonde tegen Christus, waarbij zij tegelijk haar eigen
hoop op de opstanding uitspreekt (vs.7a: ‘Mijn vlees is weer uitgesproten’), haar
vrijwillig dienen van de Heere in onderscheid van de Wet (vs. 7b: ‘Met mijn wil zal
ik Hem loven’),141 haar geleid worden door de Heilige Geest, omdat Christus ons in
plaats van Zichzelf en gelijk aan Zichzelf de Trooster zendt (vs. 9a: ‘Weidt haar’),142

haar leven tot in de toekomende en eindeloze tijden (vs. 9b: ‘Verhoog haar in eeu-
wigheid’).143 Athanasius volgt hier Origenes die bij dit vers ook het werk van de
Heilige Geest ter sprake brengt, in tegenstelling tot Eusebius die ‘het weiden’ toe-
schrijft aan Christus Zelf. 144 Als Athanasius van de Heilige Geest zegt dat Hij ‘in
plaats van’ Christus (¢nt’ aÙtoà) ons is gegeven, dan wijst dat op de taak van de
Heilige Geest in de heilshistorie, om namelijk na de Hemelvaart Christus op aarde
‘vervangen’; als van de Heilige Geest wordt gezegd, dat Hij ‘gelijk aan’ Christus
(æj ˜autÕn) is gekomen, benadrukt dat Zijn wezensgelijkheid met Christus.145

Psalm 55: Het historische opschrift (‘voor het volk dat van het heiligdom vervreemd
is’ en ‘als de Filistijnen hem in Geth in hun macht hadden’) is voor Athanasius

                                                          
138 PG 26, 108: C 3-109 A 1 en B 3-5. Zie hierover A. Laminski, Der heilige Geist als Geist Christi und

Geist der Gläubigen, Leipzig 1969, 159-160.
139 Athanasius verwijst ter onderbouwing van de uitleg van ‘de zondaren’ als ‘de Joden’ naar Joh. 8,24:

‘Als u niet gelooft, dat Ik het ben, zo zult u in uw zonden sterven’.
140 PG 12, 1285 C 5-15 en PG 23, 245 C 3-248 C 14.
141 Vian, Testi inediti, fragm.20: ’Anti toà ˜kous…wj: toàto d� prÕj ¢ntidiastol¾n tÁj nomikÁj

latre…aj, Óti fÒbJ tîn kol£sewn ™ke…nh ™petele‹to.
142 PG 27, 152 A 7-8: AÙtÕj g¦r ¹m©j poimane‹, pšmyaj ¹m‹n ¢nt’ aÙtoà kaˆ æj ˜autÕn tÕn

Par£klhton.
143 De uitdrukking ¢teleut»touj a„înaj zie ook De Decr. 32 (PG 25, 476 C 11: e„j toÝj ¢telet»touj

a„înaj tîn a„ènwn.
144 PG 12, 1289 B 1-5 en PG 23, 249 D 8-252 A 5.
145 PG 27, 152 A 7-8: AÙtoj g¦r ¹m©j poimane‹, pšmyaj ¹m‹n ¢nt’ aÙtoà kaˆ æj ˜autÕn tÕ

Par£raklhton.
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reden om een dubbele uitleg naar voren te brengen. Enerzijds gaat het over David
die, op zijn vlucht voor Saul, bij de Filistijnen terecht komt, door hen met ere ont-
vangen wordt en van hen de stad Ziklag ter bewoning ontvangt. Anderzijds is de
Psalm typologisch een profetie van de Kerk die eerst verre was van het heiligdom:
in de tijd, dat zij afgoderij bedreef en de demonen diende.146 De Kerk is echter ver-
lost van de geestelijke vijanden door Christus, die naar het vlees uit het zaad van
David is voortgekomen, die de overwinning heeft behaald en onder de heidenen die
geloofden met ere in hun midden is ontvangen. Deze dubbele mogelijkheid brengt
Athanasius bij vs. 2 en vs. 3 naar voren: David of iedere heilige; de strijd tegen Saul
(aangezet door demonen) of de strijd van iedere gelovige tegen de geestelijke boze
machten. De rest van de Psalm wordt geheel uitgelegd als gezongen in de persoon
van de gelovigen in de Kerk. Origenes laat het historisch opschrift buiten beschou-
wing en verklaart de Psalm als gezongen in de persoon van Christus die bidt tot de
Vader.147 Eusebius ziet, vooral via de opschriften zoals die bij Aquila en Symma-
chus te vinden zijn, de Psalm in het kader van de ware nederigheid die zich tot God
richt.148 Als Athanasius daarentegen de Psalm uitlegt met het oog op de gang van
Christus naar de heidenen, bindt hij de uitleg sterker dan Origenes en Eusebius aan
het heilsplan.

Psalm 60: De Psalm bevat een gebed van David. Het universele karakter (‘van de
einden der aarde roep ik tot U’) geeft aan dat David hier spreekt in de persoon van
de Kerk. De Kerk bidt tot Christus, die is aangewezen door het symbool-woord
‘rots’ (vs. 3b).149 Dit wordt bevestigt als David bidt: ‘U leidde mij, omdat U mijn
hoop geworden was’ (vs. 4). Athanasius wijst erop, dat Christus de Weg is die ons
zal leren het goede pad te bewandelen, nadat Hij ons bereid gemaakt heeft om op
Hem te hopen. In vs. 6b (‘U hebt de erfenis gegeven aan hen die uw Naam vrezen’)
wijst de erfenis op het hemelrijk, want Christus zegt: ‘Komt, Gij gezegenden Mijns
Vaders, en erft het koninkrijk, dat u van de aanvang der wereld bereid is’. Deze
uitleg van ‘de erfenis’ is in lijn met Origenes en Eusebius, zij het dat Origenes de
uitleg toespitst op het onderscheid tussen ‘hen die God vrezen en hen die Gods
Naam vrezen’,150 terwijl Eusebius benadrukt dat niet alleen de Joden maar ook de
heidenen (‘de godvrezenden’) toegang tot deze erfenis hebben.151 Athanasius legt de
Psalm echter geheel uit als een gebed tot Christus met de (soteriologische) toespit-
sing dat de erfenis alleen door Christus ontvangen wordt.

Psalm 102: De Psalm is een danklied voor Gods heil, dat beschreven wordt in ter-
men van vergeving der zonden en verlossing van het graf (vs. 3-5). De dichter ver-

                                                          
146 Athanasius omschrijft de heidenen als ‘zij die in onwetendheid aangaande God (tÁj ¢gnws…aj tÁj

perˆ Qeoà) zijn’ (PG 27, 257 B 8). Zie ook Ep. ad Serap. IV.22, Daar zegt Athanasius van de Arianen
en van hen die de Godheid van de Geest bestrijden, dat ze de onwetendheid der Grieken te boven gaan
(PG 26, 673 B 9: t¾n ’Ell»nwn ¢gnws…an)

147 PG 12, 1469 B 8-10.
148 PG 23, 493 A 8-16. Aquila: tapeinoà tele…ou; Symmachus: toà tapeinÒfronoj kaˆ ¢mèmou.
149 ‘Duidelijk verkondigt hij door Wie de redding komt. Hij zegt namelijk op een rots verhoogd te zijn. En

wij zijn door Christus, die bij de zalige Paulus rots heet, machtiger en groter geworden dan de ons mis-
handelende demonen’ (PG 27, 273 A 9-14). Deze uitleg van ‘rots’ ook bij Origenes en Eusebius.

150 PG 12, 1481 D 5-13.
151 PG 23, 581 A 1-13.
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tegenwoordigt het nieuwe volk als dat dankt voor het heil in Christus. Hierbij ziet
Athanasius in vs. 5 de opstanding aangeduid: ‘Uw jeugd vernieuwd als van een
arend’ wijst op de genade van de opstanding, die een wedergeboorte van onze jeugd
is.152 Als vs. 6-7 terugverwijst naar Gods uitleiding van Israël uit Egypte, neemt
Athanasius dat in direkte betekenis. ‘Hij zal niet toornen tot het einde’ (vs. 9) heeft
te maken met Gods toorn over het menselijk geslacht wegens de overtreding van
Adam. Vanuit die toorn veroordeelde God het geslacht tot de dood, maar in de laat-
ste tijden liet God Zijn licht komen om het verderf weg te doen. ‘Want Hij weet, hoe
wij gevormd zijn’ (vs. 14): God heeft medelijden met ons als met Zijn beeld en het
maaksel van Zijn handen. Als vs. 20 de engelen aanspoort om God te loven, is dat
ten voorbeeld voor de gelovigen. Zij leren daaruit dat zij, indien zij God loven,
dezelfde waardigheid zullen hebben als de engelen. Terwijl meestal de engelen ten
voorbeeld worden gehouden vanwege het ongetrouwd zijn,153 is het hier vanwege de
lofprijzing.

Psalm 114: De ik-persoon in de Psalm heeft God lief (vs. 1) en is in zware strijd
rondom zijn ziel (vs. 4b). Athanasius stelt dan ook vast, dat de Psalm gezongen
wordt in de persoon van hen die de levenswijze van het Evangelie voeren, daarbij
strijd voeren en in God de overwinning behalen en de kroon van hun strijd verkrij-
gen. Kenmerk van deze personen is: zij hebben God lief (vs. 1: ‘God heb ik lief’);
zij moeten vanwege hun godsvrucht hevige benauwdheden meemaken (vs. 3: ‘ban-
den des doods hadden mij omvangen’); zij staan als verdrevenen uit het paradijs
onder Gods medelijden (vs. 5:‘Onze God erbarmt zich’); ze komen tenslotte aan in
de hemelse woningen die zij als beloning op hun strijd ontvangen (vs. 7: ‘Keer terug
mijn ziel, in Uw rust’). Athanasius geeft bij vs. 5 een vrij uitgebreid exposé over wat
erbarmen is:

‘Erbarmen is een gemoedsbeweging, die bij hen naar voren treedt die medelijden
gevoelen jegens mensen die door onverdiende oorzaak in moeilijke omstandigheden
zijn geraakt. Omdat wij ook vanuit aanzien onaanzienlijk geworden zijn, omdat wij
het verblijf in het paradijs moesten inleveren, zo heeft God erbarmen, als hij ziet,
wie wij waren, en wat wij geworden zijn. Want de stem van het erbarmen riep
Adam toe: ‘Waar zijt gij’, wat duidelijk wil zeggen: ‘Waar bent u geweest en waar-
heen geraakt’.154

Psalm 115: Athanasius ziet in de Psalm de christen aan het woord die spreekt vanuit
de zekerheid van het geloof. Op grond van vs. 6 (‘Kostbaar is voor de Heere de
dood Zijner gunstgenoten’) geeft Athanasius aan dat het geloof de bereidheid tot het
martelaarschap kent: ‘Wij hebben geen vergelding voor dat wat we van God ont-
vangen hebben, dan alleen dat we voor Hem de dood ondergaan en zo onze Heere
navolgen. Deze dood zal bij God tot de zeer kostbare dingen behoren’. Opmerkelijk

                                                          
152 Athanasius stelt, dat de vernieuwde vergeleken wordt met een adelaar, omdat die onder alle vogels het

hoogste vliegt en de meest koninklijke is en alleen met heldere ogen in de stralen van de zon kan
schouwen.

153 Ep. ad Amun: DÚo g¦r oÙsîn Ðdîn ™n tù b…J perˆ toÚtwn, mi©j m�n metriwtšraj kaˆ biwtikÁj,
toà g£mou lšgw: tÁj d� ˜tšraj ¢ggelikÁj kaˆ ¢nuperbl»tou, tÁj parqen…aj (PG 26, 1173 C 3).

154 Zie voor deze echt Athanasiaanse wijze van spreken ook De Incarn. 8 (Thomson, 152.3-8) en 11
(Thomson, 158.8-10).
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is ook Athanasius’ uitleg bij vs. 2: ‘Ik sprak in mijn beroering: ieder mens is een
leugenaar’. De dichter geeft hier aan meer te zijn geworden dan een mens en daarom
al het menselijke te verachten, waarbij de beroering verwijst naar de verandering.155

In het slot van de Psalm (vs. 9-10: ‘Ik zal mijn gelofte aan de Heere vervullen, in de
voorhoven van het huis des Heeren’) wijzen ‘de voorhoven’ op de Kerk van Chris-
tus of het hemelse Jeruzalem. Athanasius tekent aan dat de gelovige zekerheid heeft
dat hij in de hemel komt, en wel op grond van Gods beloften waarop hij zijn ver-
trouwen heeft gesteld. Hij geeft een praktisch voorbeeld. Christus heeft gezegd:
‘Zalig die nu wenen, want zij zullen verheugd worden’. Athanasius concludeert:
‘Wanneer de ogen met tranen waren vervuld, zo zullen ze duidelijk in die (hemelse)
woningen het hoogste vreugdegenot ontvangen.

Psalm 118: Athanasius ziet de langste Psalm als een lied waarin ‘de heiligen’ hun
levenswijze beschrijven. Als het in de Psalm gaat over vijanden, goddelozen en
smarten, dan spreekt daar de christen vanuit zijn strijd met demonen (vs. 78; 96;
107), met ketters (vs. 113; 134), met benauwdheden (vs. 22; 95), met de Schriftge-
leerden (vs. 85, 98). Het spreken over de wet (o.a. vs. 9-11; 44; 59; 63; 77; 105), het
aanroepen van de hemelse bijstand (vs. 5; 8; 49), het overdenken van de goddelijke
woorden (vs. 9; 28; 65) geeft aan door welke middelen de christen de overwinning
behaalt. Athanasius denkt bij de Wet in Psalm 118 aan het geheel van wetten, gebo-
den en instellingen van de vijf boeken van Mozes. Hij verklaart dat nergens expli-
ciet, maar vanuit vs.18 (‘Open mijn ogen, en ik zal schouwen de wonderen van uw
wet’) komt dat aan het licht. Hij zegt daar dat sommige geboden wel bekend zijn
andere niet. Bekend is bijvoorbeeld: ‘Gij zult niet doden’, en de overige geboden.
Athanasius bedoelt daarmee wel de Decaloog als geheel. Onbekend  is bijvoorbeeld
waarom de kinderen op de achtste dag besneden moesten worden, of waarom voor
de pasgeborenen een offer moest worden gebracht. Temidden van deze beschrijving
van het leven der heiligen verklaart hij ook verschillende verzen als profetisch ge-
tuigenis aangaande Christus en het heilsplan: ‘De aarde is vol van Uw barmhartig-
heid’ (vs. 64) is een bericht van de profetische Geest, dat de heidenen God zullen
vrezen; ‘Mijn ziel smacht naar uw heil’ (vs. 81): ‘Gods heil’ (swt»rion) wijst altijd
op de komst van Christus;156 ‘Mijn ogen smachten naar Uw Woord, zeggend: wan-
neer zult Gij mij troosten’ (vs. 82): ‘Gods Woord’ (lÒgion) wijst op de Heere Jezus
Christus;157 ‘In eeuwigheid blijft Uw Woord in de hemel’ (vs. 89): ‘Gods Woord’
(lÒgoj) is Christus. Athanasius verklaart dergelijke temidden van de beschrijving
van de strijd voorkomende profetische boodschappen als volgt: ‘Terwijl hij bezig is
met de vooruitgang (in de deugd) richt hij zich ook op hogere leringen. Hij denkt
aan de eeuwige Logos van de Vader (‘bijna zegt hij het ‘In den beginne was de
Logos’) en aan de inrichting van het al, en noemt duidelijk de gehele schepping Zijn
dienaar. Hier legt Athanasius een Niceens accent door aan de Logos het predikaat
¢…dioj toe te voegen.
                                                          
155 Athanasius lijkt hier te denken aan de verandering door de gemeenschap met Christus, waardoor het

herstel van het God-gelijk zijn begonnen is.
156 Zo ook in vs. 123: ‘Mijn ogen smachten naar Uw heil’. ‘Uw heil’ betekent ‘de goddelijke komst,

waardoor hij en het gehele mensengeslacht het heil hopen te ontvangen’.
157 Ter ondersteuning hiervan betrekt Athanasius ook de vraag ‘Wanneer zult gij mij troosten’ bij de

uitleg: ‘Want Jezus hebben wij tot de Trooster bij de vader volgens de uitspraak van de apostel, want ‘
Hij is een verzoening voor al onze zonden’ (I Joh.2, 2).
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Vermeldenswaard is dat Athanasius in zijn Orationes contra Arianos dit predikaat
ook en met nadruk naar voren brengt als geldend voor de Logos. Juist dit predikaat
geeft aan, dat de Logos geheel gescheiden is van het geschapene en evenzeer God is
als de Vader.158

In vs. 90-91 betekent ‘Uw Waarheid’ opnieuw de Logos, Christus; in vs. 135 (‘Laat
Uw aangezicht lichten over Uw knecht’) geeft de dichter met ‘Gods aangezicht’ aan
dat hij wenst de komst van Christus te zien.159

Psalm 139: De Psalm handelt over de rechtvaardige die bestreden wordt door de
slechte mens. Gezien de beschrijving die de Psalm van deze mens geeft, meent
Athanasius dat de demonen bedoeld zijn die onrecht toebrengen aan de natuur van
de mens.160 Athanasius verklaart de Psalm dan als het gebed van de christen die zich
inspant vooruitgang te maken op de weg van het heil en die daarbij voortdurend
gehinderd wordt door de demonen.161 Aan het slot van de Psalm is een voorbeeld
aan te treffen hoe Athanasius O.T. en N.T. verbindt ‘De oprechten zullen voor Uw
aangezicht blijven’ (vs. 14) ziet Athanasius als gelijk aan Matth. 5,8: ‘Zalig de rei-
nen van hart, want zij zullen God zien’.162 Terwijl de goddelozen aan het eeuwige
vuur prijsgegeven worden, krijgen de rechtvaardigen de eeuwige genieting van het
aangezicht des Heeren.

1.4 De psalmdichter spreekt in de persoon van Israël

Psalm 41: Het thema is beslissend voor de uitleg: de Psalm spreekt over hen die in
het verleden rijke en wonderlijke daden van God meemaakten (vs. 7: ‘doordat ik mij
uw wonderen in gedachtenis roep, die Gij ons aan de Jordaan en vanaf de Hermon
getoond hebt’), maar nu Gods heil kwijt zijn (vs. 2: ‘Mijn ziel dorst naar de levende
God’), en ernaar verlangen om dat heil weer deelachtig te worden (vs. 3: ‘Wanneer
zal ik voor Gods aangezicht verschijnen?’). Dat thema is voor Athanasius reden de
Psalm te verklaren met het oog op de eschatologische bekering van de Joden. Bij
Origenes is die gedachte geheel afwezig, bij Eusebius wordt die alleen in wat alge-
mene zin en terloops zonder specifieke eschatologische spits genoemd.163 Bij Atha-
nasius vormt het de hoofdgedachte van de Psalm. Hij omschrijft in de hypothesis:
‘Zij (= de zonen van Kore) voeren de persoon van de Israëlieten in, zoals ze Chris-

                                                          
158 Or.c.Ar. I. 9 (PG 26, 29 C 10); I. 11 (33 C 9 + 14); I. 12 (36 C 10); II. 18 (184 B 6). In Or.c.Ar. III. 28

(384 C 1) brengt Athanasius nog naar voren, dat soms ook andere dingen eeuwig worden genoemd
(bijv. ‘eeuwige poorten’). Maar omdat Christus ook de Maker van deze ‘eeuwige dingen’ is, geeft dat
aan dat Hij er verre boven staat. Daarom is Zijn ‘eeuwig zijn’ een deel hebben aan de eeuwigheid van de
Vader.

159 Athanasius ondersteunt deze uitleg door op te merken dat Christus de afbeelding van de vader is
(AÙtÕj g£r ™stin Ð carakt¾r toà PatrÒj).

160 Athanasius voegt er aan toe, dat alles wat in deze Psalm over ‘de slechte mens’ wordt gezegd ook kan
worden toegepast op de zichtbare vijanden, maar die laat hij verder buiten bespreking.

161 Athanasius spreekt bij vs. 6 over de demonen die hem ‘hinderen in de wedloop van de levenswandel
volgens God’ (tÕn drÒmon st»swsi tÁj kat¦ QeÕn pore…aj) en die hem ‘wegdringen van de vastig-
heid in God’ (tÁj ™n Qeù st£sewj aÙtÕn katab£lwsin).

162 Vian, Testi inediti, fragm. 96.
163 Voor een bespreking van Athanasius en Eusebius op deze Psalm, zie Vian, ‘Il <De Psalmorum Titu-

lis>: L’ esegesi di Atanasio tra Eusebio e Cirillo’, Orpheus 12 (1991), 112-120.
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tus in de boetvaardigheid prijzen, die zij aan het einde der tijden zullen voltrek-
ken’.164 In dit kader legt Athanasius het gedeelte van vs. 7-9 (dat begint met ‘ik zal
U gedenken’) uit door te verwijzen naar wonderen van God in Israëls historie. Eén
uitzondering maakt hij bij vs. 7 (‘Ik zal U gedenken uit het land van de Jordaan en
Hermon, van het klein gebergte’). Hier geeft Athanasius eerst een historische ver-
klaring die Gods wonderdaden in Israëls verleden naar voren brengt, daarna geeft
hij een profetische verklaring, waarin de Jordaan verwijst naar de Heilige Doop en
Hermon naar de verlichting die bij de Doop ontvangen wordt. Duidelijk aarzelt
Athanasius of hier een historische verklaring gepast is of een profetische. Origenes
en Eusebius verwijzen beiden naar de doortocht van Israël door de Jordaan onder
Jozua.165 Deze verwijzing is niet te vinden bij Athanasius, terwijl Athanasius’ toe-
spitsing op de Doop niet bij Origenes en Eusebius voorkomt.166

Psalm 42: Algemeen worden Ps. 41 en 42 als eenheid beschouwd. Ook Athanasius
doet dat en verwijst daarom voor zijn uitleg van deze Psalm naar de vorige. Ook in
deze Psalm is het thema: de Israëlieten die naderen tot God en bidden om redding
door Christus. Athanasius geeft wel enkele afzonderlijke opmerkingen bij vs. 3:
‘Zendt Uw licht en uw waarheid, dat zij mij leiden op de berg Uwer heiligheid en
tot Uw woningen’. ‘Gods licht en waarheid’ zijn symbool-woorden voor Christus,
terwijl ‘de berg Uwer heiligheid’ en ‘Uw woningen’ wijzen op de hemel en de he-
melse woningen.  Als vs. 4. Zegt: ‘Ik zal u loven op de cither’, dan is ‘cither’ een
symbool-woord voor het lichaam. Deze uitleg stemt overeen met Origenes en Euse-
bius.

Psalm 43: Het opschrift (‘voor de zonen van Kore’) bindt de Psalm aan het koor der
profeten. Deze profeten spreken in de persoon van het volk Israël. Dat geeft voor
Athanasius bij deze Psalm een dubbele beweging. Enerzijds nemen de profeten het
lijden dat het volk om de zonde ondergaat op zichzelf over (vs. 17), anderzijds dra-
gen ze het goede van henzelf op het volk over: ‘Zoals zij de zonden van het volk als
die van henzelf beschouwen, zo dragen zij ook het goede van zichzelf over als op de
persoon van het volk, zoals wanneer het geheel één lichaam was’ (vs. 22).167 De
corporatieve gedachte, die Athanasius vrijwel altijd naar voren brengt rondom de
gemeenschap tussen Christus en de mens, krijgt hier een plaats tussen profeet en
volk. Het verschil is dat de corporatieve gedachte bij Christus en de mens geworteld
is in een reële overdracht, terwijl zij bij profeet en volk bestaat in een ‘namens de
ander pleiten en bidden’. Het gebruik van ésper en kaq£per wijst daar al op. De
Psalm schildert de situatie van Gods volk als volgt: het zondigt tegen God, is ver-
                                                          
164 PG 27, 200 D 14-201 A 3: E„sfšrousi d� tÕ aÙtoà toà ’Isra¾l prÒswpon ™xomologoÚmenon

Cristù di¦ tÁj metagnèsewj, Âj poi»sontai ™pˆ suntele…v tîn a„ènwn.
165 PG 12, 1418 B 11-C 5 en PG 23, 376 A 1-D 7.
166 De uitleg van Athanasius is (vrijwel woordelijk) wel te vinden bij Didymus de Blinde (PG 39, 1360 B

1-7). Dat dit gedeelte geen (bij de overlevering ontstaan) insluipsel is van Didymus bij Athanasius
grondt Vian (ib. 115) op het feit, dat in de overgeleverde Syrische tekst van de EP ook dit gedeelte al
voorkomt (Thomson, Athanasiana Syriaca dl. 167, CSCO 386, Leuven 1977, 104: ‘Or thus: When I
was in Jordan -that is, when I was rendered worthy of holy baptism- then I remembered you through the
word of confession. But I shall also remember Hermon -which is interpreted: the path of a lamp- just as
holy baptism opens the path of illumination for them’).

167 PG 27, 205 C 11-14: “Wsper d� t¦ toà laoà ¡mart»mata o„keiopoioàntai, oÛtw kaˆ t¦ ˜autîn
¢gaq¦ e„j prÒswpon ésper toà laoà ¢nafšrousin, kaq£per ˜nÕj Ôntoj sèmatoj toà pantÒj.
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worpen door God, en bidt nu om opnieuw door God in genade te worden aangeno-
men. Dat acht Athanasius het meest passend op het volk Israël in de tijd na haar
verwerping van Christus. Ook Eusebius betrekt de Psalm op het volk Israël,168 maar
geeft vervolgens een algemene uitleg. Origenes geeft een dubbele mogelijkheid: de
Psalm wordt gesproken in de persoon van hen die in de verstrooiing zijn (Israël), of
in de persoon van hen die geloven uit de volkeren.169 Athanasius echter verklaart de
in de Psalm genoemde zonde concreet als de houding van Israël rondom het kruis
(vs. 14), en de in de Psalm genoemde straf verklaart hij als het door Israël geleden
verlies van de Mozaïsche offerdienst. Opmerkelijk is verder dat Athanasius vs. 21
(‘Zo wij de Naam van onze God hadden vergeten’) bindt aan het feit dat Israël na
haar verstrooiing in 70 n. Chr. niet meer tot afgodendienst is vervallen. Dat is een
originele uitleg, waarin Athanasius recht doet aan het feit dat de Israëlieten in tegen-
stelling tot hun afvallige periodes in het Oude Testament, na hun verwerping van
Christus niet tot het vereren van beelden zijn overgegaan. Athanasius geeft wel als
tweede mogelijkheid van uitleg dat hier het koor der profeten haar eigen levenswan-
del aan het volk toeschrijft. Het gebed van vs. 24-27 (‘Heere, ontwaak, verstoot niet
in eeuwigheid’) ziet Athanasius als gericht op de verschijning van Christus bij het
einde der tijden, wanneer aan het volk Israël een tijd van bekering zal worden gege-
ven.170 Zo wordt deze Psalm, evenals Ps. 39; 41 en 42 een profetie van de eschato-
logische bekering van Israël.

Psalm 78: Deze Psalm wordt door Athanasius geheel in direkte zin uitgelegd zonder
een enkele verwijzing naar het heilsplan. Reden daarvoor is wel, dat de Psalm
spreekt over de verwoesting van Jeruzalem en daarbij volop en uitsluitend tot wraak
over de heidenen oproept. Zo komt Athanasius ertoe deze Psalm te zien als gezon-
gen in de persoon van de Joden die ten tijde van Antiochus zeer wreed gedood wa-
ren.171 Het volk bidt in de Psalm dat de wreedheden die begaan zijn zullen terugke-
ren op degenen die ze bedreven hebben. ‘Vs. 1 (‘God, de heidenen zijn in Uw erf-
deel gekomen’) verhaald hoe Antiochus Jeruzalem inkwam en de goddelijke tempel
aanstak. ‘Zij gaven de dode lichamen van Uw knechten tot voedsel van de vogels
des hemels’ (vs. 2) omschrijft de grenzeloze onmenselijkheid van de heidenen, dat
ze de Joden niet toestonden de lijken van hun verwanten te begraven. ‘De heiligen’
in vs.2b (‘Het vlees van uw heiligen gaven zij aan de dieren der aarde’) zijn dege-
nen wier bloed werd vergoten wegens de onderhouding van de wet, zoals de Mac-
cabeeërs. Athanasius volgt met zijn uitleg de uitgezette lijn van Eusebius.172

Psalm 82: De Psalm heeft geen opschriften die een aanwijzing geven, dat hier een
profetie bedoeld is. Evenmin zijn dergelijke aanwijzingen in de tekst te vinden.
Athanasius verklaart de Psalm (die maar summier uitleg ontvangt) dan ook geheel in

                                                          
168 PG 23, 384 B 3-14.
169 PG 12, 1421 C 11-13.
170 PG 27, 208 A 2-4: DoqÁnai aÙto‹j eÜcontai t¾n ™pif£neian toà Cristoà, t¾n ™p’ ™sc£twn tîn

kairîn, †na m¾ tÁj par’ aÙtoà ¢moir»swsi zwÁj.
171 Bedoeld is Antiochus IV Epiphanes die na een nederlaag tegen de Romeinen in 168 v.Chr. Jeruzalem

liet bezetten, ten dele verwoesten, en de tempelschatten roven. Hij beval de Joodse godsdienst te ver-
vangen door de heidense: de tempel werd aan Zeus gewijd. De Joden die zich daartegen verzetten wer-
den gruwelijk vervolgd en gemarteld.

172 PG 23, 941 D 1-5.
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zijn direkte betekenis: een gebed in de persoon van Israël dat God de volkeren
rondom Israël zal straffen voor hun hoogmoed en strijd tegen Jeruzalem. Athanasius
denkt vooral aan de strijd van de Assyriërs tegen Israël. Eusebius heeft bij deze
Psalm wel enkele verwijzingen naar Christus en de Kerk.173

Psalm 89: Voor Athanasius is niet de in de Psalm beschreven sterfelijkheid het
thema van de Psalm. Beslissend is voor hem dat sprake is van een volk dat al vele
generaties lang een band met God heeft (vs. 1-2), en tegelijk nu aangrijpend ver-
worpen is onder Gods toorn (vs. 3-11). Dat kan alleen betrekking hebben op Israël,
dat vanwege zijn zonde door God is verworpen. In de Psalm bidt Mozes in de per-
soon van Israël. Ook Eusebius interpreteert de Psalm in dit kader.174 Wel zien we dit
verschil. Athanasius betrekt ‘Heere, U bent onze toevlucht geweest van geslacht tot
geslacht’ op Gods weldaden in de tijd van de Farao (‘van geslacht’), de tijd van
Jezus (‘tot geslacht) en de tijd in Babylon (er tussenin). Tegenover deze profetische
uitleg van Athanasius geeft Eusebius een historische, waarin hij de generaties die
vóór Mozes hebben geleefd naar voren brengt.175 Het gebed ‘Keer weder, Heere’
(vs. 13) bevestigt dat het gaat om een volk, dat God gekend heeft, maar nu van God
verlaten is. Dan is de vraag alleen: welke verwerping van Israël is hier in de Psalm
door Mozes bedoeld? Athanasius meent de grote verwerping, nadat Israël Christus
had verworpen. Als reden voor deze keuze is te denken aan de zwaarte van de straf
(vs. 7: ‘Want wij vergaan door Uw toorn’); de aanspraak ‘Heere’ (KÚrie), die door
Athanasius dikwijls als verwijzing naar Christus wordt opgenomen; ‘de duizend jaar
die voorbijgaan’ (vs. 4) die heenwijzen naar het einde van de tijd der Wet. Zo wordt
de Psalm een gebed van het verworpen Joodse volk vanuit hun ellende en nood om
toch alsnog door Christus te worden aangenomen. Omdat Athanasius de aanspraak
‘Heere’ (KÚrie) in vs. 1 op Christus betrekt wordt vs. 2 (‘Voordat de bergen ont-
stonden en de aarde werd gevormd, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God’)
een belijdenis van de Joden die eerst Jezus voor een gewoon mens hielden en Hem
verwierpen, maar nu Zijn Godheid duidelijk erkennen en belijden.176 Athanasius
geeft hier een sterk Niceense aanscherping t. o. v. Eusebius. Laatstgenoemde betrekt
vs. 1-2 op God, waarbij hij aan het eind kort wijst op Spr. 8,25 (‘Voor de bergen
bevestigd waren, voor alle heuvelen hebt Gij Mij voortgebracht’) om aan te geven
dat de Wijsheid bij God is inbegrepen;177 Athanasius daarentegen verklaart vs. 1-2
als gesproken jegens Christus die als God en Schepper wordt erkend. ‘Verwerp niet
de mens tot nederigheid’ (vs. 3) is het gebed van de Joden om, na het zien van de
bekering van de heidenen, ook zelf de bekering te ontvangen. Dan is voor Athanasi-
us niet alleen ‘de duizend jaar die voorbij zijn’ een heenwijzing naar de tijd van de
Wet, maar ook als in vs. 6 staat, dat ‘het gras in de vroegte bloeit en dan voorbij-
gaat, ’s avonds valt het af, wordt verhard en verdord’. In de vroegte wijst op de tijd,

                                                          
173 PG 23, 995 A 1-5.
174 PG 23, 1132 A 10-B 14. Bij Athanasius echter pregnanter en uitgebreider. Eusebius legt bijv. vs. 1-2

algemeen uit, terwijl Athanasius vs. 2 leest als een belijdenis van de Joden bij het einde der tijden
waarin zij Zijn godheid belijden.

175 PG 12, 1124 C 2-12.
176 PG 27, 396 C 3-7: Kaˆ toàto aØto‹j m£lista a‡tion tÁj ™kptèsewj gšgone, tÕ ¢gnoe‹n t¾n

qeÒthta. Di¦ toàto nàn ™xomologoÚmenoi, safîj aÙtÕn e�nai lšgousi tÕn prÕ p£shj kt…sewj
sunÒnta tù Patr….

177 PG 23, 1128 C 10-11.
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dat Christus (!) op de berg Sinaï aan Israël verscheen. Het gras is de dienst der Wet
die spoedig verwelkt. ’s Avonds is de tijd aan het eind der tijden, waarin de Logos
verscheen, waarin de bloeitijd van de Wet voorbijging en verhardde door het bedrog
van de ongehoorzaamheid.

Athanasius noemt de tijd dat de Mozaïsche Wet was verbonden met de verwachting
van de komende Verlosser de bloeitijd van de Wet (¹ tÁj kat¦ nÒmon latre…aj
¥nqhsij). Na de verwerping van Christus ‘verhardde’ (sklhrunqe‹sa) de dienst
der Wet. Als de Wetsdienst haar opening naar de Verlosser kwijtraakt vloeit het le-
ven uit haar weg. Vrijwel zeker heeft Athanasius bij deze verharde wetsdienst het
na de verwerping van Christus ontwikkelde rabbijnse Jodendom voor ogen178

‘Wij vergingen door uw toorn’ (vs. 7) wijst op de ellende die Israël vanwege zijn
zonden wedervaren is, ‘U stelt onze misdaden voor Uw aangezicht’ (vs. 8) wijst er
op, dat God haar zonden niet ongestraft laat. Athanasius zegt erbij, dat Israël dat
over zichzelf heeft afgeroepen met de woorden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze
kinderen’.179 In vs. 12 begint het gebed om uitkomst. ‘Maak ons bekend Uw rech-
terhand en hen die in hun hart in de wijsheid bevestigd zijn’ (vs.12) is een gebed
van de Joden om Christus te leren kennen, alsook de heilige apostelen en Evange-
listen door wie wij alle handelingen die passen bij de omkering leren.180 Vs. 14 ziet
Athanasius als een profetische belijdenis van Israël waarin het volk spreekt alsof
haar gebed reeds verhoord is: ‘Wij werden in de vroegte vol van Uw erbarmen’ (vs.
14). Dit laat zien hoe ook over hen de zon der gerechtigheid zal opgaan aan het
einde van deze tijd.181

Psalm 101: Het zien van God uit de hemel naar de aarde (vs. 20: ‘Omdat Hij heeft
neergezien van de hoogte van Zijn heiligdom, de Heere heeft uit de hemel op de
aarde geschouwd’) wijst altijd op de eerste komst van Christus; ‘Sion’ (vs. 22) is de
Kerk; ‘De heidenen zullen de Heere vrezen’ (vs. 16) wijst op de roeping der heide-
nen na de komst van Christus. Daarmee is het thema van de Psalm vastgesteld als
Christus’ komst met de daaraan verbonden roeping der heidenen, wat leidt tot de
vorming van de Kerk. Vervolgens is de vraag wie er in de Psalm spreekt. De ik-
persoon profeteert over het heilsplan, maar noemt tegelijk de ellende van Israël
vanwege de verwerping als zijn eigen ellende. Athanasius stelt dan ook dat de dich-
ter spreekt in de persoon van het koor der profeten. En het koor der profeten op zijn
beurt identificeert zich met het verworpen volk en bidt voor dat volk, terwijl het
tegelijk de roeping der heidenen profeteert. De indeling is als volgt: Athanasius
verklaart vs. 1-15 als het gebed van de profeten namens en voor het verworpen
Israël.182 In vs. 16 komt profetisch de roeping der volken, waarna vs. 16-29 gaan
over de roeping der heidenen, de komst van Christus, de Kerk, en de hemelse wo-
ningen. Deze vaststelling bepaalt de uitleg van de symbool-woorden in de betref-

                                                          
178 PG 27, 397 A 12-15.
179 Matth. 27,25.
180 PG 27, 400 A 6-8: oátoi d’ ¨n e�en oƒ ¤gioi ¢pÒstoloi kaˆ eÙaggelista…, di’ ïn kaˆ ™m£qomen

tÁj ™pistrofÁj toÝj trÒpouj. Athanasius denkt hier aan zaken als berouw, schuldbelijdenis, geloof,
dankzegging, gehoorzaamheid, deugden, enz.

181 ™pˆ suntele…v toà a„înoj toÚtou.
182 PG 27, 425 D 10-11: T¦ sumb£nta tù laù o„keiopoie‹tai Ð proffhtikÕj corÒj.
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fende gedeelten: als in vs. 4 sprake is van ‘mijn beenderen zijn verdord als droog
hout’ dan verwijzen ‘de beenderen’ naar hetgeen het volk onder de dienst der wet
vastigheid gaf: de hogepriester, de tempel, de dieroffers, de zelfstandigheid van het
volk;183 ‘ik ben geworden als een nachtraaf’ (vs. 7) geeft aan, hoe Israël in het duis-
ter is geraakt, omdat zij geen kennis van God heeft; ‘Mijn dagen neigden zich tot
een schaduw’ (vs. 12) wijst op de tijd van het volk onder de dienst der wet die im-
mers een schaduw van het toekomstige goed is; ‘Want haar stenen behaagden Uw
knechten, en zij hadden medelijden met haar aarde’ (vs. 15a): met ‘haar stenen’ zijn
de Joden bedoeld die na de opstanding het geloof in Christus aannamen,184 terwijl
‘Uw knechten’ de heilige apostelen zijn, door wie zij die in Christus geloofden
gered werden. ‘Aarde’ verwijst naar de stammen die aardsgezind leven en die nu
nog ongelovig zijn,185 maar die toch de barmhartigheden waardig geacht zijn: want
tot de laatste dag bewaart God het overblijfsel. Ook zij zullen worden gered door de
profeet Elia’. Athanasius eindigt zo het gedeelte over het verworpen Israël met wat
Paulus in Rom. 11,1-5 naar voren brengt. Daar verklaart Paulus, dat er, ondanks de
verwerping van Christus door het volk als geheel, toch een overblijfsel van Israë-
lieten zal blijven dat wel Christus erkent. Athanasius verbindt deze gedachte van
Paulus met de profetie van Maleachi 4,5: ‘Ziet, ik zend u de profeet Elia eer dat de
grote en vreselijke dag des Heeren komen zal’. Deze verbinding met Elia zal Atha-
nasius wel van Paulus hebben. Deze brengt in Rom. 11 juist in het kader van ‘het
overblijfsel’ de profeet Elia ter sprake. Vanaf vs. 16 begint het profetische gedeelte
over de roeping der heidenen. Te noemen is vs. 21b (‘Om te verlossen de zonen der
doden’) dat betrekking heeft op de volkeren, daar hun vaderen die nog afgodendie-
naars waren, in hun zonden gestorven zijn; ‘De zonen van Uw knechten zullen wo-
nen’ (vs. 29) gaat profetisch over hen die door de apostelen tot geloof zijn gekomen
en die in de eeuwige woningen een plaats zullen ontvangen; ‘Hun zaad zal in eeu-
wigheid rechtop staan’ (vs. 29b): het zaad van de apostelen is het kerygma van het
Evangelie en van het heil, dat blijft tot in eeuwigheid. Als vs. 26-28 de eeuwigheid
en onveranderlijkheid van de Heere naar voren brengen is dat Christus die ‘als God
de eeuwigheid bezit’.186

In Or.c.Ar.I.36 brengt Athanasius dit gedeelte ook naar voren in toepassing op
Christus. Hij geeft daar aan dat men deze verzen vooral op de Vader betrekking wil
laten hebben. Athanasius laat zien hoe in deze Psalm het veranderlijke wordt toege-
schreven aan de hemel en aarde, wat een samenvatting is voor alles wat geschapen
is. Alles is echter geschapen door de Zoon. Dus behoort de Zoon niet tot het veran-
derlijke, maar is als God evenzeer onveranderlijk als de Vader.187

Psalm 136: De Psalm geeft aan te handelen over hen die in Babylon zijn en wenen:
de Joden in ballingschap. Tegelijk geeft het opschrift aan: ‘Van David door Jere-

                                                          
183 Als van beenderen sprake is in het kader van de kerk, worden de apostelen en voorgangers van de kerk

bedoeld, zie Ps. 21, 15.
184 Ter onderbouwing wijst Athanasius op Zacharia 9, 16: ‘En de Heere, hun God, zal ze te dien dage

behouden, als zijnde de kudde van Zijn volk; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een banier,
opgericht worden’.

185 Dezelfde combinatie van aards (co‹koj) en ongelovig (¥pistoi) gebruikt Athanasius in Or. c. Ar. II.
65 om de algemene situatie van de mensheid door de zondeval aan te duiden (PG 26, 284 B 5)

186 PG 27, 432 A 3-4: SÝ mÒnoj, fhsˆn, ð Dšspota, tÕ ¢�dion ¤te QeÕj œceij.
187 PG 26, 85 B 4-13.
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mia’. Athanasius neemt de inhoud letterlijk als een profetie van David waarin hij
Israël vertegenwoordigt als het haar ellende in Babylon uitspreekt, maar ook de val
van Babylon daarna.188

1.5 De psalmdichter spreekt in de persoon van de mensheid

Psalm 3: De Psalm is door haar opschrift gebonden aan de geschiedenis van David
op zijn vlucht voor Absalom. Athanasius zoekt de typologische betekenis van die
gebeurtenis: David als type van de mensheid,189 terwijl Absalom staat voor de
geestelijke vijanden, de demonen. Origenes geeft een andere typologie en verklaart
David als type van Christus, terwijl Absalom verwijst naar de verrader Judas en naar
de duivel.190 Eusebius neemt David als type van de rechtvaardige die vervolgd
wordt, terwijl Absalom staat voor menselijke vijanden (zoals Saul) en onzichtbare
vijanden.191 Dat Athanasius hier niet kiest voor de gebruikelijk David-Christus ty-
pologie is te wijten aan vs. 8, waar David bidt: ‘Sta op, Heere’. Athanasius verklaart
deze aan God toegeschreven beweging met het oog op Christus en kan dan niet
meer David zelf zien als type van Christus. Nog een reden waarom Athanasius Eus-
ebius niet volgt is het feit dat Davids vlucht uiteindelijk gevolg was van zijn zonde
met Bathseba en dus te maken had met straf over zijn zonde. Dat doet Athanasius
het meest denken aan de mensheid die vanwege haar zonde door de demonen wordt
vervolgd. Op grond van deze overwegingen verklaart hij de Psalm als een gebed192

van de mensheid tot God om verlossing van de demonen. Athanasius geeft drie
christologische verwijzingen aan die in de Psalm zijn te vinden: ‘Hij verhoorde mij
van Zijn heilige berg’ (vs. 5b) wijst profetisch op het uur van Christus’ komst, om-
dat met ‘heilige berg’ de hemel wordt bedoeld;193 ‘Sta op, Heere. Want gij hebt allen
die mij vijandig bejegenen blind geslagen’ (vs. 8), wijst op Christus’ opstanding die
daarmee de demonen heeft verslagen; tweemaal (vs. 3 en 9) is sprake van heil
(swthr…a), wat voor Athanasius altijd een symbool-woord is van de in Christus
vervulde oikonomia.

Psalm 9: Het opschrift ‘met het oog op de geheimenissen van de Zoon’ (Øp�r tîn
kruf…wn toà uƒoà) geeft voor Athanasius aan dat de Psalm profetisch verwijst naar
hetgeen de Verlosser in het verborgene gedaan heeft: Zijn geboorte naar het vlees
uit de maagd Maria, Zijn onbegrijpelijke en wonderlijke krachten, Zijn sterven, Zijn
nederdaling ter helle, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. Origenes betrekt ‘de ge-
heimenissen van de Zoon’ op de mysteriën van de waarachtige God zoals die bij
Christus waren,194 terwijl Eusebius de heilsdaden van de mensgeworden Zoon cen-
traal zet, daarbij wel de notie van Origenes als in een tussenzin bij vs. 2 vermel-

                                                          
188 PG 27, 529 A 1-2: ProffhtikÕj Ð lÒgoj k¢ke‹noj tÁj Babulînoj shma…nei t¾n pÒrqhsin. In Ep.

Fest. IV (332) geeft Athanasius een meer geestelijke toepassing waarin de ballingschap heenwijst naar
de situatie van de mensheid onder de macht van de dood.

189 PG 27, 72 A 9-10: ’Istšon d�, æj ¤paj Ð yalmÕj ¢nafor¦n œcei e„j t¾n ¢nqrwpÒthta
190 PG 12, 1117 C 9-1119 A13.
191 PG 23, 92 D 9-93 A 11
192 In Ep. ad Marc. 14 typeert Athanasius deze Psalm ook als ‘volledig een gebed (æj ™n ™ntuc…v mÒnV).
193 Vian, Testi inediti, fragm. 3: Oátoj Ð kairÕj tÁj proeleÚsewj: tÕ d� <™x Ôrouj> ¢ntˆ toà ™k toà

oÙranoà.
194 PG 12, 1185 D 5-7: KrÚfi£ ™sti gnîsij ¢pÒrrhtoj tîn perˆ Cristoà toà ¢lhqinoà Qeoà mus-

thr…wn).
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dend.195 Athanasius laat de notie van Origenes geheel vallen en houdt alleen de
heilsdaden over waardoor de Psalm sterker dan bij vooral Origenes, maar ook wel
Eusebius, in het teken van de verlossing komt te staan. Het thema van de Psalm is
de aanwezigheid van vijanden die dankzij Gods ingrijpen zullen vergaan. Deze
vijanden zijn de dood196 en de duivel/demonen197. Athanasius legt vervolgens een
verbinding tussen dit thema en het opschrift vanuit vs. 2-4 (‘Ik zal U danken, Heere,
Ik zal Uw wonderen vertellen….omdat mijn vijand zich rugwaarts gewend heeft’):
David spreekt hier met het oog op hetgeen Christus heeft gedaan, waarvan het re-
sultaat was dat de vijanden zijn verslagen. Omdat de dood en de duivel de vijanden
zijn van de mensheid als zodanig, stelt Athanasius dat David deze Psalm dus in de
persoon van de mensheid spreekt.198

Het opmerkelijke is dat zowel Origenes als Eusebius menen, dat David deze Psalm
in de naam van Christus spreekt. Origenes noemt als reden, dat alleen de Zoon de
wonderen van de Vader kent en die kan uitspreken.199 Eusebius gebruikt het princi-
pe van Schrift-met-Schrift-verklaring en wijst op het parallelle woord van Jezus in
Mat. 11,25.200 Beiden komen zo uit bij Christus als sprekende persoon. Athanasius
benadert de ik-persoon echter vanuit diens spreken over ‘mijn vijanden’ (dood en
duivel). Dat brengt Athanasius bij de mensheid die immers dood en duivel ‘mijn
vijanden’ kan noemen en daarom in deze Psalm aan het woord is.

De wijze waarop Christus de mensheid deel geeft aan Zijn overwinning over dood
en duivel ziet Athanasius aangeduid in vs. 12: ‘Verkondigt onder de heidenen Zijn
daden’. Hier roept de profeet de apostelen en verkondigers van het Evangelie op om
aan alle volken te prediken. Dit thema houdt Athanasius bij de overige uitleg van de
Psalm in het achterhoofd en kan dan bepaalde teksten verrassend positief uitleggen.
Zo verklaart hij ‘Oordeel de volkeren voor Uw Aangezicht’ (vs. 20) als een gebed,
dat God Zijn oordeel dat tot heil van de heidenen is, zal verwerkelijken. En op
grond van vs. 21 (‘De volkeren zullen weten, dat zij mensen zijn’) stelt Athanasius:
‘De volkeren hebben door het overmatige bedrog der demonen de dierlijke levens-
wijze aangenomen. Maar door de komst van Christus zullen ze weer leren, dat ze
door God geschapen mensen zijn’. Deze uitleg wordt dan bevestigd bij vs. 22

                                                          
195 PG 23, 132 B 11-13: `Wj d� Uƒù kaˆ ¹ gnîsij parÁn toà ÑnÒmatoj tÁj qeÒthtoj toà ¢rr»tou

kaˆ ¢katonom£stou PatrÒj.
196 Bij vs. 4: ‘Zijn vijand noemt hij de dood, die zich rugwaarts omgekeerd heeft, dat is tot niet-zijn’ (PG

27, 84 C 10-11: ’EcqrÕn d� aÙtoà tÕn q£naton e�nai fhsi tÕn e„j t¦ Ñp…sw ¢postrefÒmenon,
toutšstin e„j tÕ m¾ e�nai.). De uitdrukking e„j tÕ m¾ e�nai gebruikt Athanasius elders voor de situa-
tie van de mens na de zondeval die sterven moet, zie bijv. De Incarn. 4 (Thomson, 142. 19) en 6
(Thomson, 148. 14). Hier past hij haar toe op de dood zelf.

197 Athanasius ziet in vs. 6b ‘de goddeloze’ als een symbool-woord voor de duivel. In Ep. ad Marc. 8
geeft Athanasius bij dit vers evenzeer aan, dat met ‘de goddeloze’ de duivel is bedoeld wiens ondergang
hier geprofeteerd wordt (PG 27, 17 B 7-9). ‘De heidenen’ (vs. 6a) zijn symbool-woord voor de demo-
nen.

198 PG 27, 84 C 1-3:`Up�r d¾ toÚtwn tîn kruf…wn Ð prof»thj ™k prosèpou tÁj ¢nqrwpÒthtoj
e„šrcetai eÙcaristîn kaˆ lšgwn:

199 Origenes maakt hierbij een dubbele beweging: niet alleen is Christus de enige die de wonderen van de
Vader kan openbaren, tegelijk kan Hij ze slechts bekend maken aan de ‘volmaakten die het kunnen be-
vatten’ (PG 12, 1188 A 14-15: to‹j noÁsai dunamšnoij tele…oij).

200 In Matth. 11,25 verklaart Christus, dat Hij Zijn wijsheid niet bekend maakt aan de wijzen en verstandi-
gen, maar aan de kinderen. Eusebius haalt zo de Psalm weg uit Origenes’ rangorde tussen ‘gewone’ en
‘volmaakte’ christenen en plaats de Psalm in de tegenstelling hoogmoedig-nederig.
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(‘Waarom staat u van verre’), waar Athanasius op grond van ‘het Schrift-met-
Schrift vergelijken’ uitkomt bij Efeze 2,17 dat de heidenen omschrijft als degenen
die voor de komst van Christus ‘ver van God’ waren.201

Psalm 56: Het historisch opschrift (‘als hij voor het aangezicht van Saul in de grot
vluchtte’) geeft de ‘Sitz im Leben’ van de Psalm aan. Athanasius zet de gebeurtenis
in die grot (het afsnijden van de slip van de mantel) centraal en komt dan typolo-
gisch tot ‘de komst van Christus die het verderf van ons wegnam’.202 Vanuit deze
vaststelling ziet Athanasius deze Psalm als door David (profetisch) gebeden in de
persoon van de mensheid203 die tot Christus bidt om genade te ontvangen. Als vs. 3a
spreekt over ‘God die van de hemel zond en mij redde’ verkondigt David daarmee
de komst204 van Christus in de wereld. Ook ‘God zond Zijn barmhartigheid en
waarheid’ (vs. 3b) wijzen middels de bekende symbool-woorden op de komst van
de Zoon. De rest van de Psalm profeteert gebeurtenissen rondom de verschijning
van Christus: Zijn bespotting door de Joden (vs. 5: ‘Hun tanden zijn wapens en
speren’); Zijn hemelvaart (vs. 6: ‘Verhef U, o God, boven de hemelen’); de onder-
gang der demonen (vs. 7: ‘Zij hebben een kuil voor mij gegraven, ze zijn er zelf in
gevallen’);205 een gebed om de Heilige Geest te ontvangen (vs. 8: ‘Bereid is mijn
hart’); de bekering van de volkeren tot Christus (vs. 10: ‘Ik wil U belijden, o God,
onder de volken’). Terwijl Eusebius de Psalm uitlegt met het oog op David in de
spelonk van Adullam,206 en niet zoals Athanasius met het oog op David in de spe-
lonk van Engedi, is zijn uitleg, zij het niet in zo’n geprononceerde vorm, evenzeer
gericht op de verschijning van Christus.

Psalm 69: Van deze Psalm hebben we alleen de hypothesis. Daarin wordt de korte
Psalm in hoofdlijnen verklaard.207 Athanasius meent, dat David de Psalm zingt in de
persoon van de mensheid, welke lijdt onder de vijandschap van de demonen (‘die
mijn ziel zoeken’, vs. 4) en die uitziet naar het heil (tÕ swt»rion, vs. 5) wat voor
Athanasius altijd verwijst naar het in Christus aan de mensheid gebrachte behoud.
Eusebius daarentegen verklaart de Psalm als gesproken in de persoon van Chris-
tus.208

                                                          
201 Origenes schrijft bij dit vers niet over het heilshistorische moment van de volkeren-roeping, maar laat

het bij de algemene aanduiding dat God altijd ver is van de onrechtvaardigen (PG 12, 1192 B 4-6).
202 PG 27, 257 C 12-15: ’Anafšretai d� kaˆ e„j t¦ pepragmšna Øp�r ¹mîn tù Cristù, Óte ™p’

™sc£twn tîn ¹merîn Ñfqeˆj met¦ sarkÕj ™pˆ tÁj gÁj ¢pºlasen ¹mîn t¾n fqor£n.
203 ’Ek prosèpou tÁj ¢nqrwpÒthtoj.
204 T¾n k£qodon: zie voor deze term om de incarnatie mee aan te duiden ook De Incarn. 4 (Thomson,

142.6); Or.c.Ar. I.49 (PG 26, 113 B 2 en 116 A 1); II.7 (161 A 12); III.39 (408 A 8); Ep.ad Serap. III.6
(PG 26, 633 B 14).

205 Athanasius wil aangeven: de boze en demonen hebben via de valstrik van de zonde de mens in de kuil
van de dood willen drijven, maar in die dood worden zij nu zelf overgegeven.

206 PG 23, 504 C 6-9.
207 In de langere tekst van de Syrische versie van de EP is de tekst bij deze psalm lacuneus, maar in de

kortere versie is de uitleg geheel identiek met de tekst in Migne: ‘He sings this Psalm in the person of
mankind, (vs. 2) urging the Lord to be attentive to help it; (vs. 3-4) so that the demons who oppose it
and wage war might be ashamed and retreat, (vs. 5) while those who love his salvation might rejoice
and delight in the Lord’, R. W. Thomson, Athanasiana Syriaca IV, CSCO 386, Leuven 1977, 44.

208 PG 23, 768 D 11-12.
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Psalm 140: Omdat ook deze Psalm een gebed bevat van de rechtvaardige vanwege
de vervolging door de zondaren, ziet Athanasius hem als gelijk aan Ps. 139, alleen
wat meer ‘onderwijzend’ opgeschreven.209 Het symbool-woord ‘rots’ (pštra) in vs.
6 verwijst naar Christus. Bij vs. 2a (‘Mijn gebed verheft zich als het reukwerk’) is
het woordje ‘als’ (æj) voor Athanasius reden om aan beeldspraak te denken: de
gedachten van het hart vergelijkt hij met reukwerk, omdat zij licht zijn en alleen in
de geest aan God gebracht kunnen worden. Datzelfde geldt bij vs. 2b: ‘Het opheffen
van mijn handen als het avondoffer’. De met de handen volbrachte handelingen van
de christen vergelijkt hij met het offer, omdat zij zwaarder zijn dan de voornemens
van het inzicht.

Psalm 141: De Psalm is een gebed van David ‘toen hij in de grot was’. Athanasius
neemt de Psalm als een voorbeeld ‘hoe wij, wanneer we in gevaren zijn, aan het
ongeluk kunnen ontkomen’. De Psalm krijgt vanuit deze vaststelling een letterlijke
uitleg. Bij vs. 8 (‘De rechtvaardigen hopen op mij, tot Gij mij vergeldt’) omschrijft
Athanasius de rechtvaardige als iemand die ‘strijdt de wedloop aangaande zijn eigen
ziel.’210 Het beeld en de bewoording zijn afkomstig van Paulus in II Tim. 4,7.

Psalm 142: Ook deze Psalm heeft een historische opschrift (‘Toen hem zijn zoon
Absalom vervolgde’), dat evenals bij de voorgaande Psalm een episode uit Davids’
lijden aangeeft. Bij deze Psalm verklaart Athanasius, dat alles wat de ouden over-
kwam,211 hen met typologische betekenis overkwam tot onze bemoediging.212 Die
typologische betrekking is bij deze Psalm niet dat David staat voor Christus, en de
vijanden voor de demonen en/of de Joden. Nee, Athanasius meent dat David hier
spreekt in de persoon van de mensheid die vervolging en nood heeft te lijden van de
satan, waarvan hij door de komst van de Eniggeborene hoopt bevrijd te worden. Dus
David heeft hier typologisch betrekking op de gehele mensheid. Als reden is wel te
noemen, dat de ik-persoon veel spreekt over eigen zonden, nood en onmacht en
tegelijk bidt of God door ‘Zijn rechtvaardigheid en waarheid’ wil verhoren. ‘Zijn
rechtvaardigheid en waarheid’ (vs. 1) beduiden Christus,213 zodat hier de dichter
bidt om Christus’ komst. Dan kunnen de zonden en noden alleen slaan op de mens-
heid in haar gevallen situatie. Vervolgens ziet Athanasius ook enkele symbool-
woorden aanwezig in de Psalm. In vs. 7 (‘Verhoor mij, want ik zou gelijk worden
aan hen neerdalen in de kuil’) is ‘de kuil’ een symbool-woord voor de onderwe-
reld.214 ‘Laat mij in de vroegte Uw barmhartigheid horen’ (vs. 8) verwijst naar

                                                          
209 PG 27, 537 A 7-8: “Omoioj kaˆ aÙtÕj tù Ñp…sw ke‹tai, pl¾n dogmatikèteroj.
210 PG 27, 540 B 1-2: TÕn perˆ aÙtÁj tÁj yucÁj ¢gwnizÒmenoj drÒmon.
211 Athanasius brengt dat nogmaals naar voren bij de uitleg van vs. 5a (‘Ik gedenk aan de dagen van

ouds’): ‘De dagen van ouds noemt hij die van de profeten, door wie het heil der wereld werd verkon-
digd, of de dagen vóór hen ten tijde van de zonen van Israël, waarin Israël werd gered van slavernij:
welke zij hebben als een voorbeeld (par£deigma) om moed te vatten aangaande dingen die henzelf
betreffen, Testi inediti, fragm. 105). Naast de bemoediging in het leven van ‘de ouden’ ziet Athanasius
in vs. 5b (‘En heb nagedacht over al Uw werken’) een verwijzing naar de troost die er ligt in Gods voor-
zienigheid waarmee Hij alle menselijke dingen bestuurt’ (Vian, Testi inediti, fragm. 106). Zo komen
heilshistorie en voorzienigheid bijeen.

212 Athanasius haalt hier Rom. 15,4 aan.
213 PG 27, 541 B 7-8: ”Eso moi Øp»kooj, tÕn MonogenÁ sou ¢poste…laj, Ój ™stin ¢l»qeia kaˆ

dikaiosÚnh. Zie ook Vian, Testi inediti, fragm. 101.
214 Vian, Testi inediti, fragm. 107: <L£kkon> pantacoà ¹ qe…a graf¾ tÕn ¯dhn fhs…n.
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Christus (= Uw barmhartigheid) bij Zijn opstanding (die immers in de vroege mor-
gen plaatsvond).

1.6 De psalmdichter spreekt afwisselend in de persoon van meerderen

Psalm 34: Athanasius deelt de Psalm in tweeën: vs. 1-10 spreekt David in de per-
soon van degenen die op God vertrouwen in het algemeen of van de apostelen, ter-
wijl vs. 11-22 gesproken wordt in de persoon van Christus. De reden van deze
tweedeling wordt niet aangegeven, maar is wel dat Athanasius de door David ge-
sproken woorden het best vindt ‘passen’ bij de apostelen, resp. Christus. Eusebius
maakt deze tweedeling niet en ziet de gehele Psalm als betrokken op Christus. Nadat
Athanasius eerst vs. 1-13 historisch heeft uitgelegd, verklaart hij bij vs. 13, dat het
voorgaande ook ‘kan passen (™farmÒzein dÚnatai) bij onze Verlosser’. Vs. 1
(‘strijd, Heere, die mij bestrijden’) verklaart hij dan als een gebed van Christus dat
vervuld is in de Romeinen die de Joden aanvielen en over de aarde verstrooiden.215

Athanasius geeft omgekeerd aan bij vs. 2: ‘Het gebed past (¡rmÒzei) bij de persoon
van de apostelen’. Dat hij daarnaast voor de eerste helft ook de mogelijkheid open-
laat dat de gelovigen in het algemeen bedoeld zijn, zal wel te maken hebben met het
algemene karakter van de beschreven strijd tegen de demonen. Vanaf vs. 11 is spra-
ke van ‘valse beschuldigingen’ (vs. 11), ‘spot’ (vs. 16), ‘zonder oorzaak haten’ (vs.
19), enz. Athanasius ziet daarin een profetie van Christus’ verhoor voor de Hoge-
priester, en Zijn verwerping door de Joden. Ook hier zien we juist rondom de ‘men-
selijke’ uitingen van Christus in Zijn lijden, dat Athanasius het onderscheid tussen
Zijn mens-zijn en God-zijn naar voren brengt: ‘Christus is door Zijn menswording
niet opgehouden God te zijn’.216

Psalm 39: Vs. 7 zegt: ‘Slachtoffer en offers hebt U niet gewild, maar een lichaam217

heeft U mij bereid’. Athanasius weet vanuit het N.T. (Hebr. 10,5-7) dat in dit vers
Christus spreekt. Christus verklaart hier dan dat ‘Zijn Vader geen welgevallen heeft
in de offers van de Wet, en dat de Zoon daarom een lichaam heeft aangenomen, dat
de Vader bereid heeft, want de Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste over-
schaduwden Maria’. Vervolgens vraagt Athanasius zich af in welke persoon David
spreekt in de verzen ervoor en erna. Vs. 1-6 meent hij op de kerk te moeten betrek-
ken, vanwege de bekering tot Christus (vs. 3);218 het nieuwe lied (vs. 4: het Evange-
lie); het noemen van ‘velen die het zullen zien en op de Heere hopen’ (vs. 4b), wat
wijst op de verspreiding van de prediking door de gehele wereld. Vs. 7-11 profete-
ren van Christus. Athanasius verklaart bij vs. 10 (‘Ik boodschap de gerechtigheid in
de grote gemeente’): ‘Een grote gemeente is de ziel die in ieder volk in de Verlosser
gelooft, die ook gerechtvaardigd is, omdat zij Hem heeft die de goddeloze recht-

                                                          
215 PG 23, 304 B 5-6; C 2-4; 305A 4-6.
216 PG 27, 173 A 14-15: ”Anqrwpoj genÒmenoj Ð monogen¾j toà Qeoà LÒgoj, oÙk ¢pobalën tÕ e�nai

QeÕj). Zie voor dezelfde gedachte De Incarn. 17 (Thomson 14-176) en Or.c.Ar. III. 38: OÙd� g¦r,
™peid¾ gšgonen ¥nqrwpoj, pšpautai toà e�nai QeÒj (PG 26, 404 C 4-6).

217 Vele codices van de LXX hebben çt…a, maar o.a. de Alexandrinus heeft hier swma.
218  Bij ‘Hij stelde mijn voeten op een rots’ (vs. 3b) tekent Athanasius aan: ‘De Apostel Paulus verklaart,

dat de rots Christus is’. Origenes verklaart ‘rots’ als het geloof in Christus (PG 12, 1409 B 14), terwijl
Eusebius het laat verwijzen naar de vastheid van Gods Woord (PG 23, 353 A 4-6).
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vaardigt’.219 Athanasius verklaart de Gemeente naar haar wezen als de gelovigen
temidden van alle volken. Tegelijk wordt de rechtvaardigheid Gods ontvouwd niet
als eisende rechtvaardigheid, maar als genadige rechtvaardigheid waarmee God de
goddeloze (heidenen) rechtvaardig verklaart. Vs. 12-18 slaan op de Israëlieten die in
de eindtijd alsnog tot geloof zullen komen. Terwijl Origenes en Eusebius vs. 12-18
uitleggen als een gebed voor de Kerk,220 brengt Athanasius hier dus opnieuw het
binnen de heilshistorie zo gewichtige onderscheid tussen Israël en de  volkeren naar
voren. Een reden geeft hij niet voor deze keuze, maar Athanasius acht kennelijk het
gebed van hen die de genade van vs. 7-11 niet hebben en er wel om vragen terwijl
ze nogal veel geleden hebben, het meest passend bij de situatie van de Israëlieten in
de eindtijd die alsnog Christus erkennen. Ook hier zal Rom.11 wel de achtergrond
vormen van deze eschatologische verwachting van Israëls bekering.221

Psalm 47: Het opschrift ‘voor de zonen van Kore’ is voor Athanasius een aanwij-
zing, dat de Psalm met het oog op de persoon van de apostelen wordt gezongen.222

Hij meent dat de apostelen in vs. 1-11 vertellen van hun strijd met de vijanden en
hun overwinning.223 Deze overwinning bestaat uit het ontstaan van de stad Gods, dat
is de Kerk. Binnen dit kader verklaart Athanasius de symbool-woorden: ‘de heilige
berg’ (vs. 2) is de Kerk; de berg Sion (vs. 3) evenzeer. De Psalmist spreekt hier
overigens van de berg Sion ‘tegen het noorden’. Athanasius verklaart: ‘Jeruzalem
ligt tegen het zuiden, de volkeren zijn in het noorden. Omdat de Joden trots waren,
alsof zij alleen Sion bewoonden, zo laten de woorden zien, dat onder Sion de volke-
ren verstaan moeten worden, die het woord van het Evangelie aangenomen hebben’.
Ook hier brengt Athanasius, in tegenstelling tot Origenes en Eusebius het thema van
de verhouding Israël en de volkeren/de Kerk naar voren In vs. 12-14 spreekt David
in de persoon van de Heilige Geest tot de apostelen. ‘Verkondigt aan de torens van
de stad’ (vs. 13) is dan een aansporing aan de apostelen om aan de voorgangers van
de Kerk de grote daden Gods door te geven. Athanasius brengt hier de apostolische
traditie naar voren. Terwijl zo bij hem het accent valt op het belang van de apostelen
en hun opvolgers, legt Eusebius hier de torens uit als de apostelen en komt dan via
de versie van Symmachus (die hier heeft ‘Telt haar torens’) uit bij het werk van de
engelen die de apostelen bewaren zullen.224 Eusebius verwijst naar het woord van
Christus tot de apostelen, dat al hun haren geteld zijn (Matth. 10, 30). ‘En verdeelt
haar huizen’ (vs.14b) is een oproep van de Heilige Geest aan iedere apostel om te
heersen over een deel der volken. De twaalf verdeelden de aarde onder elkaar.
Athanasius volgt in deze uitleg Origenes.225 Eusebius echter wijst bij deze tekst
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11 is sprake van de roeping van God jegens Israël (vs. 29) in combinatie met het gered worden van ge-
heel Israël als de Verlosser komt (vs. 26).

222 Met het andere deel van het opschrift ‘voor de tweede dag der week’ doet Athanasius niets.
223 De vijanden van de stad Gods (vs. 5: ‘de koningen der aarde’) verklaart Athanasius als de zichtbare

koningen en de onzichtbare demonen die de prediking der apostelen bestrijden.
224 PG 23, 428 A 2-16.
225 Deze gedachte vormt deel van een oude christelijke traditie en is bijv. ook te vinden in de apocriefe

Handelingen van Thomas. Daar is te lezen dat de apostelen het lot wierpen om ieder een eigen streek te
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meer algemeen op het feit dat de Kerk verdeeld zou worden over elke plaats in de
wereld.226

Psalm 49: Vs. 3 (‘God zal openlijk komen’) verwijst naar de komst van Christus.
Het woordje openlijk (™mfanîj) geeft aan, dat het om Christus’ tweede komst gaat.
Vervolgens duidt ‘het spreken en roepen van God tot de gehele aarde’ (vs. 1) op de
eerste komst van Christus die de gehele wereld tot geloof roept (Matth. 28,19: ‘On-
derwijst alle volken’). Met zijn christologische uitleg staat Athanasius geheel in de
lijn van Origenes en Eusebius. Opmerkelijk genoeg verklaart echter Origenes zowel
vs. 1 als 3 op de eerste komst van Christus, Eusebius beide op de tweede komst van
Christus, terwijl Athanasius een verdeling aanbrengt.227 In de uitleg zien we asce-
tisch taalgebruik naar voren komen als Athanasius de rechtvaardigen omschrijft als
‘zij die een hemelse levenswijze voeren (toÝj oÙr£nion polite…an
™pithdeÚontaj)’.228 Vs. 7-14 spreekt negatief over het brengen van de offers en dat
is voor Athanasius aanleiding dat gedeelte als profetie te zien van de tijd dat het
nieuwe verbond werd ingesteld. Als in vs. 7 staat ‘Ik God, ben uw God’ wijst Atha-
nasius op Christus die hier verklaart dat Hij die nu het oude verbond afschaft de-
zelfde is die eens bij Mozes de voorschriften tot de offers gaf.229 In deze Psalm
zoekt Athanasius een profetie van Christus niet in bepaalde symbool-woorden, maar
zijn de aktiviteiten die in de Psalm aan God worden toegeschreven (‘spreken tot de
aarde’, ‘komen’) voor hem reden om aan Christus, die waarachtig God is, te denken.
In de Psalm vindt telkens een persoonswisseling plaats tussen de dichter die soms in
de persoon van Christus spreekt, dan weer voor zichzelf spreekt: vs. 1-6 de dichter;
vs. 7-13 Christus; vs. 14 de dichter; vs. 15-23a Christus; vs. 23b de dichter.

Psalm 59: De in het opschrift beschreven historie van David als overwinnaar van de
Syriërs acht Athanasius bekend genoeg en hij draagt haar typologisch over op
Christus die de vijanden heeft verslagen.230 Hij legt de Psalm in de mond van ver-
schillende personen. Begin en eind (vs. 3-5 en 12-13) ziet hij, in lijn van Origenes
en Eusebius,231 als door David gesproken in de persoon van de Joden na hun ver-
werping van Christus. Reden daarvoor is, dat de ik-persoon in die beide delen zich
omschrijft als verstoten. In vs. 3-5 weent het volk om de ellende van de verstoting,
in vs. 6-7 en 12-13 bidt het om alsnog tot Christus en tot de Kerk te worden toege-
laten. Vs. 8-10 heeft als eigenaardigheid in de Psalm, dat het (tezamen met vs. 11)
ineens in de eerste persoon enkelvoud staat, terwijl de rest in de eerste persoon

                                                                                                                                       
laten aanwijzen. Hierbij werd aan Thomas India toebedeeld. A.F.J. Klein, Apocriefen van het Nieuwe
Testament II, Kampen 1985, 66.

226 PG 12, 1441 B 10-14 en PG 23, 428 B 9-11).
227 PG 12, 1448 D 7; 1449 B 14; PG 23, 433 D 9-10; 436 A 9-11.
228 Zie ook Ep.ad Epis.Aegypti 1, waar Athanasius spreekt over Christus die ons een voorbeeld van he-

melse levenswijze (oÙran…ou polite…aj tÚpoj: PG 25, 540 A 6) en De Vita Ant. 14 waar gebaseerd op
Phil. 3,24 de uitdrukking de wandel in de hemelen (t¾n ™n to‹j oÙrano‹j polite…an) naar voren komt,
zij het specifiek toegesneden op de monastieke levenswijze (PG 26, 865 B 7).

229 PG 27, 233 C 14-D 7.
230 ‘Omdat de geschiedenis duidelijk is, daar hij precies in II Samuël beschreven staat, vragen wij naar het

nut (cr»simon) uit deze geschiedenis, als namelijk de persoon van David wordt overgedragen op de
persoon van de Heere, die ook de verandering en de vernieuwing in de laatste tijd tot stand heeft ge-
bracht en de vreemde volken, dat is in geestelijke zin, verslagen heeft’ (hyp.).

231 PG 12, 1477 D 6 en PG 23, 557 D 4-6.
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meervoud staat. Athanasius meent, dat David hier Christus invoert. Het feit, dat vs.
8 aanvangt met ‘God die gesproken heeft in Zijn heilige’ is een aanwijzing. ‘Gods
heilige’ is immers Christus. Binnen deze persoons-vaststelling wordt de uitleg als
volgt: ‘U hebt het land bewogen’ (vs. 4) wijst op de belegering van Jeruzalem en de
verwoesting van de tempel òf geestelijk op de onrust in Israël vanwege de afkeer
van Christus; ‘Zij die U vrezen hebben een teken gekregen om te vluchten voor de
boog (vs. 6) wijst op de straf over de Joden waarvoor uitkomst bestaat voor hen die
God vrezen doordat ze verzegeld worden middels een teken (shme‹on), waarvan het
bloed aan de deurposten in Egypte een afbeelding (tÚpoj) was. Dit teken waarin de
Godvrezende Joden evenzeer als wij (= de gelovigen uit de volkeren) verzegeld zijn
(™sfrag…qhmen) is een verwijzing naar het kruis van Christus. De besprenging met
het bloed aan de deurposten is een beeld van dit teken (toÚtou toà shme…ou tÚ-
poj). Deze laatste uitdrukking, waardoor de lijn naar Christus wordt getrokken,
heeft Athanasius van Origenes.232 Eusebius beperkt zich hier tot een verwijzing naar
het bloed op de deurposten bij de Uittocht.

Voor een vergelijkend gebruik bij Athanasius is te denken aan De Vita Ant. 80,
waar Antonius komt te staan voor enkele mensen die door demonen bezeten zijn.
Als Athanasius heeft opgemerkt dat redeneringen, magie en afgoden hier tekort
schieten, vermeldt hij vervolgens, dat Antonius de demonen uitdrijft door de lijden-
den tweemaal en driemaal te verzegelen (™sfr£gise) met het teken van het kruis
(tù shme…J toà stauroà).233

Vanaf vs. 8 spreekt David in de persoon van Christus. Athanasius meent, dat Chris-
tus tot de Joden en tot de heidenen spreekt: ‘Gilead is van Mij, en Manasse is van
Mij’ (vs. 9) is een getuigenis van Christus dat Hij bij Zijn komst eerst aan de Joden
de genade verkondigt. Direkt erna gaat het over ‘Efraïm en Juda’, waarmee Christus
aangeeft dat de twee rijken van Israël de genade aan zullen nemen. In vs. 10 is spra-
ke van de heidense volken ‘Moab en Idumea’ waardoor Christus bekend maakt dat
ook de heidenen het geloof in Hem zullen aannemen. Vanaf vs. 11 vertegenwoor-
digt de profeet weer de persoon van de Joden, die na de roeping der heidenen be-
rouwvol zijn geworden. Zij bidden: ‘Wie zal mij voeren in de bevestigde stad’
(vs.11). De stad is de Kerk. De Joden begeren opgenomen te worden in de Kerk uit
de heidenen. Deze gedachte ontbreekt bij Origenes en is bij Eusebius alleen voor-
zichtig en terloops aangeduid,234 terwijl zij bij Athanasius nadruk ontvangt.

Psalm 64: De universele gerichtheid van de Psalm (in vs. 2 en 4 gaat het over ‘de
ganse aarde’, in vs. 3 over ‘alle vlees dat zal komen’), als ook het opschrift ‘voor het
volk van de ballingschap, toen zij zouden uittrekken’ bepalen het thema van de
Psalm als de bekering van de volkeren bij de komst van Christus. Athanasius gaat
hiermee in het spoor van Eusebius.235 Eusebius en Athanasius baseren zich beiden
op ‘Tot U zal alle vlees komen’ (vs. 3). Dat hier de gehele mensheid (en niet alleen
Israël) bedoeld wordt onderbouwt Eusebius door te verwijzen naar Gen. 6,12 (‘Alle
vlees heeft zijn weg verdorven’), terwijl Athanasius meer heilshistorisch verwijst
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naar Joël 2,28 (‘Ik zal van Mijn Geest uitgieten op alle vlees’). Origenes heeft hier
niets van en zegt bij deze tekst heel algemeen: ‘Want de ziel die door de zonde vlees
is geworden zal veranderen en zal geest worden’.236 Als vs. 4-6 staat in de eerste
persoon meervoud, spreekt David daar in de persoon van de volkeren die aangeven
wat er met hen is gebeurd: ‘Woorden der goddelozen hadden ons overweldigd’ (vs.
4) verwijst naar de situatie van de heidenen die uit de ware kennis waren gevallen
(tÁj ¢lhqoàj ™kpesÒntej gnèsewj) en daardoor onder de macht van de demonen
gekomen. Athanasius verwijst hier naar de zondeval, waar de mens de kennis Gods
is kwijtgeraakt, waardoor hij krachteloos was zich van de dwalingen van de demo-
nen vrij te houden. ‘Wij zullen vol worden van de goederen van Uw huis’ (vs. 5b) is
een profetie van de verscheidene gaven van de Geest. Want de ene wordt door de
Geest het woord der wijsheid geschonken, aan de ander het woord der kennis en de
andere gaven (I Kor. 12,8). Als vs. 7-9 het bruisen van de zee schildert, dan ziet
Athanasius dat als een profetische heenwijzing naar de menigte der onreine geesten,
die door de komst van Christus geschud wordt. Het slot van de Psalm (vs. 10-14)
bevat natuurbeelden. Gewoonlijk neemt Athanasius die letterlijk als tekenen van
Gods zorg voor de natuur. Maar vanwege het profetische karakter van de Psalm legt
hij die natuurbeelden hier uit als een beschrijving van de volkerenwereld die tot
Christus wordt geroepen en het ontstaan van de Kerk. Zo betekent ‘U hebt de aarde
bezocht en haar gedrenkt’ (vs.10) de vreugde van alle volken die gericht was op
Zijn bezoek aan de aarde en die de aarde vervulde met Zijn genadegaven. ‘De vloed
Gods vulde zich met wateren’ (vs.10b) wijst hier op het Woord van het Evangelie
dat vol is van de goddelijke beloften. Athanasius wijst daarbij op de zaligsprekin-
gen. ‘U hebt hen spijze bereid’ (vs.10c) is dan de geestelijke spijze, het geheimenis
van Christus die het brood is, dat van de hemel is gekomen en de wereld het leven
geeft. ‘Bereid’ betekent dat het geheimenis vóór de schepping der wereld is vastge-
steld.237 In vs. 13 komt dan de Kerk ter sprake: ‘de bergen der woestijn die vet
zijn’238 wijst op de heilige apostelen en evangelisten, ‘de woestijn’ noemt hij de uit
de volken gevormde Kerk, die eens van de kennis Gods verstoken was, terwijl ‘de
heuvelen die zich omgorden met vreugde’ staan voor de voorzitters der kerken.239

Eusebius kent hier deze toespitsing op de ambtsdragers niet.240

Psalm 68: In het N.T. worden reeds vs. 10 (‘Want de ijver voor Uw huis heeft mij
verteerd’), en vs. 22 (‘Zij hebben mij gal tot mijn spijze gegeven, en in mijn dorst
hebben zij mij edik gegeven’) op Christus toegepast, terwijl vs. 26 (‘Zijn woon-
plaats worde woest, en er zij niemand die daarin wone’) met het oog op Judas, en
vs. 23 (‘Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot een vergelding, en
tot een aanstoot’) door Paulus met het oog op de Joden is verklaard. Omdat de
Psalm in de ik-vorm is gesproken, komt de ‘ik’ van David naar voren als profetisch
vertegenwoordigend de ‘Ik’ van Christus. Athanasius meent dat deze gedachte voor
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een groot gedeelte van de Psalm geldt.241 Hij vult daarbij aan, dat Christus hier
spreekt in de persoon van de mensheid. Als reden wijst hij op vs. 34: ‘De Heere
heeft de armen gehoord, en Zijn gevangenen niet veracht’. Het is Christus die in Ps.
68 het gebed opzendt, maar de verhoring is aan de armen en gevangenen. Dan is de
conclusie, dat Hij heeft gesproken en gebeden voor en namens de mensheid, die
immers arm en gevangen is.242 Vanuit dit oogpunt krijgt de gehele Psalm zijn ver-
klaring. De wateren die tot in de ziel zijn gedrongen betekent het lijden en de ver-
zoekingen die Hij ervaart, omdat hij onze zonden op Zich genomen heeft (vs. 2).
Als Christus uitroept, dat Hij ‘wegzinkt in modder der diepte, waar men niet kan
staan’ (vs. 3), dan is dat een beschrijving van de menselijke natuur, die door de
zonde in de dood en zelfs in de onderwereld wordt getrokken. Christus bidt voor de
menselijke natuur om bevrijding uit de dood (‘Ik vermoeide mij met roepen’, vs. 4).
Als dan in vs. 6 het gebed staat: ‘U erkent Mijn onverstand’ zou dat problemen
kunnen geven in de toepassing op Christus. Maar Athanasius wijst er op, dat onver-
stand datgene is wat bij de mensen voor dwaasheid geldt: het lijden. Immers is het
kruis de heidenen dwaasheid. ‘De ijver van Uw huis heeft mij verteerd’ (vs. 10) past
Athanasius met een beroep op Johannes toe op de tempelreiniging. In vs. 20-29
spreekt Christus tot Zijn vijanden, de Joden die Hem kruisigden: ‘Hun woning zal
woest worden en in hun tenten niemand wonen’ (vs. 26) verwijst naar de verwoes-
ting van Jeruzalem en dat geen Jood meer de tenten van Jeruzalem bewoont; ‘Zij
zullen gedelgd worden uit het boek der levenden’ (vs. 29) slaat op de Joden die
stonden ingeschreven vanwege de beloften, maar vanwege hun daden er uit worden
gedaan. In vs. 30 verandert de sprekende persoon. Niet meer in de persoon van
Christus, maar in de persoon van het ‘volk dat arm in geest is’ spreekt David de
woorden: ‘Ik ben arm en lijdend, Uw heil, o God, heeft mij opgenomen’. Reden van
deze persoonswisseling is wel, dat in vs. 30 wordt gebeden: ‘Uw heil, zette mij in
een hoog vertrek. Gods heil (¹ swthr…a) is altijd Christus. Dus is hier een wisseling
van persoon geschied: het koor der gelovigen treedt op met dankzegging voor het
heil dat Christus heeft gebracht en dat in het voorgaande in Christus’ persoon is
uitgesproken. In vs. 33 is er opnieuw een persoonswisseling. Reden daarvan is, dat
in vs. 33-37 de gelovigen bemoedigd worden. Dan kan het geen woord van henzelf
zijn. Athanasius meent, dat deze handeling het best past bij de apostelen. Eusebius
kent deze persoonswisselingen niet en verklaart de gehele Psalm als gesproken in de
persoon van Christus.

Psalm 74: Terwijl Origenes en Eusebius menen dat David in deze Psalm spreekt in
de persoon van resp. de Kerk en de rechtvaardigen,243 stelt Athanasius vast dat Da-
vid spreekt in de persoon van de apostelen. Redenen voor deze keuze zijn voor
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telen naar voren, en in vs. 35 de persoon van de Kerk.
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Athanasius wel het feit dat de ik-figuur zich richt op de gehele aarde (vs. 7)244 en de
boodschap van Gods wonderen (vs. 2) èn gericht (vs. 3-9) verkondigt: dan kan het
niet anders of de dichter spreekt hier in de persoon van de apostelen. Athanasius ziet
één uitzondering: als in vs. 2 de apostelen beloven de wonderen Gods te verkondi-
gen, dan is vs. 3 (‘Ik zal gerechtigheid richten’) door de dichter in de persoon van de
Verlosser gesproken als een antwoord aan de apostelen. Kennelijk acht Athanasius
het niet passend om de voltrekking van het gericht aan de apostelen toe te schrijven
en moet daarom Christus zelf hier bedoeld zijn. Bij vs. 8 (‘God is Rechter die deze
vernedert en die verhoogt’) geeft Eusebius een algemene uitleg,245 terwijl Athanasi-
us verwijst naar het heilsplan, met name het lot van de twee volken: dat God de
Joden vernedert vanwege hun trots en de heidenen verhoogt wegens hun deemoedi-
ge gezindheid.

Psalm 84: Symbool-woorden als ‘Zijn heil’ (vs. 10) en ‘waarheid’ (vs. 11, 12) bin-
den de Psalm aan Christus. Vervolgens is het verschil in ‘genre’ in deze Psalm voor
Athanasius van groot belang voor de uitleg. Vs. 1-4 is een betuiging dat het volk
vergeving heeft ontvangen, vs. 5-8 is een gebed om vergeving te ontvangen, vs. 9-
10 is een antwoord op het gebed, vs. 11-14 is een schildering van het heil. Athana-
sius zoekt bij elk het ‘passende onderdeel’ van het heilsplan en komt dan tot de
volgende uitleg. Vs. 1-4 moet handelen over het volk van God in het heilsplan, want
‘God heeft welgevallen gevonden in Zijn land’ (vs. 2a).246 Dan moet het daar gaan
over de gelovigen uit de Joden en de heidenen. Die worden ook apart genoemd: ‘U
hebt afgewend de gevangenschap van Jakob’ (vs. 2b) heeft betrekking op de gelovi-
gen uit de Joden, aan wie de Heere eerst het Evangelie heeft laten prediken en velen
zijn uit de geestelijke gevangenschap verlost. Eusebius mist in vs. 2-3 deze tweede-
ling van Athanasius. Eusebius meent, dat in vs. 1-4 de profeet spreekt met het oog
op de heidenen en vanaf vs. 5 over de Joden.247 Door zijn verdeling bij vs. 2-3 geeft
Athanasius ook plaats aan Joden die direkt al vanaf Jezus’ komst tot geloof zijn
gekomen; ‘De misdaden van Uw volk hebt Gij weggenomen’ (vs. 3) wijst op de
heidenen die door het geloof Zijn eigendom zijn geworden.248 Vanaf vs. 5 begint het
gebed om vergeving en beëindiging van de verwerping. Dat moet op het Joodse
volk passen. Daarom spreekt de profeet de rest van de Psalm in de persoon van de
Joden. In vs. 9-10 wordt het antwoord van Godswege gegeven: de profeet ontvangt
stilzwijgend het antwoord van de Geest.249 In dat antwoord (‘Gods heil is nabij
degenen die Hem vrezen, opdat er eer in het land wone’)250 ontvouwt God, dat Hij
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™kdšcetai siwpîn. LXX heeft in vs. 9: ‘ik zal horen wat God de Heere in mij spreken zal’. Daarmee is
de uitleg van een bijzonder spreken van de Heilige Geest tot de profeet in zijn hart mogelijk geworden.

250 Met ‘heil’ en ‘eer’ wordt de oikonomia naar het vlees aangeduid. Athanasius omschrijft hier de oiko-
nomia als: ‘Christus is ons van God en de Vader geworden gerechtigheid, vrede, barmhartigheid en
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bereid is tot allen te naderen, wanneer zij in Zijn vreze willen leven. Zo wordt de
Psalm een betuiging dat het voor de Joden, ook na hun verwerping van Christus,
nog steeds mogelijk is deel te krijgen aan de genade. Bij ‘barmhartigheid en waar-
heid ontmoeten elkaar’ (vs. 11) hebben we te denken aan de Waarheid die door haar
die ‘moeder Gods is en eeuwig maagd gebleven’,251 voor de wereld opgegaan is:
Christus. ‘De gerechtigheid heeft van de hemel neergezien’ (vs. 12) wijst op de
Heilige Geest die Maria overschaduwde. Origenes en Eusebius spreken beiden bij
vs. 11-12 over de verhouding van waarheid en barmhartigheid en zij laten de maag-
delijke geboorte hier geheel onbesproken.252 Athanasius gaat hier een eigen weg als
hij de tekst als profetie benadert en concreet uitlegt door haar vervulling in een on-
derdeel van het heilsplan.

Psalm 88: In deze Psalm staat de aan David geschonken goddelijke belofte van de
grote nakomeling centraal,253 wat verwijst naar Christus. Daarbij is het opschrift ‘ter
onderwijzing’, voor Athanasius altijd een verwijzing naar het heilsplan: het geeft
aan dat er een bijzondere geestelijk inzicht nodig is om de diepte van de geheime-
nissen van het heilsplan te begrijpen.254 Ook het symbool-woord ‘Gods waarheid’
(vs. 3) verwijst naar de Logos Gods. Als dan zo de profetische inhoud van de Psalm
is vastgesteld, deelt Athanasius vervolgens de Psalm aan twee groepen personen toe.
Vs. 2-38 spreekt de dichter in de persoon van de apostelen, vs. 39-53 in de persoon
van de profeten. Voor dit onderscheid zijn enkele redenen te noemen. Vs. 2-38 staat
in het futurum. Vs. 2 begint met: ‘Ik zal de goedertierenheid des Heeren eeuwig
zingen’. Dat alles duidt op hen die in de toekomst het heilsplan zullen verkondigen,
dat zijn de apostelen. Vanaf vs. 38 staat de tekst in de aoristus, terwijl inhoudelijk
dat gedeelte de klacht bezingt over de diepe vernedering van de in vs. 2-38 bezon-
gen heerlijke eschatologische Koning. Die klacht kan Athanasius zich niet in de
mond van de apostelen denken. Daarom legt hij haar uit als een droefheid van de
profeten bij het ‘profetisch’ zien van het diepe lijden dat over de beloofde heilsko-
ning zal komen. Op deze wijze wordt de uitleg als volgt. ‘Ik zal Uw waarheid van
geslacht tot geslacht door mijn mond verkondigen’ (vs. 2). Hier spreekt het koor der
apostelen, dat de Waarheid, Christus, aan elke generatie via hun mond overdraagt255.
Vervolgens voert de dichter in vs. 4-5 God zelf sprekend in bij de uitdeling van Zijn

                                                                                                                                       
waarheid.  Dat betekent: In Zijn erbarming leerde Hij ons de wijsheid, maakte Hij ons rechtvaardig,
terwijl Hij in Hem aan alles vrede bracht, wat in hemel en op aarde is’. Athanasius verzamelt verschil-
lende in het N.T. aan Christus toegeschreven eretitels, die precies in vs. 11-14 naar voren komen. Daar-
mee wordt dat gedeelte vastgesteld als een beschrijving van het heil in Christus.

251 Voor QeotÒkoj zie ook Or. c. Ar. III. 14 (PG 26, 349 C 14); III. 29 (385 A 13); III. 33 (393 A 13); III.
33 (393 B 11); De vita Ant. 36 (PG 26, 897 A 1). Over het voorkomen van deze titel in deze geschriften
zie E.P. Meijering, Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer, Dl. 1, 142. Voor ’Aeiparqšnoj zie
voor de enige andere keer bij Athanasius Or. c. Ar. II. 70 (PG 26, 296 B 14).

252 PG 12, 1545 C 6-11 en PG 23, 1021 D 3-1024 A 13.
253 Tweemaal citeert de dichter deze goddelijke belofte: eerst kort in vs.4-5, daarna zeer uitvoerig in vs.

20-38.
254 PG 27, Sunšsewj d� ™pigšgraptai, ™peid¾ pneumatikoà m£lista cre…a noà prÕj tÕ noÁsai tÕ

b£qoj tîn aÙtoà musthr…wn.
255 PG 27, 384 B 11-14: ’Al»qeia m�n toà PatrÕj Ð UƒÕj, Ön kaˆ e„j gene¦n kaˆ gene¦n ™pˆ stÒ-

matoj o„ ¤gioi fšrousin: œsti g¦r Ð lÒgoj æj ¢pÕ toà ¢postolikoà coroà. Athanasius vat hier
feitelijk de traditio apostolica samen als het door de apostelen verkondigde Evangelie, waarvan Christus
de inhoud is, doorgeven aan elke nieuwe generatie. De predikers van latere tijden vallen a.h.w. weg, en
de nadruk valt op de direkte band tussen apostelen toen en de christenen heden.
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beloften. ‘Ik sloot een verbond met Mijn uitverkorenen’ (vs. 4a) slaat op Gods ver-
bond met Abraham en Jacob’. ‘Ik heb David gezworen’ (vs. 4b) heeft betrekking op
het verbond met David. Athanasius geeft ter verklaring een lang citaat uit II Kron.
17, 11-13 waarin beschreven staat hoe God aan David deze belofte geeft. De lofprij-
zingen van vs. 6-20 ziet Athanasius vooral als betuigingen, dat Christus ondanks
Zijn menswording God en Koning van alles is: ‘De hemelen zullen uw wonderen
belijden’ (vs. 6) is vervuld in de engelen die de herders de vreugdeboodschap
brachten in de kerstnacht; in vs. 8 (‘God, die geëerd wordt in de raad der heiligen’)
zijn de heiligen de apostelen, die Christus erkend hebben, wat blijkt uit de woorden
van Petrus: ‘U bent Christus de Zoon van de levende God’, en van alle apostelen
samen: ‘U bent waarlijk Gods Zoon’. De apostelen staan tegenover de onverstandi-
gen (¢sÚnetoi) die zich ergeren aan Christus’ knechtsgestalte terwijl ze Hem horen
zeggen ‘Eer Abraham was, ben Ik’. Eusebius verklaart de heiligen als de gehele
Kerk,256 maar Athanasius geeft met zijn uitleg (‘apostelen’) een toespitsing op het
feit dat de belijdenis van Christus als waarachtig God het ene apostolische geloof is.
Athanasius haalt in andere geschriften meerdere malen dit vers aan, en alle keren om
evenals hier de godheid van Christus naar voren te brengen.257 De lofprijzingen in
vs. 12-14 op God als Schepper en Regeerder ziet Athanasius ook als eerbewijs aan
Christus, dat Hij als mens geworden tevens Schepper van hemel en aarde is. Eusebi-
us spreekt bij deze verzen ook over Christus, maar verklaart dan op grond van Spr.
3,19 dat God door de wijsheid (= Christus) de wereld heeft geschapen, terwijl Atha-
nasius Christus Zelf omschrijft als ‘Maker van de hemelen en van de gehele aarde
(tîn oÙranîn poiht¾j kaˆ gÁj ¢p£shj).258 Vanaf vs. 20-38 wordt door de apos-
telen God weer sprekend ingevoerd, waarbij God Zijn rijke daden aan David noemt
alsook de belofte voor het zaad van David in de toekomst. Athanasius meent, dat
hier met ‘David’ profetisch Christus bedoeld wordt in zoverre Hij uit het zaad van
David is. Hij baseert dat mede op vs. 19 (‘Ik heb een machtige tot hulp gezet’), waar
David een machtige genoemd wordt. Maar ‘de machtige die God ons ter hulp heeft
gegeven’ kan alleen Christus zijn, die immers de Heere der machten is. Vervolgens
wordt alles wat in de volgende verzen wordt gezegd betrokken op het onderscheid
tussen Christus als God en Christus als mensgeworden: ‘Terwijl de Logos God was
(“Ote QeÕj Ãn Ð LÒgoj), werd Hij naar het vlees uit een vrouw geboren en ver-
scheen als mens (proÁlqen ¥nqrwpoj), terwijl hij God bleef, zoals Hij God was
(mšnwn æj Ãn QeÒj).259 Door U ontving Hij het gericht en werd Christus genoemd.
Want terwijl de Logos God was en koning voor de tijden (prÕ a„ènwn Øp£rxwn),
maakte Hij Zich het onze eigen („diopoi»sato t¦ ¹mštera), opdat ook wij met het
Zijne verrijkt zouden worden (t¦ aÙtoà plout»swmen)’.260 Terwijl Eusebius al-

                                                          
256 PG 23, 1084 D 5.
257 Or.c.Ar. I. 57 (PG 26, 132 A 3); II. 49 (252 B 6); III. 10 (344 A 4).
258 Athanasius omschrijft Christus vaker als poiht»j, zie bijv. De Incar. 17 (Thomson, 176. 34); 18

(Thomson, 178. 29); Or.c.Ar. I. 12 (PG 26, 37 B 3).
259 Vergelijk Or. c. Ar. III. 38 (PG 26, 404 C 5-8): Want met Zijn menswording is Hij niet opgehouden

God te zijn (pšpautai toà e�nai qeÒj). En aan de andere kant onttrekt Hij zich niet aan het menselijke
omdat Hij God is. Dat zij verre! Veeleer heeft Hij als God het vlees aangenomen, en in het vlees zijnde
heeft Hij het vlees vergoddelijkt; Ep. ad Adelphum 4 (PG 26, 1077 A 5-7): Doordat de Zoon die in de
gestalte van God was en de gestalte van een slaaf op zich nam werd Zijn Godheid niet verminderd
(ºlattèqh tÁj qeÒthtoj).

260 PG 27, 388 C 6-11.
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leen spreekt over de Logos Gods, geeft Athanasius een sterk (Niceens) accent op het
waarachtig God-zijn van Christus.261 ‘De vijand zal geen voordeel op Hem behalen’
(vs. 23) slaat op de Joden die hun opzet mislukt zagen door Christus’ opstanding ten
derden dage.262 Bij vs. 25 (‘En in Mijn Naam zal Zijn hoorn verhoogd worden’)
komt een Niceense uitdrukking naar voren: ‘De Vader is waarachtig God (QeÕj
¢lhqinÕj Ð Pat»r), dat is ook de Zoon (toàtÒ ™sti kaˆ UƒÒj)’.263 Vervolgens bij
vs. 27 (‘Hij zal tot Mij roepen: ‘U bent Mijn Vader, mijn God’): Hij die naar het
heilsplan (de oikonomia) vlees is geworden, noemt God Zijn Vader, zoals Hij sprak:
‘Ik ga op tot Mijn Vader en uw Vader, tot Mijn God en uw God’. Vanaf vs. 39 be-
gint een geheel ander deel van de Psalm, namelijk de klacht over de verwerping van
die heerlijke afstammeling van David ondanks Gods rijke beloften. Athanasius ziet
daar het koor der profeten aan het woord die uitspreken wat aan het kostbare kruis
geschied is. Zo wordt dat gedeelte dan ook uitgelegd: ‘Gij hebt al Zijn muren en
vestingwerken neergeworpen’ (vs. 41) slaat op de apostelen die Hem allen uit angst
verlieten; ‘U hebt Uw vijanden verheugd’ (vs. 43) ziet op de vijanden die blij hun
hoofd schudden toen ze Jezus aan het hout zagen hangen; ‘U wendde de hulp van
Uw zwaard af’ (vs. 44) wijst op de tijd die God de Joden gaf om na hun verwerping
van Christus alsnog tot bekering te komen.264

Psalm 90: Het thema van de Psalm is een groot vertrouwen op God omdat de vijan-
den zijn verslagen. De vijanden worden omschreven als ‘schrik’ en ‘pijl’ (vs. 5),
‘pest’ en ‘verderf’ (vs. 6), ‘duizend’ en ‘tienduizend’ (vs. 7), ‘leeuw’ en ‘adder’ en
‘draak’ (vs. 13). Athanasius concludeert uit deze beelden, dat hier de scharen van
demonen zijn bedoeld.265 Omdat God wordt aangesproken als degene die de demo-
nen verslaat en verdrijft, wordt hier Christus aangeduid. Hem gelden dan ook de
woorden ‘de Allerhoogste’ en ‘Almachtige’ (vs. 1), enz. Zo wordt de Psalm een lied
waarin de dichter de persoon invoert266 van hen die door Christus als Overwinnaar
van de demonen, volmaakt worden. Hierbij brengt Athanasius tot driemaal toe de
profetische Geest naar voren als degene die in de Psalm spreekt. Vs. 1 (‘Wie onder
de hulp van de Allerhoogste woont’) zie hij als een zaligspreking door de profeti-
sche Geest aan de mens die Christus tot Zijn hulp heeft. Als dan in vs. 2 de gelovige
betuigt God te vertrouwen, dan bevatten vs. 3-8 weer het antwoord van de profeti-
sche Geest die de mens Gods bemoedigt. In vs. 9a betuigt de gelovige weer, dat hij
God vertrouwd, maar vanaf vs. 9b is het opnieuw de profetische Geest die aan de
mens Gods openbaart hoe groot het gewin is van de hoop op God. Aan het slot van
de Psalm (vs. 14-16) vindt opnieuw een persoonswisseling plaats. Daar gaat de
dichter spreken in de persoon van God die de gelovige het loon op zijn geloof toe-

                                                          
261 PG 23, 1097 C 1.
262 De uitleg van vs. 24 (‘Ik zal voor Zijn aangezicht Zijn vijanden vernielen’) gaat verder in dit spoor

door te wijzen op de overgave van het volk aan het leger der Romeinen en hun teloorgang in 70 n. Chr.
263 PG 27, 389 B 5-6.
264 ‘Omdat Hij hen, die de hoogste straf waardig waren, omdat zij de eniggeboren Zoon van God en van

de Vader gekruisigd hadden, niet direkt gestraft heeft en uit overgrote mensenliefde een tijd tot bekering
in de Doop voor hen gaf, daarom heet het, dat Hij de hulp van Zijn zwaard afwendde’.

265 Zo ook Origenes (PG 12, 1552 C 1) en Eusebius (PG 23, 1144 C 4-8).
266 PG 27, 400 C 6-9: ™n toÚtJ tù yalmù tÕ prÒswpon e„s£gei tîn di¦ Cristoà teleioumšnwn, kaˆ

nikèntwn di’ aÙtoà toÝj nohtoÝj ™cqroÝj.
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zegt. Hier blijkt opnieuw hoe Athanasius nauwkeurig de Psalm onderzoekt op per-
soonswisselingen en hoe belangrijk de vaststelling ervan is voor de uitleg.

Psalm 94: De Psalm bevat een oproep aan Gods volk om zich niet tegen God te
verharden (vs. 8). Athanasius ziet de Psalm dan ook als vermaning aan de ongelovi-
ge Israëlieten om hun ongehoorzaamheid aan God op te geven. Dat het hierbij gaat
om het ongeloof van de Israëlieten jegens Christus blijkt uit vs. 2: ‘Komt voor Zijn
Aangezicht’. Gods Aangezicht is Christus. Daarmee is de Psalm een lied om Israël
aan te sporen Christus te erkennen.267 In dit kader staat de uitleg. ‘Laat ons jubelen
voor God, onze Verlosser’ (vs. 1) wijst op de overwinning van Christus over de
demonen. Opmerkelijk is bij vs. 3 (‘Hij is een groot Koning over alle goden’ ) dat
volgens Athanasius  met ‘goden’ de gelovigen bedoeld zijn. Zij krijgen de naam
‘goden’ als loon op hun geloof. Hij verwijst ter verklaring van deze uitleg naar Ex.
7,1. Daar zegt God tot Mozes, dat hij Mozes aan de Farao tot een god gegeven heeft.
In vs. 5 geeft ‘Want van Hem is de zee’ aan, dat Hij als Schepper van de gehele
zichtbare en onzichtbare schepping268 Zijn eigen schepsel niet zal loslaten, dat in
belijdenis Hem te voet valt. In vs. 6-11 staan vermaningen aan de ongelovige Israë-
lieten om niet hun vaderen in ongeloof te volgen. Athanasius meent dat David hier
in de persoon van de Heilige Geest spreekt, Eusebius denkt aan de persoon van het
koor der profeten.269 In vs. 11 is sprake van de rust van God (‘Zoals Ik zwoer in
Mijn toorn, indien zij in Mijn rust zullen ingaan’). Athanasius noemt drie mogelijke
betekenissen voor ‘rust’: de lichamelijke, dat is de sabbat; vervolgens de intocht in
het land der belofte door Jozua; tenslotte de hemelse, die hier van toepassing is. De
ware rust is dus het heengaan vanuit de wereld hier, en het verblijf in de woningen
boven.

Psalm 105: De Psalm bestaat uit twee delen. Vs. 1-5: een gebed om het heil te ont-
vangen; en vs. 6-48: uit acht opgesomde geschiedenissen waarin Israël tegen God
heeft gezondigd en de verwerping van Godswege daarop volgend. In vs. 1-5 staat
het heil (swthr…on) centraal. Het heil is altijd het in Christus vervulde heilsplan, dat
aan de heidenen is geschonken. Vs.1-5 moet op de persoon van de Joden betrokken
die de dichter invoert met het gebed, dat zij de aan de heidenen verleende genade
deelachtig worden.270 Athanasius legt de acht vanaf vs. 6 opgesomde geschiedenis-
sen uit Israëls historie letterlijk uit.271 Na het opsommen van deze zonden verwijst
vs. 41 (‘Hij gaf hen over in de hand der heidenen’) naar de Babyloniërs en de Assy-
riërs die over hen heersten, omdat ze Gods wet overtreden hadden. Ook vs. 46 (‘En
Hij gaf hen barmhartigheid voor het aangezicht van allen, in wier gevangenschap zij
                                                          
267 In lijn met Eusebius (PG 23, 1209 C 13-D 6).
268 Verg. in het Nicaenum-Constantinoplitanum: Ðratîn te p£ntwn kaˆ ¢or£twn. Bedoeld wordt de

schepping van de wereld tegenover de schepping van de engelenwereld, R. Staats, Das Glaubensbe-
kenntnis von Nizäa-Konstantinopel, Darmstadt 1996, 224-226.

269 PG 23, 1213 C 13.
270 PG 27, 448 A 4-6: ’Enteàqen tÕ tîn ’Iouda…wn prÒswpon e„s£getai, eÙcomšnwn metalabe‹n tÁj

to‹j œqnesi didomšnhj swthr…aj.
271 ‘De eerste zonde is, dat ze Hem verbitterden bij de Rode Zee; de tweede, dat ze God verzochten in de

woestijn; de derde, dat ze Mozes tot toorn prikkelden; de vierde, dat ze een gouden kalf maakten; de
vijfde, dat ze het beloofde land niets achtten; ten zesde verbonden ze zich aan Baäl-Peor; ten zevende
prikkelden ze Hem tot toorn bij het twistwater; ten achtste verdelgden ze de volken niet, waarvan de
Heere de vernietiging had bevolen’.
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waren geraakt) neemt hij in direkte betekenis: het verwijst naar Cyrus, die hen van
de gevangenschap bevrijdde, en ook naar Darius en Artaxerxes, die hen geld gaven
voor de tempelbouw.

Psalm 113:
 272 De uitleg is summier en is het moeilijk de preciese verdeling te ma-

ken. Athanasius lijkt in vs.3-18 de Kerk aan het woord te zien. Maar bij vs. 7 (‘Van
het aangezicht van de Heere wordt de aarde bewogen’) ziet hij de persoon van de
Israëlieten naar voren komen: ‘De persoon wordt ingebracht van hen die uit Israël
zijn en die zelf ook bidden om geteld te worden in de roeping der heidenen’.273 Als
de Psalm in vs. 1-6 de uittocht van Israël uit Egypte beschrijft, neemt Athanasius dat
geheel in letterlijke betekenis. Athanasius geeft in de hypothesis als verklaring van
deze verwijzing naar de uittocht, dat zo het nieuwe volk weet dat ook het Oude
Testament van God komt, en dat het vroegere heil van het volk der besnijding door
de Heere is bewerkt.274 Nadat vs. 12-24 de dienst der afgoden bij de heidenen heeft
omschreven, verklaart Athanasius bij vs. 25 (‘De doden zullen U niet loven, Heere’)
dat ‘de doden’ hier de dienaren der demonen (= afgodendienaars) zijn die het leven,
dat is de kennis van de enige God,275 niet in zich hebben.

1.7 De psalmdichter spreekt in de persoon van Davids vrienden

Psalm 20: Hoewel ook hier, evenals in Ps. 19 de vrienden van David hem toezingen,
meent Athanasius hier geen typologische betrekking op de apostelen te kunnen
vaststellen, maar neemt David in de Psalm de persoon van de vrienden aan. Zij
bezingen David in zijn verheugd verlangen naar de komst van Zijn grote nakome-
ling (vs. 2: ‘De Koning is verheugd over Uw heil’). ‘Uw heil’ (vs. 2 en 6), ‘Uw
aangezicht’ (vs. 7 en 10), ‘Uw hand’ (vs. 9) zijn alle symbool-woorden die profe-
tisch Christus omschrijven. Als dan ook bijvoorbeeld in vs. 9-10 sprake is van
‘Gods hand die Zijn vijanden zal vinden en als een vurige oven zal zetten ten tijde
van Uw toornig aangezicht’ dan wijst dat op de wederkomst van Christus waarin hij
een ieder vergelden zal naar Zijn werk. Opmerkelijk is de plaats die Israël in de
verklaring krijgt. Met ‘Zijn vijanden’ (vs. 9) wordt het Joodse volk bedoeld in zo-
verre het leefde ten tijde van Jezus en Hem ‘mishandelde’. Het toen levende Joodse
volk krijgt bij de wederkomst de straf te ondergaan voor die verwerping (vs. 10).
Tegelijk wordt bij vs.13 naar de toekomst toe gerekend met een bekering van het
Joodse volk, en wel in navolging van de volkeren en na het ingaan van de volheid
der volkeren.276 Bij Origenes en Eusebius ontbreekt deze heilshistorische nadruk op
de plaats van Israël geheel.277

                                                          
272 In LXX zijn Ps. 114 en 115 (MT) als één Psalm gesteld, terwijl Ps. 116 (MT) in de LXX in tweeén is

gedeeld als Ps. 114 en 115.
273 Vian, Testi inediti, fragm. 64: TÕ prÒswpon Øpeisšrcetai tîn ™x ’Isra¾l kaˆ aÙtîn a„toÚntwn

sunkatariqmhqÁnai tÍ tîn ™qnîn kl»sei.
274 PG 27, 468 B 3-6: Didaskal…a te prÕj toàto aÙto‹j to‹j swzomšnoij ™pˆ tù kaˆ t¾n Palai¦n

e„dšnai Diaq»khn, oâsan Qeoà, kaˆ t¾n protšran swthr…an toà ™k peritomÁj laoà, di¦ toà
Kur…ou gegenhmšnhn.

275 T¾n gnîsin toà mÒnou Qeoà: zie ook Con. Gen. 29 (PG 25, 60 B 2); Or. c. Ar. II.49 (PG 26, 232 B
1); III.14 (353 A 3).

276 Athanasius citeert hier Rom.11,25. Door J. Fisch, Ausgewählte Werke II, 427, is dit citaat niet opge-
merkt en hij betrekt in zijn vertaling ten onrechte tîn ™qnîn bij klÁsij kaˆ ™pistrÒfh, waardoor hij
krijgt: Das ist aber nach der Fülle (der Zeiten) die Berufung und Umkehr der Heiden. (PG 27, 129 C 11-
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2. Psalmen waarin de dichter spreekt tot een persoon uit het heilsplan

2.1 De psalmdichter spreekt tot de apostelen

Psalm 28: De Psalm roept in vs. 1 ‘de zonen Gods’ op om de Heere te loven. Atha-
nasius verklaart ‘de zonen Gods’ als de apostelen, want die leerden God aanroepen
als Onze vader. Origenes ziet in hen meer de gelovigen in het algemeen, terwijl
Eusebius eveneens aan de apostelen denkt.278 Het opschrift is hierbij van groot ge-
wicht: ‘bij het einde van de tent’279 ziet Athanasius als een aanwijzing voor het
onderdeel van het heilsplan waarin de verdrijving van de Joden en de aanname der
volkeren plaatsvond. Die gebeurtenis bepaalt dan ook de exegese. De verdrijving
van het Joodse volk komt alleen nog bij vs. 5 ter sprake: de cederen van de Libanon
die verbroken worden duiden op de oversten der Joden, daar de Schrift vaker Jeru-
zalem profetisch aangeeft met Libanon.280 Deze overgang van Israël naar de heide-
nen betekent niet dat Israël volledig verworpen is. Direkt al in de verklaring van vs.
1, waar de ‘zonen der rammen worden opgeroepen God te loven’, geeft Athanasius
aan dat hier de Joden mee bedoeld worden die door de apostelen tot geloof zijn
geroepen. Origenes echter verklaart de zonen der rammen meer algemeen als ‘ver-
strooide, verdwaalde en verloren schapen’, Eusebius als ‘de vergaderingen der vol-
keren’.281 De Psalm is verder een loflied op de Kerk uit de volken, waarbij veel
symbool-woorden gebruikt worden. In vs. 2 wordt met ‘Gods heilige voorhof’
evenzeer de Kerk bedoelt: zij is de enige plaats waar je mag aanbidden, dus niet in
de kerken der ketters.282 De Kerk was eertijds ‘woestijn’ (vs. 8), omdat de heidenen
eertijds de kennis van God misten. Origenes en Eusebius hebben ‘woestijn’ algeme-
ner uitgelegd. Origenes als ‘de redelijke ziel die beroofd is van God’ en Eusebius als
‘de gemeenschap der mensen die kennis van God mist’.283 Athanasius brengt ook
hier het onderscheid Joden/heidenen in door te spreken over ‘de Kerk uit de heide-
nen die eens zonder kennis van God was’. Verder: de Kerk is door ‘herten’ (vs. 9)
gevormd: de heilige apostelen die de Heere naar alle volken gezonden heeft; zij is
gelijk aan ‘wouden’ (vs. 9), want eertijds was zij moeder van onvruchtbare bomen;

                                                                                                                                       
13: Katalšloipaj aÙto‹j, fhsˆn, ™pistrofÁj kairÕn prÕj tÕ metanoÁsai. AÛth dš ™sti met¦ tÕ
pl»rwma tîn ™qnîn klÁsij kaˆ ™pistrof»).

277 Bij vs. 9 heeft Origenes een geestelijke toepassing: dat God Zijn vijanden vindt, wijst op de bekering
van hen die eens vijandig jegens God waren (PG 12, 1249 D 1-6). Eusebius geeft een algemene toepas-
sing op Gods straf over de zondaren (PG 23, 200 C 1-5). Bij vs. 13 hebben beiden een algemene verkla-
ring.

278 PG 12, 1280 C 1-3 en PG 23, 252 D 7-253 A 3.
279 ™xÒdou SkhÁj
280 In vs. 6 wordt ditzelfde nog herhaald: ‘Hij zal hen vertreden als het kalf de Libanon’. Athanasius

meent, dat hier het kalf staat voor brandofferaltaar. Een wat eigenaardige verklaring. Waarschijnlijk
bedoelt Athanasius, dat zoals het kalf de Libanon (zijn de ‘hogen’ van Israël) vertreedt, zo zullen de
Joodse leiders vertreden worden op het altaar, dat is de verdrukking en het lijden

281 PG 12, 1289 C 4-6 en PG 23, 252 C 6-7.
282 PG 27, 152 C 2-3: Toàto dš fhsi di¦ t¦j tîn ˜terodÒxwn sunagwg£j. Als Athanasius in zijn

andere geschriften spreekt over ˜terodÒxoj dan is dat altijd in verband met de Arianen. Zie bijv.
Or.c.Ar. II.33 (PG 26, 217 A 4); De Vita Ant. 91 (PG 26, 972 A 2). In het laatste geval staat het, evenals
hier bij Ps. 28, in de context van een waarschuwing tegen gemeenschap met de Arianen. Antonius zegt
er: Kaˆ mhdem…a œstw Øm‹n koinwn…a prÕj toÝj scismatikoÝj, m»q’ Ólwj prÕj toÝj aƒretikoÚj
’AreianoÚj. O†date g¦r pîj k¢gë toÚtouj ™xetrepÒmhn di¦ t¾n cristom£con aÙtîn kaˆ
˜terÒdoxon a†resin.

283 PG 12, 1292 A 9-10 en PG 23, 257 10-12.
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zij is gelijk de ‘watervloed’ (vs. 10), want er ontstaat een menigte der gelovigen. Zo
krijgen de vele symbool-woorden, vanuit het vastgestelde thema, hun toepassing op
dat onderdeel van het heilsplan waarin een gelijkende handeling of situatie van de
Kerk te zien is.

Psalm 104: Het eerste vers (‘Belijdt de Heere en roept Zijn Naam aan, verkondigt
onder de volken Zijn werken’) geeft aan dat de Psalm een opdracht is van de Heilige
Geest aan de apostelen om aan de heidenen alle wonderen bekend te maken, die
Christus bij Zijn komst verricht heeft.284 Deze oproep wordt herhaald in vs. 5: ‘Ge-
denk Zijn wonderen die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de gerichten van Zijn
mond’. ‘Zijn tekenen’ zijn de wonderen als het wandelen op de zee, de opwekking
van een dode en de overigen, terwijl ‘het gericht van Zijn mond’ wijst op de woor-
den die Hij sprak bij de uitdrijving van de onreine demonen, of ook de geboden van
het nieuwe verbond. Vanaf vs. 6-45 beschrijft de Psalm episoden uit de historie van
Israël die door Athanasius alle letterlijk worden uitgelegd: ‘Hij strafte koningen om
hen’ (vs. 14) gaat over Abimelech in zijn gedrag tegenover Sara, terwijl ‘Tast mijn
gezalfden niet aan’ (vs. 15) wijst op mannen zoals Abraham, omdat zij de verschij-
ning van de Logos Gods in gezichten verwaardigd zijn.285 Va. 16-45 worden geheel
toegepast op het verblijf in Egypte en de uittocht.

Psalm 149: De oproep om ‘een nieuw lied’ te zingen (vs.1b) is een oproep aan de
apostelen om het Evangelie te preken aan alle volken.286 De Psalm toont de belang-
rijke positie van de apostelen. Als het in vs. 6 gaat over mensen ‘die God verheffen
met hun kelen’ (vs. 6a) wijst dat profetisch naar de apostelen die door het Woord
van het Evangelie de Allerhoogste verkondigen.287 Tevens wijst ‘het tweesnijdend
zwaard’ dat in hun handen is (vs. 6b) op het woord van het Evangelie waarmee zij
de menigte van onreine demonen vervolgen.288 ‘Zij zullen jubelen op hun bedden’
(vs. 5b) heeft betrekking op de dood van de apostelen: Ze zullen dan in jubel zijn,
zoals Paulus zegt: het is mij goed ontbonden te zijn en bij Christus te zijn.289 ‘Wraak
doende over de heidenen’ (vs. 7a) legt Athanasius verrassend positief uit: het is de
wraak die de apostelen terwille van de mensheid hebben genomen op de demonen
door wie de mensheid onrechtvaardig behandeld is. De apostelen hebben dat gedaan
door de afgoderij van de volken te schande te maken.290

2.2 De psalmdichter spreekt tot de Kerk en de volkeren

Psalm 32: De oproep om ‘een nieuw lied te zingen’ (vs. 3) en de verklaring dat ‘de
ganse aarde zal vrezen voor de Heere’ (vs. 8) zijn aanwijzingen dat deze Psalm
verwijst naar de tijd van het nieuwe verbond en zij roept de volken die gelovig zijn

                                                          
284 PG 27, 441 D 4-8: ’En toÚtJ tù yalmù prost£ttei to‹j ¡g…oij ¢postÒloij tÕ Pneàma tÕ ¤gion

tù ™x ™qnîn laù faner¦j poiÁsai p£saj t¦j qaumatourg…aj, §j pepo…htai ™pˆ tÁj parous…aj
aÙtoà Ð KÚrioj.

285 PG 27, 444 C 3-5: Cristoˆ kaˆ oƒ perˆ tÕn ’Abra¦m, di¦ tÕ tÁj toà Qeoà LÒgou ™pifane…aj
ºxiîsqai ™n Ðr£sin.

286 Vian, Testi inediti, fragm. 146.
287 Vian, Testi inediti, fragm. 151.
288 Vian, Testi inediti, fragm. 152.
289 Vian, Testi inediti, fragm. 150.
290 Vian, Testi inediti, fragm. 152.
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geworden op om een lofzang op Christus’ grootheid aan te heffen. Deze lofzang
moet geschieden op ‘het tiensnarig psalter’ (vs. 2b): een symbool-woord dat ver-
wijst naar ‘het lichaam, omdat het vijf zintuigen heeft en vijf werkzaamheden der
ziel, omdat via ieder afzonderlijk zintuig iedere afzonderlijke werkzaamheid beoe-
fend wordt’.291 Deze uitleg stemt overeen met Origenes en Eusebius, zij het dat
Athanasius de verwoording van Origenes overneemt.292 Athanasius legt dan alle in
de Psalm genoemde wonderdaden uit met het oog op de grootheid van Christus. Als
vs. 4 verklaart dat ‘Al Zijn werken in trouw zijn’, dan is dat een aansporing om te
geloven in hetgeen Christus heeft gedaan op een wijze die passend is voor Zijn
godheid (qeoprepîj).293 Vs. 6 (‘De aarde is vol van de goedertierenheid des Hee-
ren’) bevat een verwijzing naar Christus als Maker van de gehele schepping. Ook is
te noemen vs. 10: ‘De Heere verijdelt de gedachten der heidenen; Hij verwerpt de
gedachten der volken en verwerpt de raadslagen der vorsten’. Athanasius betrekt de
heidenen op ‘de heidenen in geestelijke zin’, ‘de volken en vorsten’ op de Joden die
Jezus ter dood hebben gebracht en wier raad beschaamd werd door Jezus’ opstan-
ding ten derde dage.

Psalm 36: De Psalm onderwijst het rechtvaardige leven met God en naaste en Atha-
nasius neemt haar dan ook in haar direkte betekenis als een zekere ‘twee wegen-
catechese’. Tegelijk verklaart hij in de hypothesis dat David deze Psalm zingt voor
het nieuwe volk, dat is het volk van het heilsplan. Athanasius geeft hiervoor geen
reden. Het meest voor de hand liggend is, dat de Psalm tot tweemaal spreekt over
‘de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven’ (vs. 11 en 29). In de Zaligsprekin-
gen past Christus deze verzen toe op ‘het nieuwe volk’ (Matth. 5,5). Met deze uitleg
van de Psalm als ‘twee wegen-catechese’ gaat Athanasius in het spoor van Origenes
en Eusebius. Tegelijk zijn er ook enkele verschillen op te merken. Als in vs. 3 spra-
ke is van de opdracht om ‘de aarde te bewonen’ dan neemt Eusebius ‘aarde’ in de
direkte betekenis van de plaats waar je woont,294 terwijl Athanasius het opvat als
symbool-woord voor de Heilige Schrift: ‘Land noemt hij de door God ingegeven
Schrift, waarin de rijkdom der heiligen bewaard wordt, namelijk de beloften’. Hij
vermaant om ‘zich altijd op de goddelijke woorden toe te leggen uit liefde tot het in
hen voor de heiligen bewaarde goed’.295 Nog een verschil is dat Athanasius enkele
keren de vervolging van de christenen ter sprake brengt, terwijl Origenes en Eusebi-
us daar geheel over zwijgen. Als vs. 19 verklaart, dat ‘zij niet te schande zullen
worden in de kwade tijd’, verklaren Origenes en Eusebius ‘de kwade tijd’ als de dag
van het oordeel waarop de gelovigen niet mee geoordeeld zullen worden.296 Athana-
sius past ‘de kwade tijd’ toe op een periode van christen-vervolgingen, ‘wanneer de
leraars zijn weggenomen: dan zal de Heere zelf met Zijn Geest hen voeden, die in
Hem geloven’.297

                                                          
291 Zie ook bij Ps. 91, 4; 143, 9.
292 PG 12, 1304 C 11-12 en PG 23, 281 A 7-8.
293 PG 27, 164 C 4-5. Zie ook Or.c.Ar. I. 28 (PG 26, 69 B 12).
294 PG 23, 325 A 12-14.
295 PG 27, 177 A 7-9: Paraine‹ diapantÕj tîn qe…wn proscšsqai log…wn, œrwti tîn ™n aÙto‹j

¢pokeimšnwn to‹j ¡g…oij ¢gaqîn.
296 PG 12, 1317 D 1-5; PG 23, 332 A 1-5.
297 PG 27, 180 C 12-D 2: ”En to‹j tîn diwgnîn, fhs…, kairo‹j, ™kleipÒntwn tîn didask£lwn, aÙtÕj

Ð KÚrioj tù ˜autoà pneÚmati qršyei toÝj e„j aÙtÕn pisteÚontaj.
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Vanuit andere geschriften blijkt, dat Athanasius onder did£skaloi kan verstaan de
Bijbelschrijvers (De Incarn. 56), de apostelen (Or.c.Ar. I.2), of de belangrijke figu-
ren uit de Vroege Kerk (Con.Gen. 1: hier brengt Athanasius naar voren, dat hij de
geschriften van de leraren niet in handen heeft). Daarnaast spreekt Athanasius in De
vita Ant. 46 ook over Antonius als een leraar voor de christenen. Hij doet dat juist in
verband met vervolgingen, waarin vele christenen tot martelaar waren geworden.
Ook Antonius begeert martelaar te worden en gaat daartoe naar Alexandrië. Hij
wordt echter vrijgelaten, omdat, volgens Athanasius, God hem nog wilde bewaren
als leraar.298 De christenen die door de bisschoppen en monniken werden onderwe-
zen, waren ernstig verzwakt als hun leraars in vervolgingen werden weggenomen.
Met het oog op die bijzonder moeilijke situatie brengt Athanasius de troost naar vo-
ren, dat God dan Zijn gelovigen op -direkte- wijze door Zijn Heilige Geest voedt en
staande houdt.

Psalm 80: Het opschrift ‘met het oog op de wijnpersbakken’ heeft Athanasius bij
Ps. 8 verklaard als een heenwijzing naar de Kerken. De oproep ‘Zingt vrolijk voor
God onze Helper’ (vs. 2) is dan ook een oproep aan de volkeren om God te loven
die hen van de heerschappij van de demonen bevrijd heeft. In vs. 3a is sprake van
God loven met ‘de Psalm’ (de goddelijke leer), en ‘de tamboerijn’ (het lichaam,
want een tamboerijn is een uit hout gevormd instrument): een oproep om te letten op
de goddelijke woorden en tevens je lichaam tot een God welbehaaglijk offer te doen
zijn. In vs. 3b komt naar voren het loven van God met ‘het psalterium’ (opnieuw het
lichaam), en ‘met de cither’ (de ziel). Die twee roepen op tot overeenstemming van
de ziel met het lichaam in het dienen van God. ‘Blaast de bazuin bij de nieuwe
maan’ (vs. 4) krijgt een typlogische verklaring. Evenals eens Israël bij de nieuwe
maan de zichtbare bazuinen moest blazen tot een getuigenis van hun bevrijding uit
Egypte, zo heeft het nieuwe volk de bazuin van het Evangelie, waarvan het geluid
over de gehele aarde ging. Zij moet die bazuin blazen bij de volle maan, dat is bij de
vernieuwing van de geest, terwijl het daarbij belijdt, dat het uit het geestelijke
Egypte, dat is uit de macht der duisternis gered is.299 Eusebius heeft ook de toepas-
sing op de prediking, maar mist de verwijzing van ‘de nieuwe maan’ naar de ver-
nieuwing van de geest.300 Vervolgens bevat de Psalm in vs. 6-17 een beschrijving
van Israëls historie (vs. 6-7: de uittocht, vs. 8: de Woestijnreis, vs. 9-11 de Wetge-
ving, vs. 12-17: Israëls ongehoorzaamheid en verwerping). Athanasius neemt dat
gedeelte in zijn letterlijke betekenis en meent dat Asaf het beschrijft voor de kerk als
voorbeeld om niet van God af te vallen en daardoor ook verstoten te worden, net als
Israël.

Psalm 97: Er zijn een aantal zaken die aangeven dat in de Psalm op Christus en het
heilsplan wordt gedoeld: de oproep om voor de Heere ‘een nieuw lied te zingen’
(vs.1); de symbool-woorden ‘Gods rechterhand’ (vs. 1b) en ‘Gods heil’ (vs. 2); het
wereldwijde karakter van de Psalm: zij spreekt over ‘de heidenen’ (vs. 2b), ‘de
einden der aarde’ (vs. 3), ‘de ganse aarde’ (vs. 4), ‘de wereld’ (vs. 7). Hiermee is het
                                                          
298 PG 26, 912 A 14-B 2: Ð d� KÚrioj Ãn aÙtÕn ful£ttwn e„j t¾n ¹mîn kaˆ t¾n ˜tšrwn çfšleian,

†na kaˆ ™n tÍ ¢sk»sei, ¿n ™k tîn Grafîn aÙtÕj mem£qhke, pollo‹j did£skaloj gšnhtai.
299 In zijn Ep. Fest. I (329) en III (331) gebruikt Athanasius Ps. 80,4 eveneens typologisch, maar dan met

het oog op Pasen.
300 PG 23, 973 A 1-D 9.
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thema van de Psalm vastgesteld als de eerste komst van Christus en het geloof van
alle volken in Hem. Door deze vaststelling gaat Athanasius de in de Psalm aanwezi-
ge natuurbeelden profetisch duiden: ‘De zee die in beweging komt’ (vs. 7) is het
tegenwoordige leven: het heet ‘zee’ omdat het zout verwijst naar de bitterheid van
de levenszorgen, het ‘beweegt’ omdat het uit zijn vroegere toestand, de afgoden-
dienst, is ontrukt. ‘De stromen die samen in de handen klappen’ (vs. 8) zijn de heili-
ge apostelen,301 wier ijver voor de prediking de dichter aangeeft door het ‘samen in
de handen klappen’. De bergen die zich zullen verheugen, omdat Hij komt om de
aarde te richten’ (vs. 8) zijn de engelen die vreugde hebben over een enkele zondaar
die zich bekeert. Ook is te wijzen op drie muziekinstrumenten die Athanasius als
symbool-woord neemt: ‘Harp’ in vs. 5 is een symbool-woord voor de harmonie van
lichaam en ziel; ‘de trompetten van dennehout’ (vs. 6) staan voor het vuur en de
heftigheid van de prediking van het Evangelie, terwijl ‘trompetten van hoorn’ de
koninklijke waarde ervan aangeeft, daar de koningen met de hoorn werden uitge-
roepen.

Psalm 99: Deze Psalm bevat de oproep om te komen voor Gods aangezicht (vs. 2b).
Omdat Gods aangezicht de Zoon is, wordt hier het geloof in Christus aangeduid.
Tegelijk wordt in vs. 1 de gehele aarde opgeroepen te juichen voor Hem. Zo is het
thema van de Psalm een oproep aan de volkeren om Christus te danken302 vanwege
het heil dat Hij heeft gebracht. Het ‘juichen’ (vs. 1) neemt Athanasius zoals ge-
woonlijk als een overwinningslied, omdat Christus de demonen heeft verslagen. ‘De
Heere is God en heeft ons gemaakt’ (vs. 3) leert, dat Christus die met Zijn bloed de
gehele aarde verlost heeft, ook de Maker van onze schepping is.303 Opmerkelijk hoe
Athanasius het vervolg ‘We zijn Zijn volk en Zijn schapen’ uitlegt. ‘Zijn volk’ slaat
op hen die verstandig zijn, ‘Zijn schapen’ op hen die de ‘redeloze’ orde toebehoren
en niet de goddelijke woorden geproefd hebben.304 Hiermee geeft Athanasius aan
hoe ook de ongelovigen eigendom van Christus als Schepper zijn, maar op een
andere wijze dan de gelovigen die alleen Zijn volk zijn. ‘Gaat in Zijn poorten met
lofprijzing’ (vs. 4): ‘Zijn poorten’ betekent de Kerk op de aarde, waarin wij moeten
lofprijzen, nadat wij eerst onze zonden belijden, en de weldaden van Christus jegens
ons uitspreken.

Psalm 112: Deze Psalm bevat een oproep de Heere te loven en heeft een wereldwijd
karakter (vs. 2: ‘Van de opgang der zon tot haar neergang’; vs. 3: ‘de heidenen’).
Dat geeft aan, dat de Psalm gericht is aan ‘het nieuwe volk’ om Christus te eren. In
het bijzonder vs. 5-6 (‘Wie is gelijk de Heere, onze God? Die zeer hoog woont. Die
zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde’) zijn voor Athanasius van belang. Ze
vertellen aan ‘het nieuwe volk’ dat, hoewel Christus ten hemel is gevaren en zich ter

                                                          
301 Door Athanasius hier omschreven als toÝj ¡g…ouj mustagwgoÝj.
302 De Psalm heeft als opschrift e„j ™xomolÒghsin en Athanasius doet recht aan die aanwijzing door in de

hypothesis de Psalm als dankpsalm voor Gods weldaden te karakteriseren.
303 PG 27, 424 B 6-7: aÙtÒj ™stin Ð kaˆ toà ¹metšrou poi»matoj dhmiourgÒj. Athanasius duidt

Christus vaker aan als dhmiourgÒj van de schepping, zie bijv. De Incarn. 26 (Thomson, 196.6); Or. c.
Ar. II.53 (PG 26, 260 A 15).

304 PG 27, 424 B 9-12: æj e�nai m�n Ð laÕj logikèteroj, prÒbata d� oƒ t¾n ¢logwtšran t£xin
™pšcontej, kaˆ m¾ ™n pe…rv tîn qe…wn Ôntej log…wn. Voor deze uitleg verwijst Athanasius naar Ps.
118, 76: ‘Want als een verloren schaap heb ik gedwaald’.
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rechterhand Gods bevindt, toch de ganse aarde vol is van Zijn toezicht en zij Zijn
toezicht genieten.305 Vs. 9 spreekt over ‘De Heere die de onvruchtbare laat wonen in
het huis’. ‘De onvruchtbare’ is de menigte der volken die een geestelijk huis is,
omdat in haar de Heere Zijn woning heeft gemaakt. Zij is ook ‘een blijde moeder
van vele kinderen geworden’ (vs. 9b), want haar kinderen zijn gered door het geloof
in Christus. Athanasius ziet hier ook een tegenstelling met de Synagoge die juist
wegens haar kinderen niet blij is, omdat zij aan het verderf zijn overgeleverd.

Psalm 116: Deze kortste Psalm krijgt ook een minimale uitleg. Haar oproep aan ‘de
heidenen’ (vs.1a) en ‘de volken’ (1b) is genoeg om te stellen, dat in deze Psalm de
roeping der heidenen wordt bedoeld.306 Bij vs. 2 (‘Want Zijn barmhartigheid is sterk
over ons geworden’) merkt Athanasius nog op, dat de volkeren deze verandering307

nooit hadden ontvangen als niet de barmhartigheid van God sterker was geweest als
onze zonden.

Psalm 134:308 Athanasius beziet ‘de knechten des Heeren’ (vs.1) als verwijzing naar
hen die begeren onderricht te worden, de catechumenen. Vanuit vs. 3 komt daar een
inperking bij: vanuit de vermelding van Jacob (vs. 4a) en het verblijf van het volk in
Egypte (vs. 8-11) meent Athanasius, dat hier vooral de Israëlieten worden opgeroe-
pen God te prijzen. Hij vermeldt erbij dat Jacob ‘de doorschouwende geest’ is (Ð
dioratikÕj noàj).

Deze uitleg gaat via Origenes terug op Philo en is gebaseerd op de nieuwe naam die
Jacob kreeg: Israël. Philo schrijft dat Jacob betekent ‘hielenlichter’ (pternist»j),
terwijl Israël betekent ‘hij die God schouwt’ (Ðrîn tÕn qeÕn). 309 Deze etymologie
heeft zijn wortels in Gen. 32, 30 waar Jacob na zijn worsteling met de engel bij Pni-
el uitroept: ‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht’.

Vs. 5-7 gaan over de werken Gods in de natuur. Athanasius verklaart deze passage
in de letterlijke betekenis.310

Psalm 135: Deze Psalm krijgt van Athanasius een summiere bespreking, omdat zij
dezelfde inhoud heeft als de vorige, zij het dat daar de verlosten opgedragen wordt
God te loven, hier Hem te belijden.311

                                                          
305 PG 27, 465 D 12 - 468 A 3: Did£sketai Ð nšoj laÕj, æj, e„ kaˆ ¢nel»fqh Ð KÚrioj ¹mîn, kaˆ

œstin ™n dexi´ toà PatrÕj, ¢ll’ oân kaˆ oÛtwj pl»rhj ™stˆ p©sa ¹ gÁ, kaˆ ¢polaÚei tÁj
™piskopÁj aÙtoà.

306 Vian, Testi inediti, fragm.65: Kaˆ di¦ toà parÒntoj yalmoà ¹ tîn ™qnîn shma…netai klÁsij.
307 Metabol»: Athanasius duidt nog eenmaal in zijn andere werken de bekering met dit woord aan, en

wel in Zijn De vita Ant. 68. Daar is sprake van Antonius die Manicheërs en andere ketters vermaant om
te komen tot de verandering tot godsvrucht (PG 26, 940 B 12: ¥cri nouqes…aj tÁj e„j eÙsšbeian
metabolÁj).

308 Athanasius verklaart het opschrift ’AllhloÚ�a: ’AllhloÚ betekent ‘looft’ en �a betekent ‘de Heere’.
309 De mutatione nominum 81, Les oeuvres de Philon d’ Alexandrie 18, ed. R. Arnaldez, Parijs 1964, 68-

69.
310 Bij vs. 5 verklaart Athanasius dat de natuur kennis geeft van Gods scheppende kracht (tÁj dhmiourgi-

kÁj dun£mewj), en ter illustratie tekent hij bij vs. 6 aan dat wind en bliksem uitingen zijn van Gods
macht (sÚmbolon e‡h tÁj qeotrepoàjdun£mewj).

311 Ps. 134: A„ne‹te; Ps. 135: ’Exomologe‹sqe.
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Vanuit Apologia de Fuga 24 blijkt dat het in Psalm 135 bij elk vers herhaalde
‘Want Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid’ door de gemeente werd ge-
bruikt als antwoord op de psalmvoorlezing.312

De uitdrukking ‘de God der goden’ (vs. 2) verklaart Athanasius vanuit het woord
van God tot Mozes: ‘Ik stel u tot een god voor Farao’ en vanuit Ps. 84 :’Ik heb ge-
zegd, gij zijt goden’. In de verklaring van deze Psalm heeft Athanasius aangegeven
dat ‘goden’ betrekking heeft op iedere heilige: God is van al deze heiligen de God.
Voor wat betreft het overige van de Psalm is door de verwijzing naar de vorige
duidelijk, dat zowel het gedeelte over de schepping (vs.5-9), als dat over de historie
van Israël letterlijk moet worden uitgelegd. Bij vs. 13 (‘Die de zee deelde in delen’)
merkt Athanasius op dat volgens een oud verhaal (lÒgoj ¢rca‹Òj) de zee zich in
twaalf delen deelde en dat zo aan iedere stam een doorgang werd geschonken.313

2.3 De Psalmdichter spreekt tot Israël

Psalm 81: De Psalm heeft geen opschriften die aanwijzing geven, evenmin sym-
bool-woorden die daarbij helpen kunnen. Doorslaggevend lijkt hier te zijn de han-
deling. Er wordt een beschuldiging geuit tegen hen die ‘goden’ worden genoemd
(vs. 1 en 6). Wat zij gedaan hebben wordt ‘onrecht’ (vs. 2) genoemd. Als zo dik-
wijls is dat voor Athanasius een aanwijzing dat de leiders van het Joodse volk ten
tijde van Jezus bedoeld zijn. Die hebben immers het hoogst denkbare onrecht be-
dreven door Jezus als de volmaakt Heilige Zoon van God te veroordelen als godde-
loze. Vanuit die vaststelling krijgt de Psalm zijn uitleg. Met ‘goden’ zijn de Joodse
leiders bedoeld.314 Als vs. 1 verklaart, dat ‘God in het midden der goden staat, en
oordeelt’, dan heeft dat betrekking op Christus die bij Zijn heilbrengende komst in
het midden van de Joodse leiders stond om over hen gericht te houden en hun daden
te onderzoeken. Deze uitleg is geheel in lijn met Eusebius.315 Wel gebruikt de EP
een typisch Athanasiaanse bewoording. Terwijl Eusebius over Christus spreekt als
‘God de Logos’ (Ð QeÕj LÒgoj), spreekt Athanasius meer soteriologisch als ‘God
toen Hij  de heilbrengende komst verwerkelijkte’ (Ñ QeÕj, Óte t¾n swt»rian pa-
rous…an pepo…htai). Het symbool-woord ‘grondvesten der aarde’ (vs. 5) duidt op
de demonen, de vorsten der wereld. Zij hebben eerder dan het volk der Joden straf
ontvangen toen Jezus zei: ‘Nu wordt de vorst van deze wereld uitgeworpen’. Daar-
mee zijn de demonen uit de heerschappij over de wereld gestoten. Als de Psalm in
vs. 7 verklaart: ‘Gij zijt goden, gij sterft als de mensen, gij valt als een van de vor-
sten’, dan zullen de leiders der Joden vallen net als de vorsten, dat zijn de demonen.
Eusebius heeft hier een verwijzing naar de val van Lucifer kort na de schepping
zonder de verwerping van de demonen tijdens Christus’ komst aan te roeren, Atha-

                                                          
312 proštrepon tÕn m�n di£konon ¢naginèskein yalmÒn, toÝj d� laoÝj ØpakoÚein: “Oti e„j tÕn

a„îna tÕ œleoj aÙtoà (SC 56bis, 234. 22-24).
313 Dit is een Joodse legende, zie L. Ginzberg, The Legends of the Jews III, Philadelphia 1954, 22.
314 In De Incarn. 4 verklaart Athanasius ‘goden’ meer algemeen in betrekking tot de mens in de hoge

positie die hij als beeld Gods had bij de schepping (Thomson, 144. 30-34). Als Athanasius in Or.c.Ar.
I.9 (PG 26, 29 A 1-3) deze Psalm ter sprake brengt, laat hij buiten beschouwing wie er met ‘goden’ be-
doeld zijn. Hij maakt alleen de tegenstelling tussen de Zoon die ‘waarachtig God’ (QeÒj ¢lhqinÕj) is,
en ‘de goden’ die deze genade van de Vader hadden door deel te hebben aan het Woord door de Geest
(metocÍ toà LÒgou di¦ toà PneÚmatoj).

315 PG 23, 984 A 6-10.
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nasius heeft het precies omgekeerd.316 In vs. 8 wijst ‘Gij bezit alle natiën’ op de
bekering der volkeren. Dan wordt de volgorde: eerst zijn de demonen verslagen
door het kruis van Christus (vs. 5), dan is de verwerping van Israël geschied (vs. 6-
7), tenslotte is het Evangelie aan alle volken gepredikt (vs. 8).

2.4 De psalmdichter spreekt tot de mensheid

Psalm 61: Vanuit het opschrift ‘voor Iduthun’ verklaart Athanasius de Psalm als
bedoeld voor Iduthun die in zonde is gevallen. Origenes meent op grond van vs. 3
(‘Ik zal niet (nog) meer wankelen’) dat hij juist geen zonde heeft gedaan,317 terwijl
Eusebius spreekt over een periode van verzoekingen, waarin hij ‘misschien in zonde
gevallen is’.318 In vs. 9 worden alle volkeren opgeroepen God te loven. Daarmee is
de Psalm gericht aan de persoon van de mensheid. Zo krijgt de aan Idithum gegeven
aanwijzing hoe vanuit de zonde tot vergeving te komen, een universele strekking.
Vandaar dat Athanasius de in vs. 4 voorkomende beschrijving van de situatie van de
dichter (‘een bijna instortende wand en een ingevallen muur’) kan bezien als een
typering van de menselijke natuur in het algemeen die tot het kwade geneigd is319 en
behept is met een natuurlijke onmacht waar de demonen gebruik van maken.320 Bij
het vallen in een zonde verliest de mens zijn ‘deugdzame toestand’.321 De woorden
‘Zij beraadslaagden mij van de eer te beroven’ (vs. 5) betrekt Athanasius op het
werk van de demonen om de heidenen tot aanbidding van afgoden te brengen,
waardoor de mens niet meer inzag dat het zijn eer was om het beeld van God te zijn.
Origenes verklaart bij dit gedeelte dat ‘deugd en kennis de eer zijn van iedere rede-
lijke ziel’.322 Origenes en Eusebius laten hier de demonen geheel buiten beschou-
wing. Vs. 9 (‘Hoopt op Hem, iedere vergadering der volken’)323 vormt het spil-vers.
Daarin wordt het berouw uitgebreid tot alle volken. Terwijl Athanasius dus vs. 1-9
in direkte zin uitlegt, zij het met inbegrip van de onzichtbare werkelijkheid van de
demonen, verklaart hij vs. 9-12 profetisch met het oog op gebeurtenissen uit de tijd
van de volkerenroeping. Tegelijk verwijzen ‘de mensenkinderen die ijdel zijn’ (vs.
10) naar de oversten der Joden, die de waarheid van zich stootten. Origenes verwijst
in het algemeen naar hen die de ijdelheid van deze eeuw volgen’,324 terwijl Eusebius
een verbinding legt met Prediker: ‘ijdelheid der ijdelheden’.325 Athanasius gaat een
geheel andere weg door een vervulling te zoeken binnen het heilsplan.

                                                          
316 PG 23, 988 D7-12).
317 PG 12, 1485 A 1-2.
318 PG 23, 588 A 2-3.
319 PG 27, 276 A 14-B 1: neneuku…v tÍ toà ¢nqrèpou fÚsei ™pˆ t¦ pon¾ra.
320 Di¦ t¾n fusik¾n ¢sqšneian. Voor de zwakheid van de menselijke natuur juist tegenover de demo-

nen, zie ook De Inc. 8, waar Athanasius de komst van de Logos o.a. naar voren brengt vanwege de
zwakheid van de mensen tegenover de misleiding der demonen (Thomson, 250 11).

321 tÁj kat’ ¢ret¾n st£sewj. Athanasius geeft in de hypothesis aan dat door de boetvaardigheid het
herstel (¢n£klhsij) van de deugd plaatsvindt. Dit woord vinden we in zijn andere geschriften nog
slechts éénmaal en wel in De Incarn. 7, maar dan in het kader van het herstel van de gevallen menselijke
natuur in de heerlijkheid die het bij de schepping had (Thomson, 150.17).

322 PG 12, 1485 A 8: Tim¾ tÁj logikÁj yucÁj ¢ret¾ kaˆ gnîsij.
323 LXX heeft hier enkelvoud: laoà. Origenes volgt dat, terwijl Eusebius en Athanasius hier een meer-

voud in de tekst hebben. Origenes en Eusebius verwijzen hier niet naar de roeping der volkeren tot het
geloof.

324 PG 12, 1485 C 2-4.
325 PG 23, 596 A 9-C 5.
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Psalm 150: Athanasius ziet in deze psalm een oproep aan ‘de engelen en de mensen
over de gehele wereld’ om God te loven. Hij baseert zich op een tweedeling in de
Psalm tussen vs.1-2 enerzijds en vs.3-5 anderzijds. In vs. 1-2 worden ‘Zijn heiligen’
en ‘de sterkte Zijner macht’ opgeroepen tot lofprijzing. De eersten zijn de engelen,
de laatsten staan voor zon, maan en het koor der sterren.326 In vs.3-5 worden een
zestal organen genoemd om God te loven: de klank der trompet, Psalter, cither,
tamboerijn, snaar, en cymbalen. Die zes staan voor onderscheiden mensengroe-
pen.327 De klank der trompet wijst Athanasius toe aan de apostelen als de hogere
orden van de Kerk. ‘Psalter, cither en tamboerijn’ neemt Athanasius bijeen. Psalter
wijst op de geest die de klanken vanuit de hemel heeft; de cither wijst op de ziel; de
tamboerijn is symbool van het lichaam, want God wordt ook geloofd door de goede
werken. ‘Snaren en cymbalen’ wijzen op de ambtsdragers in de Kerk: zij doen fei-
telijk niet meer dan begeleiden wat de krachtige trompet van de apostelen heeft
voortgebracht: ‘Met deze instrumenten worden de lagere orden van de Kerk be-
doeld, die geen gebrek hebben aan een woord van kennis of wijsheid, ongetwijfeld
als door de trompetten en de andere organen, en die het geloof hebben als met een
enkele klank en een instrumenteel geluid.328 Hiermee wordt opnieuw de unieke
plaats van de apostelen tegenover de latere ambtsdragers van de Kerk naar voren
gebracht.

2.5 De psalmdichter spreekt tot meerderen

Psalm 44: In de hypothesis geeft Athanasius de hoofdlijnen voor de uitleg van deze
Psalm aan de hand van alle onderdelen van het opschrift. Beslissend is ‘voor de
Geliefde’, want daarmee wordt Christus bedoeld329 en aangewezen als het hoofd-
thema van de Psalm. Vervolgens wijst ‘met het oog op het einde’ op Zijn komst te
verlossing, terwijl ‘voor hen die veranderd worden’ wijst op de bekering van de
heidenen van afgoderij tot Godsvrucht, en ‘de zonen van Kore’ staan voor de apos-
telen. Athanasius geeft aan dat de dichter zich in vs. 3-11 richt tot Christus, in vs.12-
17 tot de Kerk, in vs. 18 weer tot Christus. Daarbij heeft vs. 2 een aparte plaats.
Daar spreekt de dichter in de persoon van God: ‘Mijn hart heeft een goed woord
voortgebracht’ (vs. 2a). Dat zegt de Vader van de Zoon. Want Hij is God door God
voortgebracht.330 Dat geeft al wel direkt een probleem bij vs. 2b, waar David in de
persoon van God tot Christus spreekt: ‘Ik vertel Mijn werken aan de koning’. Atha-
nasius brengt dan opnieuw het belangrijke onderscheid tussen Christus als God
tegenover Hem als mens naar voren: ‘Hoewel hij als God (æj QeÕj) koning is, zo

                                                          
326 Vian, Testi inediti, fragm. 156. In Ep. Fest. VI (334) brengt Athanasius Ps. 150 naar voren met het oog

op de viering van Pasen: de oproep tot loprijzing is vanwege ‘de overwinning over de vijanden, het
wegnemen van de zonde en de opstanding uit de dood’.

327 Vian, Testi inediti, fragm. 157.
328 Vian, Testi inediti, fragm. 157: Di¦ d� tîn cordîn kaˆ tîn kumb£lwn, œti m¾n kaˆ tîn Ñrg£nwn

t¦ ØpobebhkÒta tÁj ™kklhs…aj dhloàntai t£gmata, oƒ lÒgJ m�n m¾ crèmenoi gnèsewj m»te
sof…aj, ésper ¢mšlei di¦ tîn salp…ggwn kaˆ tîn ˜tšrwn Ñrg£nwn, ½cJ d� ésper mÒnV kaˆ
yilÍ ¢kÍ t¾n p…stin œcontej.

329 Natuurlijk vanuit hetgeen de Vader tot de Zoon heeft gesproken bij de Doop: ‘Deze is Mijn Zoon,
Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth.3, 17).

330 PG 27, 208 B 9-11: ToàtÒ fhsin Ð Pat¾r perˆ toà Uƒoà: gegšnhtai g¦r QeÕj ™k Qeoà. Zie voor
dezelfde uitleg èn hetzelfde gebruik (namelijk om de Godheid van de Zoon naar voren te brengen) van
dit vers: De Decr.21(Opitz, 18); Or. c. Ar. II.57 (PG 26, 268 B 11); III.59 (448 B 12); III.67 (464 C 10).
Zie ook E.P. Meijering, Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer III, 24.
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wordt wegens Zijn vleeswording (di¦ tÕ sesarkîsqai) van Hem gezegd dat Hij
tot de aanvang van het koningschap is gekomen. Zo wordt ook van Hem gezegd
wegens Zijn mensheid volgens het heilsplan (di¦ tÕ ¢nqrèpinon o„konomikîj) dat
Hij datgene, wat Hij van nature als God (fusikîj æj QeÕj) weet, hoort.331 Vanuit
de vaststelling dat de bedoelde Koning in Ps. 44 Christus is als God en mens worden
vervolgens de zeer vele symbool-woorden van de Psalm uitgelegd vanuit hun be-
trekking tot deze koning die Christus is. ‘Mijn tong’ (vs. 2c) is Christus, zo ook ‘de
pen van een schrijver, die snel schrijft’ (vs. 2c): omdat, wanneer Hij iets zegt, het
direkt geschiedt, bijv.: Ik wil, wees rein, en hij was rein; en: Jongeling Ik zeg u sta
op, en hij stond onmiddellijk op. Rondom dit vs. 2 verschilt Athanasius aanzienlijk
van Origenes en Eusebius. ‘Mijn hart heeft een goed woord voortgebracht’ past
Origenes toe op David of de profeet en Eusebius op de profeet. Athanasius wijkt
daarvan af en verklaart het als een woord gesproken in de persoon van de Vader met
het oog op Zijn Zoon. Zo verklaart Athanasius dit vers ook in zijn andere geschrif-
ten (zie boven), waarmee hij blijft in de traditie van Justinus en Tertullianus.332

Eusebius noemt wel de uitleg van God de Vader die hier spreekt, maar wijst die
uitleg af, omdat hij daardoor de overgang naar vs. 3 niet kan maken, waar immers
David in ieder geval niet in de persoon van de Vader spreekt.333 Het is veelzeggend,
dat Athanasius ondanks deze argumentatie toch een ander spoor kiest dan Eusebius.
In vs.3-10 richt de dichter zich tot Christus. Als hij dan ook zegt ‘Uw pijlen zijn
scherp, volken zullen onder u vallen’ (vs. 6) bedoelt hij de apostelen, die de geeste-
lijke vijanden in het hart troffen, en in staat waren het land onder de hemel onder
Christus’ voeten te brengen en onder het juk van Zijn gezag. Als dan direkt na de
vermelding van de apostelen de aanspraak ‘o God’ (vs. 7) tot de Koning voorkomt,
dan geeft dat aan ‘dat zij die door de apostelen geroepen worden de Godheid van de
Eniggeborene belijden’. Bij vs. 8a (‘Gij hebt gerechtigheid liefgehad en onrecht
hebt gij gehaat’ brengt Athanasius de reden van de menswording naar voren ((¹ tÁj
™nanqrwp»sewj aÛth a„t…a). Hij stelt, dat Christus kwam om de natuur der men-
sen, die zich van de gerechtigheid tot de ongerechtigheid had gekeerd, in Zijn per-
soon mee te voeren, en deel aan Zichzelf te geven, zodat zij gerechtigheid gingen
beminnen en onrecht haten.334

Zie tegenover deze omschrijving van de verandering in de menselijke natuur bij de
zondeval ook de meer Platoonse verwoording zoals Athanasius die geeft in
Con.Gen. 4. Daar spreekt hij over de zondeval als een afwending van het goede en
een heenwending naar het kwade, waarbij hij het goede omschrijft als de werkelijk-
heid omdat het zijn type heeft in God,335 terwijl kwaad staat voor wat onwerkelijk
is, omdat hetgeen geen werkelijk bestaan heeft is uitgevonden door de inzichten der
mensen.336 Voor wat betreft de reden van de menswording: terwijl Athanasius hier

                                                          
331 PG 27, 208 B 11-C 1. Zie voor hetzelfde gebruik van fusikîj Or.c.Ar. II.7 (Pag 26. 161 A 8); III.20

(365 A 14); De Synodis 50 (Opitz, 274).
332 Dial. c. Trypho 38; Adv. Prax. 7.
333 PG 12, 1428 C 7-D 14 en PG 23, 393 B 7-C 1.
334 PG 27, 209 C 13-D 1: ’Epeid¾, t¾n trop¾n paqoàsa, ¹ ¢nqrèpwn fÚsij katale…yasa t¾n di-

kaiosÚnhn ¹g£phse t¾n ¢nom…an, taÚtV toi gšgonen ¥nqrwpoj Ð Monogen¾j, katorqîn ™n
˜autù tÍ ¢nqrèpwn fÚsei tÕ ¢gap©n dikaiosÚnhn kaˆ mise‹n ¢nom…an.

335 Thomson 10.19: Ônta dš fhmi t¦ kal£, kaqÒti ™k toà Qeoà t¦ parade…gmata œcei.
336 Thomson 10.20: oÙk Ônta d� t¦ kak¦ lšgw, kaqÒti ™pino…aj ¢nqrèpwn oÙk Ônta

¢napšplastai
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in de EP als reden wijst op de vernieuwing van de menselijke natuur, noemt hij in
De Incarn. als eerste reden van de menswording (a„t…a prèth tÁj
™nanqrwp»sewj) ‘dat wij niet meer als veroordeelden sterven, maar als degenen
die zullen opstaan de algemene opstanding van allen verwachten’.337

Bij vs. 8b (‘Daarom heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw
metgezellen’) legt Athanasius ‘de zalving’ uit met het oog op de vreugde. In
Or.c.Ar. I.46 maakt hij echter de toepassing op de Heilige Geest. Voor het overige is
zijn uitleg daar hetzelfde: ‘daarom’ duidt op de reden van de menswording (I.49);
door het deelgenootschap aan Christus worden de gelovigen geheiligd (I.47); door
Zijn menswording schenkt Christus Zijn gelovigen deel aan het ‘liefhebben van de
gerechtigheid en het haten van onrecht’ wat ze door de zondeval waren kwijtgeraakt
(I.51).338 ‘Zijn klederen mirre, aloë, en kassie’ (vs. 9) zijn Christus’ heerlijkheid en
macht, en eer.339 ‘Dochters van koningen’ (vs. 10a): koningen noemt hij de heilige
apostelen die met Christus heersen, hun dochters noemt hij de door hen tot kennis
Gods340 wedergeboren zielen. ‘De koningin’ (vs. 10b) is de Kerk, omdat zij bruid
van de grote Koning is geworden.341 Vervolgens richt de dichter zich in vs.11-17 tot
de Kerk. Tot de kerk wordt gezegd dat ‘de dochter van Tyrus u zal vereren met
geschenken’ (vs. 11c): dat toont de roeping der heidenen. Athanasius oppert als
reden van juist hun vermelding, dat de Tyriërs bij uitstek vijanden van de god-
vruchtige levenswijze waren. ‘Alle heerlijkheid van de dochter van de Koning is
innerlijk in gouden zomen’ (vs. 14) wijst op de godsvrucht die innerlijk is, terwijl de
zomen staan voor de veelvoudige deugden. ‘De tempel van de koning’ (vs. 16) is de
hemel. ‘In plaats van uw vaderen worden uw zonen geboren’ (vs. 17): Met vaderen
worden wel bedoeld de profeten, met zonen de heilige apostelen of de voorgangers
der kerken, die zonen der kerk zijn geworden zijn en door de Heere tot oversten
over de aarde zijn geplaatst.342

Psalm 51: In de hypothesis verklaart Athanasius uitvoerig de in het opschrift aange-
duide situatie: ‘Toen de Idumeër Doëg kwam en aan Saul berichtte: David is geko-
men in het huis van Abimelech’. Omdat de gebeurtenissen rondom David in hun
karakter als heilsgeschiedenis typologisch betrekking hebben op het heilsplan, zoekt
Athanasius naar de passende gebeurtenissen: hij noemt dan de oversten der Joden en
Judas als beiden passend voor de figuur van Doëg. Opmerkelijk is dan wel dat
Athanasius vs. 1-5 alleen op Doëg toepast, waarbij hij achter de figuur van Doëg de

                                                          
337 Thomson 158.43-45.
338 Zie over de uitleg van Ps. 44,7-8 in de Ariaanse strijd E. Grümbeck, Christologische Schriftargun-

mentation und Bildersprache, 159-195.
339 In O.c.Ar. 41 betrekt Athanasius de klederen op de menselijke natuur van Christus, terwijl hij mirre,

aloë en kassie verbindt met de specerijen die de vrouwen hadden bereid voor Christus’ begrafenis (PG
26, 112 A 1-8).

340 Qeognws…a gebruikt Athanasius in zijn andere werken slechts twee keer. Eénmaal, in Con.Gen. 1 voor
de algemene Godskennis middels de schepping (PG 25, 4 B 14), en éénmaal, in De Vita Ant. 79, zoals
hier in de EP voor de kennis van God door Christus (PG 26, 963 A 13).

341 ‘Het staan aan de rechterhand duidt op de eer die zij in de toekomst hebben zal. Haar prachtige kleed is
geloof, hoop en liefde. Ze heeft ook een ander prachtig kleed, Christus zelf. Want gij allen die in Chris-
tus gedoopt zijn, hebt Christus aangetrokken’.

342 PG 27, 213 B 1-3: –H kaˆ toÚtouj tîn ’Ekklhs…aj ¹goumšnouj, o‰ gegÒnasi m�n tÁj ’Ekklhs…aj
uƒo…, katest£qhsan d� ¥rcontej ™pˆ p©san t¾n gÁn par¦ toà kur…ou ’Ihsoà.
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duivel waarneemt.343 In vs. 6 stelt hij dat het daar genoemde ook geldt van de over-
sten der Joden en Judas, om dan vervolgens vanaf vs. 7 de Psalm louter op die over-
sten der Joden en Judas toe te passen. In de Psalm richt David zich tot Doëg, waar-
door de Psalm in haar vervulling een aanspraak wordt tot Judas en de oversten der
Joden. Dat betekent bij vs. 7 ‘Hij moge u wegrukken uit uw tent’ dat daarin tot
Israël wordt gezegd dat zij in ballingschap zullen raken vanwege hun verwerping
van Christus aan het kruis. Terwijl Origenes en Eusebius hun uitleg richten op de
situatie rondom Doëg,344 hecht Athanasius de Psalm aan de in het heilsplan voltrok-
ken breuk waarin Israël Christus verwerpt en dan zelf verworpen wordt. Voor deze
verklaring voert Athanasius nog twee onderdelen van het opschrift aan: ‘ter onder-
wijzing’ en ‘met het oog op het einde’: ‘Er is veel inzicht nodig om het geheimenis
van het heilsplan van de zoon van David naar het vlees te kennen’.345

Psalm 95: Deze Psalm heeft als opschrift: ‘Toen het huis gebouwd werd na de bal-
lingschap’. De betekenis hiervan is vanuit de Psalm vast te stellen. Er is sprake van
een nieuw lied (vs. 1) en van ‘Gods heil’ (tÕ swt»rion), wat altijd verwijst naar het
nieuwe verbond; de Psalm heeft het verschillende malen over de ganse aarde (vs. 1
en 9), de heidenen (vs. 3 en 10), stammen der volken (vs. 7). Vanuit zoveel gege-
vens kan het niet anders of de Psalm heeft als thema de roeping der heidenen. ‘Toen
het huis gebouwd werd’ wijst dan ook op de bouw van de Kerk over de gehele we-
reld; ‘Na de ballingschap’ wijst op de geestelijke gevangenschap waarin alle volken
tot aan Christus’ komst verkeerden. Voor wat betreft de onderscheiden personen kan
het volgende opgemerkt worden: Vs. 1-6 is vooral een aansporing aan de apostelen
om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. ‘Zingt de Heere een nieuw lied’ is de
opdracht het nieuwe verbond uit te dragen. ‘Verkondigt Zijn heil van dag tot dag’
(vs. 2) geeft aan, dat de apostelen tot aan het einde der wereld niet zullen ophouden
de geheimenissen van het nieuwe verbond ons mee te delen.346 In vs. 7 is de oproep
gericht aan de stammen der heidenen’. Athanasius vat die stammen op als stam-
hoofden, waarin de gehele stam vertegenwoordigd is. Daarom worden daarmee de
leiders van de kerken bedoeld: de priesters en voorgangers.347 ‘Want Hij heeft de
wereld gegrondvest, zij zal niet wankelen’ (vs. 10) wijst vanuit de context niet op de
schepping, maar op de Kerk die door Christus is gevestigd en die door ‘de poorten
der hel niet zal worden overweldigd’. ‘Hij zal de wereld richten in gerechtigheid’
(vs. 10b) wijst erop hoe Christus bij Zijn eerste komst onze rechtszaak besliste en de
onreine demonen verdreef.348 Vanuit het vastgestelde kader van de Psalm meent
Athanasius dat de natuurbeelden in vs. 10-11 profetisch zijn bedoeld: ‘de zee zal

                                                          
343 De altijd aanwezige werkelijkheid van duivel/demonen achter de vijanden van God en Zijn volk maakt

ook hier de dubbele uitleg mogelijkheid.
344 Eusebius geeft bij vs. 7 aan hoe Doëg als Syriër kennelijk een korte tijd plaats heeft gehad in de taber-

nakel van God en in Zijn Kerk, maar er nu uitgeworpen is (PG 23, 448 C 12-D 2).
345 PG 27, 245 A 12-14: Cre…a g¦r pollÁj sunšsewj e„j tÕ gnwr…sai tÁj o„konom…aj toà kat¦

s£rka Dau�d tÕ must»rion.
346 Hier komt de traditio apostolica naar voren: dat het door de apostelen uitgedragen kerygma moet

worden doorgegevn zoals zij het hebben gepredikt. Op die manier zijn zij het feitelijk zelf die tot iedere
nieuwe generatie spreken.

347 PG 27, 416 C 7-9: Patri¦j kale‹ toÝj tîn ’Ekklhsiîn ¹goumšnouj, ƒeršaj fhmˆ kaˆ prošdrouj.
348 Duidelijk is hier de context beslissend om dit vers niet te betrekken op het gericht van Christus’ we-

derkomst. Bij Zijn eerste komst was echter geen sprake van gericht, alleen in het uitdrijven van demo-
nen.
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bruisen en wat haar vervult’ (vs. 11a) staat voor de volkenwereld die zich in bewe-
ging zet om het kerygma aan te nemen, terwijl ‘Het veld zal zich verheugen en alle
bomen van het woud’ (vs. 11b) betrekking heeft op de heiligheid der zielen die over
het heil der wereld juichen.

Psalm 117: Vs. 22 (‘De steen die door de bouwlieden verworpen is, is tot een hoofd
des hoeks geworden’) is reeds in het Evangelie, in de Handelingen, en in de brief
van Petrus verklaard als verwijzing naar het lijden en de opstanding van Christus.349

Athanasius geeft in zijn uitleg aan dat Christus na de bekering van de volkeren tot
een hoeksteen is geworden: toen verbond Hij de twee volken van joden en heidenen
tot een enige nieuwe mens (Ef. 2,15). Op grond van dit laatste verklaart hij vs. 23
(‘Het is van de Heere geschiedt, en het is wonderlijk in onze ogen’) met het oog op
de ontstane verbinding der twee volken in de ene hoeksteen.350 Ook vs. 26 (Geze-
gend is Hij die daar komt in de Naam des Heeren’) is in het evangelie betrokken op
Christus, en wel bij de intocht in de Jeruzalem (Joh. 12,13).351 Vervolgens geeft het
symbool-woord heil (swt»rion) in vs. 14 en 28 aan, dat hier het heilsplan profetisch
naar voren wordt gebracht. Het onderscheid tussen de oproep tot Israël om God te
loven (vs. 2) en de oproep tot allen die God vrezen om te loven (vs. 4) verklaart
Athanasius door te stellen, dat hier het ene nieuwe volk uit Joden en heidenen be-
doeld wordt, waarbij de Joden eerst worden opgeroepen, omdat zij als eerste door de
prediking van het Evangelie zijn geroepen. Athanasius karakteriseert zo de Psalm
als een onderwijzing aan het ene nieuwe volk om alleen de mensgeworden Logos
Gods aan te roepen en in een tijd van vervolging Hem tot Helper te hebben.352 ‘Uit
de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen, en Hij verhoorde mij in een wijde
ruimte’ (vs. 5) leert enerzijds, dat wie zich aan het geloof overgeeft benauwdheden
zal meemaken, en anderzijds, dat wie zo’n benauwdheid meemaakt alleen de toe-
vlucht tot de Heere moet nemen, want die zal voor de kleine noden grote beloningen
schenken (‘wijde ruimte’). Uit de verklaring bij vs. 15 (‘De stem van jubel en van
heil in de tenten der rechtvaardigen’) blijken die benauwdheden te maken te hebben
met de demonen en de christenvervolgers. Omdat zij verslagen zijn klinkt er een
lied van overwinning en dat klinkt nergens anders dan in de tenten der rechtvaardi-
gen, dat zijn de gemeenten van Christus.353 ‘De Heere heeft mij gekastijd, en niet
aan de dood overgegeven’ (vs. 18) betekent, dat de vervolging niet zonder doel en
bij toeval geschiedt, maar wegens kastijding, zoals er staat: ‘De Heere kastijdt die

                                                          
349 Matth. 21,42; Hand. 4,11; I Petr. 2,7.
350 Vian, Testi inediti, fragm. 70.
351 Athanasius verklaart eenvoudig: ‘De lofzang in Jeruzalem leert op wie zich dit betrekt’. Over het slot

van vs.26 (‘Wij zegenen u uit het huis des Heeren’) merkt Athanasius nog op, dat de profeten dat zeg-
gen tot hen die in Christus geloven. Die zijn zalig, omdat zij een geestelijk huis zijn geworden: want de
Heere woont in hen.

352 PG 27, 476 B 13-C 3: Did£sketai Ð nšoj laÕj Ð sunesthkëj œk te ’Iouda…wn kaˆ tîn ™qnîn, æj
›na mÒnon de‹ ™pikale‹sqai bohqÕn, aÙtÕn tÕn ™nanqrwp»santa toà Qeoà LÒgon, kaˆ ™x aÙtoà
™n kairù diwgmoà t¾n ™pikour…an zhte‹n p©san, t¾n ™x oÙranoà parapempomšnhn bo»qeian: Het
spreken over ™nanqrwpšw/™nanqrèphsij komt bij Athanasius veelvuldig voor, zie bijv. De Incarn. 1
(Thomson 134. 10); 4 (142. 1); 10 (156. 22); 16 (172. 14); Or. c. Ar. I. 44 (PG 26, 101 C 8); 48 (112 B
11); 64 (145 C 3). Zie ook G.D. Dragas, ’Enanqrèphsij, or ™gšneto ¥nqrwpoj A neglected aspect of
Athanasius’ Christology, in Studia Patristica XVI (1985), 281-294.

353 Vian, Testi inediti, fragm. 66.
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Hij liefheeft’. Met als doel, dat wij niet met de wereld veroordeeld worden.354 In vs.
19 (‘Opent mij de poorten der gerechtigheid’) bedoelt hij met ‘de poorten der ge-
rechtigheid de vooruitgang in de deugd, zoals rechtvaardigheid, matigheid, moed,
geestelijke overwinning, die door hen gemaakt worden die de tijd van de benauwd-
heden verdragen.355 ‘Zij is de poort des Heeren waardoor de rechtvaardigen ingaan’
(vs. 20) betekent: zij die in de deugden wandelen zullen op een poort stoten die tot
de aanschouwing van de Heere zelf voert. Die poort is geen andere dan de reinheid
van hart. Want er staat: ‘Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien’ (Mat-
th.5,8). Na het bekende vs. 22 betekent in vs. 24 ‘De dag die de Heere heeft ge-
maakt’ de dag van Christus’ opstanding.356 Bij de oproep aan het slot (vs. 28: ‘U
bent Mijn God, ik zal u belijden’) geeft Athanasius aan, dat die lof op de Verlosser
Christus moet worden gebracht, zodat hier pregnant de godheid van Christus naar
voren komt.

3. Psalmen waarin de dichter profeteert over het heilsplan

3.1 Profetie over Christus

Psalm 1: De Psalm gaat over de rechtvaardige. Die zal zijn ‘gelijk de boom die aan
de waterbeken geplant is’ (vs. 3). Met ‘de boom’ wordt Christus bedoeld. Deze
uitleg onderbouwt Athanasius door te verwijzen naar het Spreukenboek waar de
Wijsheid (= Christus) de boom des levens genoemd wordt: ‘Zij (= de Wijsheid) is
een boom des levens voor hen die ze aangrijpen; ieder die ze vasthoudt, wordt ge-
lukzalig’ (Spr. 3,18). Voor een goed begrip van Athanasius’ uitleg moet bedacht
worden dat LXX niet heeft ‘een boom’, maar ‘de boom’ (tÕ xÚlon). Hiermee is de
verwijzing naar ‘de unieke boom’ die de Wijsheid is, naderbij gebracht. Als David
profeteert dat de rechtvaardige gelijk zal zijn aan die boom, dan gaat het over de
gelovige wiens ‘lichaam der vernedering door Christus gelijk gemaakt zal worden
aan Zijn verheerlijkt lichaam’.357 Vanuit deze kern loopt er een lijn terug naar het
begin van de Psalm. De daar genoemde ‘raad der goddelozen, weg der zondaren en
gestoelte der spotters’ (vs. 1) slaan op de drie groepen der Joden die tegen Christus
opstonden, resp. Schriftgeleerden, Farizeeërs en Wetgeleerden. Deze toepassing op
de Wetgeleerden, Farizeeërs en Schriftgeleerden is niet te vinden bij Origenes en
evenmin bij Eusebius.358 Beiden verklaren het drietal meer als onderscheid binnen
de ene groep van zondaren in het algemeen: de eerste groep heeft valse kennis, de
tweede groep zondigt met ware kennis, de derde groep onderwijst met opzet dwa-
lingen aan anderen. ‘De waterbeken’ (vs. 3b) waaraan de boom is geplant is een
symbool-woord voor de Heilige Schrift. Daarom richt de rechtvaardige zich grondig

                                                          
354 Vian, Testi inediti, fragm. 68: De…knusin Ð lÒgoj æj oÙd� aÙtÕj Ð diwgmÕj e„kÍ kaˆ æj œtucen

™gšneto, ¢ll¦ paidae…aj c£rin kat¦ tÕ e„rhmšnon: <Ön g¦r ¢gap´ kÚrioj paideÚei>,
™legcÒmenoi <d� ØpÕ kur…ou paideÚousin oƒ toÝj kairoÝj tîn ql…yewn Øpome…nantej.

355 Vian, Testi inediti, fragm. 69: t¦j kat’ ¢ret¾n no»seij prokop£j, oŒon dikaiosÚnhn, frÒnhsin,
¢ndre…an, n…khn pneumatik»n: taÚtaj ÐdeÚousin oƒ toÝj kairoÝj tîn ql…yewn Øpome…nantej.

356 In Ep. Fest. 11. 15 (339) is dezelfde toepassing van de tekst op de opstnadingsdag van Christus.
357 Athanasius citeert hier Filippenzen 3, 21. Het woordje ‘gelijk’ (æj) brengt hem dus bij het paulinische

gelijk-vormig worden naar het beeld van Christus.
358 PG 12, 1085 A 1-1088 A 5 en PG 23, 76 C 1-77 A 6.



Vergelijkende analyse 215

op de overdenking van Gods Woord om daarin Christus te vinden.359 Dat de boom
‘vrucht en bladeren’ (vs. 3b) voortbrengt wijst op het leven van de rechtvaardige in
enerzijds geloof en anderzijds vervulling van de geboden.360 Als de Psalm aan het
slot spreekt over de goddelozen die als het kaf weggeblazen worden, dan is dat het
laatste gericht waarin degenen die niet vast staan in Christus ten ondergaan, terwijl
de rechtvaardigen eer en genade ontvangen (vs. 4-6).361

Psalm 2: Voor de uitleg van deze Psalm die handelt over de Gezalfde van God is vs.
7 beslissend: ‘De Heere heeft tot mij gesproken: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U
verwekt’. Hier profeteert David in de persoon van Christus,362 waarbij Christus het
moment van Zijn incarnatie aangeeft.363

De duiding op de incarnatie is ook te vinden bij Justinus (Dial.c.Trypho 88) en bij
Eusebius.364 Beiden verbinden echter, in tegenstelling tot Athanasius, de ‘voort-
brenging’ van de Zoon meer met de Doop van Christus, waarbij Justinus stelt dat de
voortbrenging van de Zoon voor de mensen plaatsvindt op het moment dat Hij bij
de Doop aan hen bekend wordt gemaakt. Athanasius bindt de tekst echter strikt aan
de incarnatie als zodanig. Daarmee voorkomt hij in ieder geval een mogelijk adop-
tianistische uitleg van deze tekst. In zijn Or.c.Ar. verklaart Athanasius dit vers met
het oog op de geboorte van eeuwigheid uit de Vader.365 Hier nemen wij bij Athana-
sius een ontwikkeling waar. Als achtergrond van deze ontwikkeling moet wel in re-
kening worden gebracht dat de Psalmtekst voor Athanasius profetisch van karakter
is. Het ‘verborgen’ karakter van een profetische tekst bewerkt dat de uitlegger soms
moet kiezen tussen verschillende onderdelen van het heilsplan die door de profeet
bedoeld kunnen zijn. Zo kan de vraag zijn of de profeet de opstanding bedoelt of de
hemelvaart, of hij duidt op de geboorte of de vernedering aan het kruis, enz. In die
lijn ligt ook Ps. 2,7: denkt de profeet aan de geboorte van eeuwigheid of aan de ge-
boorte in het vlees. Waarschijnlijk heeft het in de Ariaanse strijd zo belangrijk ge-
worden verschil tussen scheppen en voortbrengen Athanasius later tot de gedachte
gebracht om hier de generatie van eeuwigheid te verkiezen boven de incarnatie in
de tijd.

Vervolgens komt in de Psalm de Gezalfde van God naar voren enerzijds in Zijn
belaagd worden door vijanden (vs. 2: ‘de koningen der aarde stellen zich op, en de
vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere, en tegen Zijn Gezalfde’), anderzijds
in Zijn koningschap over Sion (vs. 6). Athanasius ziet hierin een profetische om-
schrijving van Christus’ verwerping door de Joden en van de roeping der volkeren:

                                                          
359 Athanasius gebruikt Ps. 1 ook verschillende malen in zijn Paasbrieven om aan te sporen tot grondig

overdenken van Gods Woord, Ep. Fest. V (PG 26, 1380 A 14-B 3) en XI (PG 26, 1407 B 7-9).
360 Deze tweeslag van geloof en geboden is ook te vinden in De vita Antonii 33. Athanasius geeft daar een

toespraak van Antonius weer, die aangeeft hoe een ieder geoordeeld zal worden naar het bewaren van
het geloof en het onderhouden van de geboden (PG 26, 893 A 6-8).

361 In de hypothesis verklaart Athanasius vanuit vs.1 (Mak£roij ¢n»r), dat de Psalm zalig spreekt hen
die op Christus hopen (PG 27, 60 C 4-5). In Ep.ad Marc.14 geeft hij aan, dat er in het Psalter in totaal
zes van dergelijke ‘zaligsprekings-psalmen’ zijn: 1; 31; 40; 111; 118; 127.

362 Reeds in het N.T. is dit vers naar voren gebracht als in Christus’ verschijning werkelijkheid geworden:
Hand. 13,33; Hebr. 1,5; 5,5.

363 PG 27, 68 A 13-14: “Ora pîj t¾n kat¦ s£rka gšnnhsin o„keioàtai Ð pat¾r toà monogenoàj toà
Cristoà.

364 PG 23, 88 B 2-13.
365 Or.c.Ar. II.57 (PG 26, 268 B 13). Zie in dezelfde lijn De Decr. 13 (Opitz, 11).
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de genoemde vijanden van Christus zijn, evenals in Ps. 1, de groepen van Wetge-
leerden, Farizeeërs, en Schriftgeleerden,366 terwijl het koningschap over Sion wijst
op Christus’ koningschap over de Kerk uit alle volkeren. Eusebius mist de uitleg
van ‘Wetgeleerden, Farizeeërs, en Schriftgeleerden’ en daarmee de toespitsing op de
verhouding Israël en de Kerk. Hij spreekt in meer universele zin over de volken
(stammen) der Joden en de regeerders der (heidense) volkeren.367

Psalm 71: Het opschrift ‘voor Salomo’ verwijst naar de ware ‘vredekoning’ van de
oikonomia, dat is Christus, omdat ‘Hij uit die beiden (Joden en heidenen) één ge-
maakt heeft, en de muur van afscheiding neergeworpen (Ef. 2,14)’. Vanuit het op-
schrift is de Psalm zo gemarkeerd als een loflied op Christus als koning van Joden
en heidenen. Bij vs. 18 merkt Athanasius nog op (ter bevestiging dat hier echt niet
Salomo bedoeld is) dat hetgeen de Psalm zegt niet past op Salomo,368 zoals: ‘Boven
de zon zal zijn naam zijn’, ‘alle volken zullen hem dienen’, en ‘Boven de maan van
geslacht tot geslacht’.

Deze regel voor de exegese gebruikt ook Petrus rondom de uitleg van Ps. 16 in zijn
preek op de Pinksterdag (Hand.2,27): de Psalm spreekt over ‘Uw heilige die geen
verderving zal zien’. Petrus concludeert, dat daar David niet mee bedoeld kan zijn,
want die is tot op die dag in het graf. De Psalm is alleen op Christus ‘passend’.

Bij vs. 2 (‘O God, geef Uw recht aan de koning, en Uw gerechtigheid aan de zoon
van de koning’) komt Athanasius wel voor een probleem te staan, omdat Gods ge-
rechtigheid altijd de Zoon betekent. Hij zoekt de oplossing in het onderscheid van
Christus als God en mens: ‘Terwijl Hij zelf de gerechtigheid des Vaders is, zo heet
het naar Zijn mensheid, dat hij gerechtigheid ontvangen heeft’. Zowel met ‘de ko-
ning’, als met ‘de zoon van de koning’ wordt Christus bedoeld. Athanasius gaat
hier, zij het in eigen woorden, geheel in het spoor van Origenes en Eusebius.369 In
de Psalm wordt de tegenstander van Christus aangeduid als ‘de machtige die de
armen370 in de greep heeft’ (vs. 12). Daar moet dan de duivel mee bedoeld zijn. Zo
wordt de Psalm een lied van de strijd van Christus met de boze waarbij de mensheid
inzet is. De boze heeft echter macht over de mensen vanwege hun schuld tegenover
God. Maar vs. 14 stelt: ‘Hij zal hun zielen loskopen uit de woeker’. Dat wijst op
Christus die de schuldbrief van de mensen vernietigt, zowel van hem die 500 als van
degene die 50 talenten schuldig is. In vs. 15 wordt geprofeteerd dat de koning ‘zal
leven en het goud van Arabië zal krijgen’. Athanasius ziet hierin een verwijzing
naar de episode uit het heilsplan waarin Herodes tevergeefs tracht Christus te doden,

                                                          
366 In Ep.ad Marc. 7 verklaart Athanasius deze ‘vorsten die zich tegen de Gezalfde verzamelen’ evenzeer

met het oog op de Joden (PG 27, 16 C 7-9). Zo ook in Ep. Fest. XI (PG 26, 1406 C 9-11). In De Decr. 1
(Opitz., 1.17) en Or.c.Ar. I.11 (PG 26, 33 C 5-7) past hij het toe op de Arianen met de vermelding dat zij
de Joden kopiëren (m…mhsij tÁj „oudaikÁj kakohqe…aj).

367 PG 23, 81 A 8-D 3.
368 PG 27, 325 D 6-8: SkÒpei d�, æj oÙc ¡rmÒzei tù Solomînti tù ™k tÁj toà OÙr…ou oÙd�n tîn

e„rhmšnwn ™n tù yalmù. Zie voor de toepassing van vs. 5 en 17 op Christus ook Or. c. Ar. I. 41 (PG
26, 96 B 6-9).

369 PG 12, 1524 A 1-6 en PG 23, 792 D 10-793 A 4.
370 ‘Armen’ zijn degenen wier vaders afgodendienaren waren, die al het goede misten. Als tweede moge-

lijke uitleg noemt Athanasius het gehele mensengeslacht omdat, zoals Ps. 13, 3 aangeeft, allen afgewe-
ken zijn.
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terwijl daarentegen door de wijzen uit het Oosten geschenken (‘Arabisch goud’) tot
Jezus worden gebracht. Vs. 16 brengt Libanon ter sprake (‘Boven de Libanon zal
zich zijn vrucht verheffen’). ‘Libanon’ is meestal symbool-woord voor Jeruzalem,
terwijl de vrucht van de koning verwijst naar het Woord van het Evangelie. Dan
betekent vs. 16: De prediking van het Evangelie zal hoger staan dan de dienst der
Wet.

Psalm 98: Omdat de Psalm spreekt over ‘de Heere die regeert in Sion’ (vs. 2a),
waarbij ook het wereldwijde karakter naar voren komt in ‘de aarde’ (vs. 1) en ‘de
volken’ (vs. 2b) is zijn thema de heerschappij van Christus over de wereld en in het
bijzonder over Zijn Kerk. Dat levert wel een probleem op bij vs. 1: ‘De Heere heeft
geregeerd, de volken morren; Die gezeten is boven de cherubim, de aarde beve’. Dat
de volken morren bij Jezus’ komst is niet passend bij het heilsplan. Daarom moeten
hier met ‘de volken’ de stammen van Israël bedoeld zijn. Zo wordt vs. 1 een profetie
van Christus’ komst, waarbij de Joden morren en de heidenen hem erkennen.371 ‘Zij
zullen Uw grote Naam prijzen’ (vs. 3) heeft betrekking op de naam Jezus die ver-
taald ‘heil van het volk’ betekent.372 In vs. 5-6 meent Athanasius een aansporing te
hebben om Christus’ Godheid te belijden. ‘Verheft de Heere, onze God’ (vs. 5): Die
verheven is als God (æj QeÕj) en de gehele schepping onder Zijn voeten heeft, is
zonder verandering (¢tršptwj) mens geworden. De dichter wil hier dus oproepen
om Hem, die zonder verandering (¢tršptwj) mens is geworden, te verheffen en te
aanbidden met een unieke aanbidding van Hem in Zijn vlees (proskunoàntej aÙ-
tÕn mi´ proskun»sei met¦ tÁj „d…aj sarkÒj).373 In vs. 6 (‘Mozes en Aäron wa-
ren onder Zijn priesters’) komt hetzelfde naar voren. De dichter bedoelt hier, dat Hij
die nu, daar Hij de menselijke natuur heeft aangenomen, over de aardse dingen
heerst, dezelfde is die eens door Mozes en Aäron en Samuël werd aangeroepen. Bij
het laatste vers (‘Aanbidt Hem op Zijn heilige berg’) geeft Athanasius drie moge-
lijkheden: De berg is het aardse Jeruzalem (= de Kerk), het hemelse Jeruzalem (de
hemel) of hiermee is de Eniggeborene zelf bedoeld. Dan heeft ook dat de bedoeling
Zijn Godheid te benadrukken. Want nadat vs. 5  sprak over ‘Knielt voor de voet-
bank van Zijn voeten’, waarmee de menswording en de heilsorde werd verkondigd,
geeft de heilige berg Christus’ Godheid aan. ‘Want Hij is God gebleven, ook toen
hij wegens ons heil de gestalte van de knecht aannam’.374

Psalm 107: Van deze Psalm is niet meer dan een korte hypothesis beschikbaar.
Athanasius verklaart dat ook in deze Psalm de komst van de Heere onder de volken

                                                          
371 Zoals vrijwel altijd geeft Athanasius ook hierbij aan, dat ‘het beven der aarde’ slaat op de overgang

van de heidenen uit de afgodendienst naar het vereren van de ware God.
372 Athanasius vewijst ook naar Filip. 2,9-11: Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en een Naam

gegeven boven alle naam, opdat in de Naam van jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de he-
mel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn; en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Hee-
re is.

373 PG 27, 421 C 4-8. Dat ¢tršptwj een zeer belangrijk woord is bij Athanasius om aan te geven, dat de
Logos God bleef toen hij mens werd, blijkt bij Müller, 166-167. Zie bijv. Or. c. Ar. II.6: aÙtÕj
¥treptoj mšnwn, kaˆ m¾ ¢lloioÚmenoj ™n tÍ ¢nqrwp…nV o„konomiv kaˆ tÍ ™ns£rkJ parous…v.

374 PG 27, 421 D 2-3: Memšnhke g¦r QeÕj, e„ kaˆ œlabe t¾n toà doÚlou morf¾n di¦ t¾n ¹mîn
swthr…an.
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wordt verkondigd. Hij wijst erop dat alle verzen van deze Psalm in voorgaande
Psalmen reeds verklaard zijn (Ps. 56 en 59).

Psalm 109: Beslissend voor de uitleg van deze Psalm is het feit, dat Christus deze
Psalm op Zichzelf heeft toegepast (Matth. 22,44), nog apostolisch bevestigd in de
Hebreënbrief (1,13). De Psalm getuigt eerst profetisch van de hemelvaart (vs. 1a:
‘De Heere heeft tot Mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand’), daarna van
Zijn heersen over alle heerschappijen en machten, ja de dood zelf (vs. 1b: ‘Tot Ik
Uw vijanden tot een voetbank Uwer voeten heb gemaakt’).375 Vervolgens komt het
Woord van het Evangelie naar voren, dat Christus gezonden heeft en over alle vij-
anden heerst (vs. 2: ‘Een scepter der macht zal U de Heere zenden uit Sion’). Bij vs.
3a (‘Bij U is de heerschappij ten dage Uwer kracht’) ziet Athanasius twee mogelijk-
heden: of de dag van het gericht wordt bedoeld waarop Hij met Zijn heilige engelen
zal komen en met goddelijke kracht allen richten, of de tijd van Zijn geboorte die
ook dag der kracht wordt genoemd, omdat Hij macht over alles had ondanks dat Hij
mens geworden was. Athanasius geeft de voorkeur aan de tweede uitleg. Dat blijkt
tenminste bij het vervolg, als hij vs. 3b (‘In de glans van Uw heiligen’) uitlegt als de
koren van engelen die in de nacht van Christus’ geboorte het ‘Ere zij God’ zongen.
‘Uit de baarmoeder voor de morgenster bracht Ik U voort’ (vs. 3c) betrekt Athanasi-
us op de incarnatie: ‘Zie, hoe de Vader de geboorte naar het vlees van de Eniggebo-
rene Zich toeschrijft’.376

In zijn latere werken schrijft Athanasius dit vers toe aan de eeuwige generatie.377

Voorstelbaar is, dat Athanasius in de Ariaanse strijd tot deze precisering en wijzi-
ging is gekomen. Vooral als we denken aan wat hij schrijft in Or.c.Ar. II.50-60 over
de door de Arianen veel gebruikte tekst van Spreuken 8,22 (‘De Heere heeft Mij ge-
schapen als een begin van Zijn wegen tot Zijn werken’) in verhouding tot vs. 25
(‘Voor alle heuvels heeft Hij Mij voortgebracht’). Die discussie brengt Athanasius
tot een scherpe onderscheiding van ‘scheppen’ en ‘voortbrengen’, waarbij het
‘voortbrengen door God’ altijd betrekking heeft op de eeuwige generatie. Dat is dan
ook beslissend voor de uitleg van Ps. 109,3. Het is overigens wel opmerkelijk, dat
Athanasius in zijn Or.c.Ar. dit vers in het geheel niet noemt, terwijl hij vrijwel al
dergelijke verzen in het O. T. wel naar voren brengt. Wellicht is hij over de uitleg
van deze tekst niet zeker geweest. Tegenover elkaar staan aan de ene kant het feit
dat de gehele Psalm zo nadrukkelijk de geïncarneerde Zoon beschrijft alsook de
uitdrukking ‘uit de baarmoeder’ (™k gastrÕj), en aan de andere kant de uitdruk-
king ‘voor de morgenster’ (prÕ ˜wsfÒrou).

Als vs. 4 van Christus stelt, dat hij ‘een priester is naar de ordening van Melchize-
dek’, geeft Athanasius als het eigenaardige van Melchizedek dat hij niet met olie
was gezalfd, geen bloedige offers bracht, dat hij een hogepriester der heidenen was,
alsook, dat hij onder brood en wijn Abraham zegende. De Psalm eindigt in vs. 7 met
de lijdende Christus: ‘Op weg zal hij uit de beek drinken’. ‘De beek’ is in de Schrift
symbool-woord voor de tijd van verzoeking; ‘de weg’ is de tijd van Zijn nederda-

                                                          
375 Athanasius haalt zijn verklaring hier uit I Kor.15,24-26. Paulus citeert daar Ps. 109 ,1b.
376 Bij Ps. 2,7 (‘Ik heb U heden voortgebracht’) vinden we dezelfde uitleg en verwoording: “Ora pîj t¾n

kat¦ s£rka gšnnhsin o„keioàtai Ð Pat¾r toà monogenoàj toà Cristoà. Zie ook Vian, De
Psalmmorum titulis, 127.

377 Zie De Decr. 13 (Opitz, 11.35); 21 (Opitz, 18.13).
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ling naar de aarde, waarop Hij het lijden onderging dat in de beek stroomt. ‘Daarom
zal Hij het hoofd opheffen’ (vs. 7b): ‘daarom’ betekent vanwege Zijn lijden in het
vlees.378

3.2 Profetie over de Kerk en de volkeren

Psalm 8: De combinatie van de opschriften ‘met het oog op het einde’ en ‘voor de
wijnpersbakken’ wijst op de tijd van Christus’ komst waarna er over de gehele we-
reld vele kerken zouden ontstaan.379 De universele strekking van het begin van de
Psalm (vs. 2: ‘Heere, hoe wonderlijk is Uw Naam op de ganse aarde’) en het ge-
lijkluidende slot (vs. 10, door Athanasius omschreven als: ‘De Psalm eindigt op-
nieuw in bewondering voor de aan de mensen ten deel gevallen Godskennis380)
bevestigen het thema van de wereldwijde Kerken van Christus. Binnen dit kader
wordt dan ‘De mond der kinderen uit wie lof bereid is (vs. 3)’ verklaard als zij ‘die
in God kind zijn, met betrekking tot het kwade’. ‘De vijand en wraakgierige’ (vs.
3b) wijst op de duivel die eerst als vijand de mens tot volbrenging van de zonde
verleidt en hem daarna als wraakgierige de grootte van de zonde voor ogen stelt. Bij
‘de zoon des mensen’ (vs. 5) stelt Athanasius: ‘Omdat Paulus dit duidelijk op de
Heiland heeft betrokken, moet men met deze verklaring tevreden zijn’. Als de Psalm
in vs. 8-9 allerlei dieren noemt, neemt Athanasius die -vanwege het karakter van de
Psalm- als symbool-woorden: ‘De schapen en runderen’ (vs. 9a) zijn de Israëlieten
die geloven, ‘de dieren des velds’ (vs. 9b) zijn de volkeren, terwijl met ‘de vogelen
des hemels’ de hoogmoedigen in het leven (die de hoge dingen bedenken en geheel
onverstandig zijn) bedoeld worden. Athanasius ziet ‘de schapen’ en ‘velddieren’ dus
als symbool-woorden om het ‘natuurlijke’ verschil tussen de Joden (‘gewend aan
God’) en volkeren (‘vreemd aan God’) aan te duiden. Zowel Origenes als Eusebius
verklaren ‘het vee en de dieren des velds’ meer algemeen als samenvatting om de
levende schepselen aan te duiden.381

Psalm 83: Niet alleen het opschrift (‘met het oog op de wijnpersbakken’), maar ook
het thema van de Psalm (de tempel) geven aanleiding de Psalm uit te leggen in be-
trekking op de Kerk. ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen’ (vs. 2) wijst op de liefde die
iedere God-minnende ziel heeft tot de per plaats opgerichte kerken. Athanasius legt
de Psalm vervolgens uit als een beschrijving van het leven van een christen. ‘De
mus’ (vs. 4) is de ziel van de mens die door geestelijke jagers gevangen was. Deze
uitleg grondt zich op Ps. 123,7: “Onze ziel is als een mus ontkomen aan het net van
de jager’. ‘De duif’ is de ziel die in kuisheid en matigheid woont. Vanuit vs. 6 (‘Wie
God tot Zijn helper heeft, die bereidt opgangen in zijn hart’) is duidelijk dat wie
gelooft goede gedachten’ zoekt te hebben: met ‘opgangen’ bedoelt de dichter im-
mers goede gedachten, omdat daarin als het ware een opgang is van het aardse naar

                                                          
378 Athanasius refereert aan het ‘daarom’ van Paulus in Fil. 2,9 als hij daar eerst het lijden van Christus

heeft beschreven: ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd’.
379 Zie voor de uitleg van het opschrift ‘voor de wijnpersbakken’ hoofdstuk III. 4.
380 Qeognws…a: komt ook voor in Con Gent. 1 (Thomson, 2. 23) en De Vita Antonii 79 (PG 26, 953 A

13). Beide vindplaatsen gebruiken het in de betekenis van de kennis van God zoals Hij Zich in Christus
geopenbaard heeft.

381 PG 12, 1185 C 11-13 en PG 23, 129 D 8-12.
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het hemelse.382 ‘Het dal der tranen’ (vs. 7) wijst op het sterfelijke leven, terwijl
‘Sion’ (vs. 8: ‘Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion’) verwijst naar de
hemel waar de gelovigen God zullen zien zoals Hij is. Bij vs. 10 (‘Zie het aange-
zicht van Uw gezalfde’) meent Athanasius dat met ‘gezalfde’ hier niet Christus
wordt bedoeld, maar het tot een koninklijk priesterdom gezalfde volk. Eusebius
geeft wel de uitleg met het oog op Christus.383 Voor Athanasius is de reden van zijn
afwijkende keus, dat de Psalm geheel handelt over de Kerk. ‘Eén dag in Uw voor-
hoven is beter dan 1000 elders’ (vs. 11): Gods voorhoven zijn de Kerk. De ene dag
is de opstandingsdag van Christus. 1000 slaat op de 1000 jaar dat de dienst der Wet
gediend heeft, gerekend van af Salomo met de bouw van de goddelijke tempel tot de
komst van de Heiland. Dit vers toont hoeveel hoger de dienst van het Evangelie
staat boven de dienst der wet.

Psalm 86: Het thema van ‘de stad Gods (vs. 3) die bevolkt zal worden door de hei-
dense volken welke tot kennis van God zijn gekomen (vs. 4) is beslissend om deze
Psalm te verklaren als een profetie van de wereldwijde Kerk die met de komst van
Christus is ontstaan. Als vs. 1 dan ook verklaart, dat ‘de grondvesten van de stad
Gods op de beide bergen zijn’, dan zijn met die bergen de apostelen en profeten
bedoeld, waarop het heidense, tot het geloof geroepen volk gebouwd is. ‘God be-
mint de poorten van deze stad meer dan de hutten van Jacob’ (vs. 2) geeft aan, dat
God de levenswijze van het Evangelie hoger acht dan de dienst der wet. ‘Poorten
van de stad’ wijst op de invoerende en elementaire leer der Kerk, ‘hutten van Jacob’
wijst op de dienst der wet.384 Met de elementaire leer bedoelt Athanasius aan het
onderwijs zoals dat gegeven wordt aan de catechumenen.385 Als in vs. 4 Rahab en
Babel genoemd worden als nieuwe bewoners van de stad, dan duidt dat op de Kerk
die uit alle volken gevormd is.386 Bij vs. 5 is sprake van ‘de moeder Sion’. Athana-
sius verklaart, dat de gelovigen de Kerk als moeder betitelen. Die moeder Sion zegt
dat ‘een mens in haar geboren is’. Athanasius denkt aan de Eniggeborene die mens
geworden is om onzentwil. Zo ook Eusebius. Origenes geeft als verklaring, dat het
Kind Jezus geboren is in Bethlehem, terwijl Hij als mens in Sion is geboren, daar hij
namelijk in de zielen der gelovigen wordt geboren en wijsheid voortbrengt in hun
geest’.387 ‘Het opschrijven der volken’ (vs. 6) krijgt verklaring door het te verbinden
met het woord van Christus uit het Evangelie: ‘Zalig bent u, als uw namen opge-
schreven zijn in de hemelen’.388

Psalm 92: Het opschrift bevat twee elementen die Athanasius in zijn uitleg bijeen
tracht te brengen: ‘Op de dag vóór de sabbat’ en ‘toen de aarde gegrond werd’. Het
                                                          
382 PG 27, 369 A 7-9: di¦ tÕ ™n aÙto‹j oƒoneˆ ¢pÕ tîn gh�wn ¢n£basin e�nai e„j ™pour£nia. Zie

voor een zelfde wijze van spreken over ‘aardse en hemelse gedachten’ : De Virg. (Syr.) 2, in D. Brakke,
Athanasius and the politics of Ascetism, Oxford 1995, 304.

383 PG 23, 1013 D 1-7.
384 PG 27, 377 B 1-3: PÚlaj Siën t¾n e„sagwgik¾n kaˆ stoiceièdh didaskal…an tÁj ’Ekklhs…aj

fhs…: skhnèmata d� ’Iakëb t¾n kat¦ nÒmon latre…an.
385 Zie ook Ep.Fest. XXXIX. 7.
386 Rahab en Babel worden van de heidense volken met name genoemd. Volgens Athanasius is daarvan de

betekenis: Rahab wijst aan hen die zich bovenmate aan de begeerte overgeven, Babel zij die zeer de
afgoden dienen.

387 PG 12, 1548 A 1-4.
388 Luk. 10,20.
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eerste deel van het opschrift verklaart hij vanuit het opschrift van Ps. 91. Daar bete-
kende ‘op de dag van de Sabbat’ Christus tweede komst om de ware rust te brengen.
Dan betekent ‘de dag vóór de Sabbat’ Christus’ eerste komst. ‘Toen de aarde ge-
grond werd’ betekent dan: toen Christus op de gehele aarde de grondslag voor de
Kerk heeft gelegd middels Zijn heilige apostelen en Evangelisten die het woord van
Christus aan de aarde verkondigden. Daarmee is vastgesteld dat de Psalm een pro-
fetie is van Christus’ komst en werk in de wereld om middels Zijn apostelen de
Kerk (vs. 5: ‘Uw huis’) in de wereld te formeren.389 ‘De Heere heeft geregeerd,
sieraad heeft Hij aangetrokken, de Heere heeft macht aangetrokken en zich omgord’
(vs. 1a) is dan ook een profetie van de Eniggeborene bij Zijn verschijning in de
wereld. Het ‘sieraad’ staat voor het heil van het menselijk geslacht, terwijl ‘macht
aantrekken’ wijst op de Christus’ verslaan van de vijandige machten, vooral de
duivel die de mensheid onder zijn beheer had weten te brengen. ‘Hij bevestigde de
aarde, opdat ze niet zou wankelen’ (vs. 1b) geeft aan hoe Christus, nadat Hij de
demonen had verslagen, Zijn kerk formeerde. ‘Van toen af is uw troon bevestigd’
(vs. 2a) wijst erop, dat de Heere reeds vanaf de schepping der wereld besloten had
tot de verlossing van het menselijk geslacht. ‘Gij zijt van eeuwigheid’ (vs. 2b) be-
vestigd, dat Christus God is van eeuwigheid.390 Ook hier is weer Athanasius’ (Ni-
ceense) aanscherping te zien tegenover Eusebius. Deze legt nadruk op het bestaan
van de Logos vóór de schepping. Athanasius stelt kort en pregnant, dat Christus de
God is die van eeuwigheid leeft.391 ‘De stromen’ die zich verheffen (vs. 3) zijn de
apostelen en Evangelisten, die de Kerk met geestelijke wateren verheugen. Meestal
legt Athanasius natuurbeelden letterlijk uit, maar vanwege het thema en karakter
van deze Psalm doet hij het hier niet. ‘De geweldige baren der zee’ (vs. 4) wijst op
de schare der gelovige volkeren die een geweldige gemoeds-optilling hebben ver-
kregen middels de vele inwijdingen en gedachten van de apostelen. Want de volken
denken niet meer klein en nederig van God, maar groot en wonderlijk.392 ‘Uw getui-
genissen zijn zeer getrouw’ (vs. 5) wijst op de beloften die Christus door de heilige
profeten aan de volkeren gaf en die in de laatste tijd waar zijn gebleken, omdat Hij
ze door Zijn eigen komst in werken vervulde.

Psalm 96: De Psalm spreekt met een wereldwijde oproep: de aarde (vs. 1, 4 en 9 )
en alle volken (vs. 6). Tevens spreekt zij over mensen die afgodsbeelden eer bewij-
zen. Dit alles wijst op de roeping der volkeren tot het geloof in Christus.393 In vs. 1-
7 wordt de heerlijkheid en majesteit van de Heere (KÚrioj) omschreven. Met ‘Hee-
re’ wordt door de profeet Christus bedoeld. Als dan in vs. 1 ‘aarde en eilanden’
worden opgeroepen om zich te verblijden in Christus’ koningschap, worden met
‘eilanden’ de Kerken bedoeld, die door iedere wind bewogen en door bittere noden
omgeven worden. Vervolgens duidt ‘Wolken en duisternis zijn rondom Hem’ (vs. 2)

                                                          
389 Zo ook Eusebius (PG 23, 1184 B 7-1185 B 1).
390 Øp£rceij Ð prÕ tîn a„ènwn QeÒj.
391 PG 23, 1188 A 6-B 11.
392 PG 27, 408 C7-12: Q£lassa d� lšgei tîn ™qnîn tîn pesteus£ntwn t¦ pl»qh, ïn kaˆ oƒ mete-

wrismoˆ, toutšstin aƒ Øyèseij toà fron»matoj, qaumastaˆ gegÒnasin. OÙkšti g¦r mikr¦ kaˆ
tapein¦ froneàsi perˆ Qeoà, ¢ll¦ meg£la kaˆ qaumast£.

393 Het opschrift van de Psalm: ‘Van David, toen hem zijn land gegeven werd (Dau�d, Óte ¹ gÁ aÙtoà
kaq…statai)’ is hierbij eveneens een profetische omschrijving van het het geloof van alle volkeren in
Christus.
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op de verborgen komst van Christus onder de mensen, namelijk in de gestalte van
een knecht. ‘Zijn bliksems’ die de aarde verlichten (vs. 4) zijn de apostelen en evan-
gelisten die als een licht de aarde onder de hemel verlichten. ‘De bergen die als was
voor Zijn aangezicht versmelten’ (vs. 5) zijn de demonen die als was versmelten
voor Christus. Van hieruit betekent de oproep in vs. 7 (‘Beschaamd zullen zijn allen
die beelden vereren’), dat de heidenen inzien, dat de goden die ze vroeger dienden
demonen zijn die voor Christus als was zijn gesmolten. In vs. 8-11 wordt de Kerk
(‘Sion’) ontstaan uit de heidenen geschilderd: ‘Zij heeft vreugde om wat ze hoort’
(vs. 8a) wijst op de prediking van het Evangelie die de vreugde aan de kerk ver-
schaft; ‘de dochters van Juda die zich verblijden (vs. 8b) zijn de heilige zielen die
door lofprijzing met God zijn verbonden. Ze loven God omdat de demonen zijn
verdreven en ze in vrijheid zijn gezet.

Psalm 106: Belissend voor deze Psalm zijn vs. 1-3. Daar is sprake van mensen ‘die
de Heere leidt uit alle gebieden: oosten, westen, noorden en van de zee’ (vs. 3). Ze
worden genoemd ‘de door de Heere verlosten’. Hiermee is duidelijk, dat de roeping
der heidenen bedoeld is ten tijde dat Christus het verlossingswerk heeft voltooid.
Als dan in vs. 1, 21-22 en 31-32 de oproep klinkt om ‘de Heere te loven voor de
kinderen der mensen’ is dat gericht tot de apostelen om de volken in de mysteriën
van het Nieuwe Verbond in te wijden.394 Vervolgens legt Athanasius de beelden en
symbool-woorden van de Psalm geheel uit aan de hand van de situatie van de heide-
nen en de Joden in hun positie tegenover Christus. In vs. 4-15 ziet hij een beschrij-
ving van de bekeringsweg der heidenen. ‘De weg tot de bewoonde stad vonden ze
niet’ (vs. 4) geeft aan, dat ze geen goede levenswijze voerden en in grote verwarring
leefden; ‘Ze waren hongerig en dorstig, hun zielen versmachtten in hen’ (vs. 5)
geeft aan, dat ze het levende water misten, wat alleen Christus geven kan; ‘Hij voer-
de hen op de rechte weg’ (vs. 7a) is de weg tot geloof in Hem, want Hij sprak zelf
‘Ik ben de Weg’; ‘om in de bewoonde stad te komen’ (vs. 7b) verwijst naar de Kerk
of naar het hemelse Jeruzalem. Hierna komt in vs. 16 Christus’ werk naar voren.
‘Want Hij verbrak de koperen deuren’ geeft aan de nederdaling van de Verlosser in
de onderwereld. Toen Hij dat deed, opende Hij de deuren van de onderwereld, die
eens met onbreekbare sloten gesloten waren. Niemand kon er meer uit, ook als zij
wilden. Maar Christus sprak tot de gevangenen: ‘Ga uit’, en tot hen in duisternis:
‘Kom in het Licht’. Bij vs. 33-34 komt dan een omgekeerde beweging naar voren:
geen bekering tot God, maar afval van God. Athanasius meent dat met ‘rivieren die
tot woestijnen worden’ het verwerpelijke geslacht der Joden wordt bedoeld, en met
‘vruchtbaar land dat tot zoutgrond wordt’ de synagoge der Joden. Omgekeerd slaat
vs. 35 (‘Hij maakte de woestijn tot een watervloed’) op de heidenen. Als algemene
opmerking bij vs. 33-35 stelt Athanasius dat de profetie gemengd is en de beide
volkeren naar voren brengt. ‘Hij bezaaide akker en plantte wijnbergen’ (vs. 37): ‘de
akkers’ zijn te verklaren vanuit de gelijkenis van de zaaier, terwijl de wijnbergen
des Heeren de Kerken zijn.395 ‘Hun vee verminderde Hij niet’ (vs. 38) geeft aan dat
er binnen de kerk een toename was van de onmondigen, terwijl ‘Zij zijn weinigen
geworden’ (vs. 39) slaat op het vroegere, dat is het Joodse volk. ‘Verachting werd

                                                          
394 PG 27, 452 B 14-C 2: ’Epˆ toÝj ¡g…ouj ¢postÒlouj metafšrei tÕn lÒgon: aÙtoˆ g£r e„sin oƒ t¦

must»ria tÁj KainÁj Diaq»khj paradÒntej ¹m‹n.
395 Ter ondersteuning verwijst Athanasius naar Hoogl. 2,13: ‘De wijnbergen bloeiden, gaven hun reuk’.
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uitgegoten voer hun vorsten’ (vs. 40) duidt de Schriftgeleerden en Farizeeërs aan.
‘Hij liet hen dwalen op plaatsen waar geen weg is’ (vs.40b): de Joden dwaalden,
omdat ze Hem niet kennen die gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg’.

Psalm 137: Beslissend voor de uitleg van deze Psalm is vs. 4: ‘Alle koningen der
aarde zullen U, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen van
Uw mond’. David verklaart, dat in de toekomst niet alleen hijzelf de goddelijke
verschijning (tÁj qe…aj qeofane…aj)396 zal ontvangen, maar ook vele koningen der
volken. Daarmee bevat deze Psalm de profetie van de roeping der heidenen die na
de komst van Christus zou intreden. Deze roeping wordt ook ingebracht bij de uitleg
van vs. 6: ‘Verheven is de Heere en Hij ziet op het nederige’ leert ons, dat men zich
niet moet verwonderen dat de roeping der heidenen plaatsvindt, want de mensheid
(in het algemeen) is van de voorzorg van God niet uitgesloten’;397 ‘Hij kent het hoge
van verre’ betekent dat God vóór de schepping der wereld de roeping der heidenen
en hun verheffing in de hoge had voorbestemd: de predestinatie met het oog op de
wereldomvattende roeping tot het heil.398 Athanasius beroept zich hiervoor op de
apostel Paulus in Ef. 1,4.

3.3 Profetie over Israël

Psalm 11: In vs. 2 klaagt de dichter ‘dat de heilige heeft opgehouden, en de waar-
heid is verdwenen’. Tegelijk is in vs. 4-5 sprake is van mensen met bedrieglijke
lippen die zeggen ‘Wie is onze Heere’. Dan gaat het in deze Psalm over de Joden in
hun haat tegen Christus. Zij zeiden immers over Jezus: ‘Van Hem weten we niet,
vanwaar Hij is’ (Joh. 9,29). Vervolgens is het opschrift ‘voor de octaaf’ reden om
aan Christus’ opstanding te denken. Ook staat in vs. 6 dat de Heere zal zeggen ‘Ik
zal opstaan’, wat ook op de opstanding van Christus wijst. Dus na het lijden van
Jezus brengt vs. 6a (‘Ik zal opstaan’) de opstanding en vs. 6b (‘Ik zal heil verschaf-
fen’) de prediking van het heil in Christus over de gehele wereld. Als de gelovigen
in vs. 8-9 uitspreken, dat Christus hen zal bewaken tegen dit geslacht, dan meent
Athanasius dat met ‘dit geslacht’ niet de Joden bedoeld zijn, maar de demonen. Dat
zal wel te maken hebben met het feit dat de Psalm deze ‘bewaring’ omschrijft als
‘tot in eeuwigheid: ‘Na Zijn heilbrengende opstanding zal Christus ook ons het
leven oneindig (e„j ¢per£ntouj a„înaj) verlengen. In eeuwigheidsperspectief zijn
de demonen de ware vijanden van de mens.

Psalm 57: De Psalm richt zich op goddelozen die vooral zondigen met hun tong.
Athanasius verklaart deze goddelozen met het oog op de Joden die Jezus tijdens
Zijn komst op aarde verwierpen. Terwijl Origenes en Eusebius de goddelozen in de

                                                          
396 Deze uitdrukking komt bij Athanasius verder niet voor. Wel is ¹ qe…a ™pif£neia te vinden, uitsluitend

in Contra Gentes en De Incarnatione: Con.Gen. 20 (Thomson, 54.8); De Incarn. 1 (Thomson, 134.11);
47 (252.9); 55 (270.15); 56 (272.3).

397 PG 27, 529 C 9-10: oÙ g¦r ¢phllotr…wtai tÁj toà Qeoà prono…aj t¦ ¢nqrèpina.
398 PG 27, 529 C 11-13: Proèrise g¦r ¢pÕ katabolÁj kÒsmou kat¦ tÕn qe‹on ’ApÒstolon t¾n

klÁsin tîn ™qnîn, kaˆ t¾n e„j t¦ Øyhl¦ ¢nagwg»n. Zie ook Or.c.Ar.II.75-77 waar Athanasius
spreekt over God die van tevoren wist dat de mens, die goed geschapen was, overtreder van Zijn gebod
zou worden. Daarom bereidde Hij van eeuwigheid in het Woord de verlossing van de mensen voor.
Athanasius verbindt de verkiezing van eeuwigheid dus aan de vastlegging van het heilsplan in de Zoon,
voorafgaand aan de schepping.
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Psalm meer algemeen uitleggen, geeft Athanasius de Psalm zo dieper een plaats in
een gebeurtenis uit het heilsplan. Als David het gemoed van die goddelozen verge-
lijkt met een slang (vs. 5) dan ziet Athanasius daarin een verwijzing naar de slang in
het paradijs, die onder vriendschappelijk huichelachtige woorden de dood in de
wereld bracht. Tot zover volgt Athanasius Eusebius.399 Maar vervolgens wijst Atha-
nasius op de vervulling in de Joden die tegen Jezus zeiden ‘rabbi’ en ‘meester’, en
‘wij weten, dat Gij van God gekomen zijt’, maar Hem vervolgens overleverden aan
het kruis. Zo krijgt de gehele Psalm betrekking op uitspraken en handelingen van de
Joden uit Jezus’ tijd. Een opmerkelijke uitzondering is te vinden bij vs. 11, dat
spreekt over de vreugde van de rechtvaardige bij het zien van de wraak. Athanasius
legt dat niet uit als de vreugde van de gelovigen over de zondige Joden die gestraft
worden, maar op het rechtvaardig gericht over de demonen. Athanasius baseert zich
duidelijk op het woordje ‘wraak’: de demonen hebben de mens tot de dood verleid,
maar moeten om die reden zelf de dood in en dat voor eeuwig. Origenes en Eusebi-
us verklaren dit vers algemeen met het oog op de zondaren. Origenes verklaart de
vreugde doordat de straf van de goddelozen aan de rechtvaardige veiligheid en on-
schuld verschaft.400 Eusebius geeft aan dat de vreugde niet is om de ondergang van
de goddelozen, maar vanwege de rechtvaardigheid van Gods gericht.401 Bij deze
onderscheiden uitleg is duidelijk dat alle drie ‘geworsteld’ hebben met de in de tekst
genoemde vreugde.

Psalm 58: Het opschrift verwijst naar de situatie waarin Saul soldaten had gestuurd
naar Davids huis om hem gevangen te nemen. Typologisch verwijst dit naar Chris-
tus die door de Joden wordt vervolgd, maar omgekeerd hen weldoet. Vervolgens
zien we Athanasius bij de verschillende delen van de Psalm zoeken naar de ‘passen-
de’ persoon. Vs. 1-5 ziet hij als gesproken in de persoon van Christus. Als reden
noemt Athanasius vs. 4, waar de profeet verklaart dat hij ‘zonder ongerechtigheid
is’. In tegenstelling met Origenes en Eusebius meent Athanasius dat deze uitdruk-
king niet kan ‘passen’ bij de gelovigen, maar alleen bij Christus zelf.402 Athanasius
verwijst hierbij naar Jes. 53: ‘Hij heeft geen onrecht gedaan, noch werd bedrog in
Zijn mond gevonden’. Origenes echter, en in navolging van hem Eusebius, verwijst
naar wat Paulus van zichzelf zegt in II Tim. 4,7: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik
heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden’. In vs. 6-16 profeteert David
over de verwerping van Israël en de roeping der volkeren: ‘God, gedenk om de
volkeren te bezoeken’ (vs. 6a) is een gebed om de bekering van de volken tot
Christus;403 ‘Heb geen erbarmen met hen die wetteloosheid bedrijven’ (vs. 6b) slaat
op Israëls verwerping, In dit kader worden alle volgende verzen verklaard. Enkele
voorbeelden: ‘Zij zullen zich tegen de avond afwenden’ (vs. 7) wijst op Israëls sa-
menzwering tegen de Verlosser toen Hij in het einde der tijden kwam; ‘Zij zullen
rondom de stad lopen’ (vs. 7b) wijst op Israëls verdrijving uit de vaderstad en op de
keizerlijke wetten die haar verboden in te gaan. Athanasius doelt hier op een bevel
                                                          
399 PG 23, 520 C 13-D 9.
400 PG 12, 1476 D 6-8.
401 PG 23, 529 C 8-9.
402 PG 12, 1477 B 6-9 en PG 23, 537 A 1-2.
403 Deze uitleg ook bij Origenes (PG 12, 1477 A 8-9) en Eusbius (PG 23, 537 D 3-6). Origenes verklaar

het overige van de Psalm algemeen, terwijl Eusebius en Athanasius de Psalm in het kader van de ver-
werping der Joden en de roeping der volkeren stellen.
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van keizer Hadrianus, dat hij uitvaardigde in 135 na het neerslaan van de Joodse
opstand onder Simon Bar Kochba,  waardoor het de Joden op straffe des doods
verbonden was Jeruzalem te betreden;404 ‘Doodt hen niet, opdat zij Uw wet niet
vergeten’ (vs.12) is een gebed,405 dat het geslacht van Israël wel vanwege hun zonde
en hoogmoed in ballingschap verstrooid zal worden, maar niet geheel uit het getal
der mensen verdelgd worde; ‘Om de vloek en om de leugen zal hun verdelging
verkondigd worden’ (vs. 13) verklaart Athanasius vanuit dezelfde gedachte: Ver-
delging noemt hij niet de totale vernietiging van het volk, maar de teloorgang van de
eer.406 Hun eer is de dienst der wet, de goddelijke tempel, de profeten, de hoge-
priester, de wetsleraren, het verschijnen van de engelen: dat alles heeft na de kruisi-
ging van Christus volledig een einde gevonden.407 Hier reguleert Athanasius zijn
uitleg aan de hand van twee werkelijkheden van het heilsplan: enerzijds betekent de
verschijning van Christus de afschaffing van de oudtestamentische eredienst, ander-
zijds zal het volk Israël bij het einde der tijden alsnog de bekering tot Christus krij-
gen. Vanuit die twee feiten meent hij ‘de verdelging’ van het volk Israël in deze zin
uit te moeten leggen; ‘Zij zullen erkennen, dat de God van Jacob heerst over de
grenzen der aarde’ (vs. 14) betekent, dat de Joden moeten bekennen, dat Christus
zowel de heerser van Jacob is, als degene die de Kerk wereldwijd heeft uitgebreid.
Terwijl Eusebius bij dit vers de macht van de Vader van Jezus Christus (Jacob =
Christus) benadrukt,408 ligt voor Athanasius de spits bij de eenheid van de God van
Israël in het O.T. met de God die in de Kerk wordt vereerd. Vs. 17-18 (‘Ik zal uw
macht bezingen, enz.’) ziet Athanasius als door de profeet gesproken in de persoon
van het uit de heidenen stammende volk van God dat zich door God aangenomen
weet.409 Met deze op het onderscheid Israël-heidenen stoelende uitleg wijkt Athana-
sius af van Eusebius die meent dat David hier spreekt in de persoon van Christus.
Hij verwijst daartoe naar de tekst: ‘Ik zal uw naam aan Mijn broeders verkondigen’
(Ps. 21,23). Deze tekst is in Hebr. 2,12 op Christus toegepast.410

Psalm 73: De Psalm bevat een beschrijving van de ondergang van Jeruzalem en het
heiligdom. Athanasius verklaart haar geheel als een profetie411 van de verwoesting
van stad en tempel in 70 n.Chr. door de Romeinen. Dit is in lijn met Origenes en
Eusebius.412 Voor deze verklaring kan vs. 1 mede aanleiding zijn geweest, want daar
klinkt het gebed, ‘waarom God verstoten heeft tot het einde (e„j tšloj)’. Hier komt
in de Psalm de term naar voren die in de opschriften altijd de aanwijzing is, dat de
Psalm eschatologisch gericht is op een onderdeel van het heilsplan. Daarmee is de

                                                          
404 Eusebius, Historia Ecclesiastica IV.6.3.
405 LXX heeft: ‘Doodt hen niet, opdat zij uw volk niet vergeten’. Athanasius heeft een afwijkende tekst

die voor ‘volk’ leest ‘wet’. A. Rahlfs, Septuaginta II, 60, geeft aan dat deze afwijking gevonden wordt
in cod. Vaticanus gr. 1209 en Sinaiticus.

406 PG 27, 265 D 6-8: Suntšleian d� oÙ t¾n e„j tÕ pantel�j ¢pèleian toà œqnouj fhs…n, ¢ll¦ t¾n
katastrof¾n tÁj dÒxhj aÙtîn.

407 In de hypothesis (PG 27, 264 C 14) typeert Athanasius de in de Psalm geprofeteerde situatie van de
Joden als vol ‘goddeloosheid tegen de levenswijze naar Gods wil: dussšbeian tÁj kat¦ QeÕn poli-
te…aj. Zie ook bij Ps. 49,4.

408 PG 23, 548 C 10-549 A 7.
409 PG 26, 268 B 11: Ð ™x ™qnîn dhlonÒti laÕj.
410 PG 23, 549 D 7.
411 Hij noemt Asaf, de dichter van deze Psalm, ook de profeet (Ð prof»thj).
412 PG 12, 1529 D 3-6 en PG 23, 852 A 12-14.
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rampspoed die in deze Psalm door de profeet wordt beschreven, de straf die Israël
heeft ontvangen naar verwerping van Christus. De in de Psalm voorkomende ver-
wijzingen naar wonderen uit Israëls historie neemt Athanasius daarbij alle in letter-
lijke zin: het verbond met Abraham, Izaäk en Jacob (vs. 2); de doortocht door de
Rode Zee (vs. 13);413 de wonderen in de woestijn (vs. 15). Ook de verwijzingen naar
de schepping neemt Athanasius in direkte zin: ‘Van U is de dag en de nacht’ (vs.
16) gaat over Gods goedheid jegens het hele mensengeslacht.414 Al deze verwijzin-
gen naar Gods trouw aan Israël in verleden en schepping heden zijn gegroepeerd
rondom de beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem. Bij elke beschrijving
zoekt Athanasius de passende gebeurtenis uit de belegering van Jeruzalem in 70 na
Christus.

In De Incarn. 40 brengt Athanasius ook de verwoesting van Jeruzalem en haar tem-
pel, alsook het verdwijnen van het profeten-ambt naar voren als vervulling van de
oudtestamentische profetie waardoor God een teken geeft dat de beloofde Christus
werkelijk in de wereld verschenen is.415

‘Zij die U haatten bralden ten tijde van Uw feest’ heeft betrekking op de aanvang
van de belegering door de Romeinen ten tijde van het Pascha. Athanasius voegt er
aan toe: ‘Omdat ze zelf op het Pascha de strijd tegen de Heere begonnen, daarom
werden ze in dezelfde tijd aan de vijanden overgeleverd’. Overigens doelt Athanasi-
us op de aanvang van de belegering door Titus.416 ‘Hun tekenen stelden zij tot teke-
nen’ (vs. 4b) slaat op de signa van de Romeinse legers die ze op de wegen naar de
stad opstelden. ‘Zij wisten het niet’ (vs. 4c) verwijst naar het feit, dat de Romeinen
niet wisten, dat God het was die stad en tempel in toorn overgaf. Zij dachten, dat
hun eigen kracht het tot stand bracht. ‘Als in het wouden het hout, zo sloegen zij
met bijlen haar deuren’ (vs. 6) beschrijft de ondergang van stad en tempel. ‘Er is
geen profeet meer’ (vs. 9) beschrijft het vreselijke van die tijd in Jeruzalem, want
geen profeet hebben betekent niemand hebben ‘die God terwille van ons tot veran-
dering kan brengen’. Vs. 19-23 bevatten een gebed om genade. ‘Geef de ziel die U
belijdt niet aan de dieren over’ (vs. 19). De dieren zijn de vijand. Zij die gezondigd
hebben krijgen door de belijdenis vergeving. Hij bidt dat ook voor Israël. Dat gebed
is vervuld, want duizenden van hen die Jezus kruisigden namen later het geloof aan
en werden gered. ‘Laat de arme niet beschaamd terugkeren’ (vs. 21): de profeet bidt,
dat niet het gehele volk verworpen wordt, omdat enigen daarvan op het heil hoop-
ten. Die zijn dan ook door de apostelen gered en vooral door Petrus middels zijn
eerste preken, zodat hun getal 3000 en 5000 en niet te tellen werd.

Psalm 76: In deze Psalm staat centraal de vraag waarom God Zijn volk Israël ver-
stoten heeft. Het opschrift ‘met het oog op het einde’ geeft tegelijk aan, dat de pro-
                                                          
413 Gedetailleerd zoekt Athanasius in de historie de in de Psalm bedoelde gebeurtenis: ‘U versloeg de

hoofden der draken’ (vs. 13b) heeft betrekking op de Egyptenaren die draken heten vanwege het kwaad
van hun tong; ‘Gij gaf hem tot spijze van de volken van Ethiopië’ (vs. 14) slaat op de scharen Indische
vogels die de lichamen van de Farao en de Egypteraren op de oever gegeten hebben.

414 Dit Athanasiaanse accent op Gods mensenliefde komt ook bij vs. 18 (‘Gedenk deze Uw schepping’)
naar voren: ‘Omdat U wegens de mensen de schepping hebt gemaakt, geef hen daarom bijstand om wie
de schepping ontstond’.

415 Thomson 232.1-25.
416Josephus, Bellum Judaicum V.3.1-2.
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feet het oog heeft op de verstoting in het heilsplan, dat is de verwerping van Israël
rondom de verschijning van Christus. Athanasius legt dan de gehele Psalm uit als
een worsteling om de vraag waarom die verstoting heeft plaatsgevonden.417 Vs. 11
vormt het keerpunt in de Psalm. Daar houdt het klagen over de verwerping op, en
wat belangrijker is: daar is sprake van de rechterhand des Allerhoogsten. De rech-
terhand van God is Christus. Van Christus wordt gezegd: ‘Het is de verandering van
de rechterhand van de Allerhoogste’. De verandering slaat op de verwerping van het
volk na door God aangenomen te zijn geweest. En dan betekent deze profetische zin
het volgende: hun verwerping (de verandering) is gekomen door wat zij tegen de
Verlosser Christus (rechterhand) gedaan hebben’. Hiermee wordt de smart om de
verwerping van het Joodse volk teruggeleid naar hun eigen verwerping van Chris-
tus. Origenes verklaart ook ‘de rechterhand van de Allerhoogste als Christus, maar
meent dat met de verandering geduid wordt op Zijn menswording.418 Eusebius
neemt ‘de rechterhand’ in algemene zin als Gods wondermacht, en laat verandering
slaan op het feit dat God geen wonderen van uitredding meer doet.419 Bij vs. 14 (‘O
God, Uw weg is in de heilige’) is ‘de heilige’ aanleiding om twee mogelijkheden
naar voren te brengen: het slaat op het geheiligde koor der apostelen, door welke Hij
buitengewone goddelijke tekenen verrichtte, of op Christus, die in waarheid heilig
is, als God’. Vanaf vs. 17 beginnen de natuurbeelden. Ze staan hier niet in het kader
van de lofprijzing (dan neemt Athanasius ze naar hun letterlijke betekenis), maar
zijn een uitwerking van de in vs. 16 genoemde verlossing. Athanasius vat ze om die
reden op als symbool-woorden. Als vs. 17 spreekt over ‘water dat U zag en vreesde’
past Athanasius dat toe op Christus die de storm op het meer stilde, want toen zagen
de wateren de Heere. ‘De wolken gaven hun stem’ (vs. 18a) wijst op de apostelen
die het Evangelie prediken, ‘pijlen’ (vs. 18b) zijn de werkingen van de Heilige
Geest.420 ‘De stem van de donder in het rond’ (vs. 19a) is het Woord van het Evan-
gelie dat over de aarde Zijn geluid doet klinken,421 terwijl het rond/het wiel (™n tù
trocù) door Athanasius op grond van Ez. 1,20-21 wordt gezien als een verwijzing
naar het leven der mensen. Dan is hier bedoeld, dat het Evangelie onder het hele
mensengeslacht is verbreid. ‘Uw bliksemen verlichten de aarde’ (vs. 19b): de blik-
semen zijn de apostelen en evangelisten die ons de straal van het geestelijk licht
brengen. ‘De aarde beefde’ (vs. 19c) wijst op de prediking van het heil die door de
gehele aarde is aangenomen, waarbij in hen allen een heilige vrees ontstond. ‘Uw
weg was in de zee’ (vs. 20): de zee is de wereld, de wateren haar vele mensenge-
slachten. Hij zond Zijn apostelen tot alle volken, waarbij Hij sprak ‘Ik ben met u’.
‘Uw voetstappen werden niet bekend’ (vs. 20b) wijst erop, dat Christus onzichtbaar
met de apostelen meeging. Als tweede mogelijkheid van uitleg bij dit vers noemt

                                                          
417 Het is meer een ornament als Athanasius ter verklaring schrijft: ‘Als Iduthun vernomen heeft wat over

het volk Israël gezegd is (de verwerping in Ps. 73), raakte hij in grote smart en benauwdheid om haar
verwerping. Dan schrijft Asaf voor hem een Psalm en leert hem, dat men in de gebeurtenissen aangaan-
de dit alles tot God alleen de toevlucht moet nemen en bij Hem troost zoeken’.

418 PG 12, 1540 A 11-B 7.
419 PG 23, 893 A 9-C 13.
420 Als tweede mogelijkheid van uitleg vermeldt Athanasius nog de persoon van Christus, omdat Hij door

Jesaja ook vergeleken met een pijl (Jes. 49, 2).
421 Athanasius meent hier de reden te hebben waarom Christus de Evangelist Johannes een zoon des

donders noemt (vgl. Mark. 3, 17).
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Athanasius, dat Christus als enige, als God (mÒnoj aÙtÕj æj QeÕj), op de zintuige-
lijk waarneembare wateren der zee ging (Matth.4,25).

Psalm 79: Het thema van de Psalm is de verwerping van Israël, terwijl zij van
Godswege zo’n eervolle positie gekregen had. De profetische aanduidingen van
Christus (vs.18: ‘zoon van uw rechterhand, mensenzoon’) geven aan dat in deze
Psalm de verwerping van Israël na haar afkeer van Christus bedoeld is. De beschrij-
ving van Israëls rijke historie in vs. 2-12 verklaart Athanasius letterlijk. ‘Gij die zit
boven de cherubim, verschijn voor het aangezicht van Efraïm, Benjamin en Manas-
se’ verwijst naar de heerlijkheid Gods boven de gouden cherubim op de Ark die
voor het volk uitging. Dan volgt de uitleg van enkele symbool-woorden. ‘De wijn-
stok’ die God geplant heeft met uitwerping van de volkeren (vs. 3) is Israël dat door
God naar Kanaän werd geleid. ‘Zijn schaduw’ die ‘de bergen’ bedekt (vs. 11): de
schaduw van de wijnstok is de dienst der wet, omdat de wet een schaduw heeft van
de toekomstige goederen. ‘De bergen’ zijn Silo en Sion, want op die twee bergen
heeft de tabernakel gestaan. ‘En zijn twijgen zijn als de cederen Gods’. De twijgen
van de wijnstok zijn de profeten, de cederen zijn de hemelse machten. Bedoeld is,
dat de profeten zich verhieven in de hoogte en uitrustten bij de hemelse en geestelij-
ke machten. Vanaf vs. 13 komt dan de gevangenschap van Israël aan de orde, nadat
het volk Christus had verworpen. Als vs. 13 spreekt over ‘een muur’ rondom Israël
die verstoord is, dan wordt daar de wacht van de engelen mee bedoeld.

De leer van de engelen die de volkeren leiden was nadrukkelijk aanwezig in het
Joods-christelijke gedachtengoed van de eerste eeuwen, maar vervolgens ook in het
Alexandrijnse christelijke denken van Clemens en Origenes. Zo vinden we het ook
bij Athanasius.422

‘Allen die langs gaan plukken haar’ (vs. 13) betekent dat Israël is overgegeven tot
een weide van demonen die hun zielen beheersen en hen van geestelijke vruchtbaar-
heid beroven. Athanasius geeft in de hypothesis aan hoe hij tot deze uitleg komt. Het
opschrift heeft ‘Met het oog op de Assyriërs’, maar ook ‘met het oog op het einde’.
Dat betekent voor de exegese: ‘Naar de voor de hand liggende betekenis bidt hij om
barmhartigheid voor hen die door de Assyriërs onderworpen zijn, maar naar het
hogere inzicht voor hen die in geestelijke gevangenschap zijn geraakt na de kruisi-
ging van Christus, door de geestelijke Assyriërs en hun bekende overste, de satan’.
De vijandschap van de Assyriërs moet hier dus typologisch worden verstaan, omdat
de tekst een profetie van de oikonomia bevat. Het hogere inzicht is dan ook de ken-
nis van de oikonomia waarin de profetische teksten hun vervulling vinden. Na de
tekening van het rijke verleden (vs. 1-12) en het benarde heden (vs. 13-14) spreekt
de Psalmist over de toekomst (vs. 15-18). ‘Sterk haar, die Uw rechterhand heeft
geplant, over de Zoon des mensen’. ‘Over’ betekent ‘door’. De Zoon des mensen is
Christus, zoals Hij zichzelf in het Evangelie heeft genoemd. Hier wordt de verkie-
zing van Israël in het O.T. aan Christus toegeschreven. Bij vs. 18 (‘Uw hand zij over
de Man van uw rechterhand’ betekent de Man van Uw rechterhand: de man die Uw
rechterhand is. Dat is Christus, die de rechterhand des Vaders is, hoewel hij mens is
geworden. In de toekomst zal Israël bidden ‘Wij zullen niet van U afhouden’ (vs.

                                                          
422 Zie J. Daniélou, Gospel Message and Hellenistic Culture, Londen 1973, 59-60, 491-492).
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19). Daarmee verklaart Israël dat zij, wanneer zij door Christus zijn gered, Christus
nooit meer loslaten, omdat ze aan Zijn leven deelhebben en Zijn naam dragen, na-
melijk christen’ (vanuit vs. 19b: ‘Gij zult ons levend maken en wij zullen ons be-
roepen op Uw Naam’). Het laatste vers is het gebed om de realisering van deze
toekomst: ‘Heere, God der machten, bekeer ons’ (vs. 20). Daarmee is deze Psalm
een gebed om de eschatologische bekering van Israël aan het einde der tijden. Euse-
bius heeft ook wel dit gebed dat de Joden die niet geloven zich zullen bekeren,423

maar mist de eschatologische toespitsing die juist bij Athanasius heel sterk is, zoals
hij in de hypothesis stelt: ‘Hij bidt of de Heiland zal verschijnen en het gehele volk
van Israël bevrijd zal worden’.424 Juist dat ‘gehele’ is een duidelijk verwijzing naar
het ‘geheel Israël zal zalig worden’ in Rom. 11,26.425

3.4 Profetie over het heilsplan

Psalm 13: Het opschrift ‘met het oog op het einde’ en vs. 2 (‘de Heere heeft van de
hemel geschouwd’) zijn beslissend om de Psalm te binden aan Christus’ verschij-
ning in de wereld. De in vs. 1-4 beschreven goddeloosheid van de mensen wordt
door de Psalmist naar voren gebracht om de noodzaak van Christus’ verschijning te
laten zien. Athanasius verbindt vs. 1 (‘De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’)
met vs. 2-4 door te stellen, dat zij die niet overwogen dat er een God is die het men-
selijke ziet en oordeelt, zulke zonden gingen bedrijven. In Ep.Fest. XI gebruikt
Athanasius evenzeer deze tegenstelling van Ps. 13,1-2 om aan te geven, dat slechte
gedachten leiden tot slechte daden, terwijl ook omgekeerd geloof in het hart ver-
bonden is met godzaligheid in het leven.426 Athanasius geeft dan bij vs. 4 (‘Zij die
mijn volk als brood opeten, hebben de Heere niet aangeroepen’) een dubbele uitleg,
zowel met het oog op de heidenen als met het oog op de Joden: de heidenen leerden
aan Gods volk om het schepsel te aanbidden boven de Schepper. Toen verwierp
Gods volk Christus, en is vervolgens zelf voorbeeld in het kwade427 geworden voor
de volken om de Heere Christus niet aan te roepen. Met deze toepassing op Joden en
heidenen onderscheidt Athanasius zich van Origenes en Eusebius die beiden bij
deze verzen alleen de universele aanwezigheid van de zonde in de wereld ten tijde
van Jezus’ komst benadrukken. De verschijning van Christus is ook de sleutel om
vs. 5 te verklaren. Als daar staat ‘zij vrezen, waar geen vrees was’ dan wijst dat op
de vreze van Christus die in tegenstelling tot de vrees vanuit de Wet van Mozes
heilig is, want zij is de eerbied van kinderen voor de Vader.428 Terwijl Athanasius
zo een meer theologische verklaring geeft over ‘de vreze Gods’, heeft Eusebius een
meer temporele verklaring. De tekst ‘Daar vreesden zij, waar geen vrees was’ ziet
hij als van toepassing op de heidenen die eerst God niet vreesden en nu wel.429 Bij
vs. 5b (‘De Heere is bij het geslacht der rechtvaardigen’) geeft Athanasius eveneens

                                                          
423 PG 23, 968 C 11-13.
424 PG 27, 360 B 2-4: `Ikete…an oân prob£lletai, ¢xiîn ™pif£neian genšsqai toà SwtÁroj ¹mîn,

kaˆ ™leuqšrwsin toà pantÕj gšnouj toà ’Isra»l.
425 kaˆ oÛtwj p©j ’Isra¾l swq»setai.
426 PG 26, 1408 C 4-8. Op dezelfde wijze spreekt Athanasius in Ep. LI (de tweede brief aan Lucifer), maar

past dan ‘Er is geen God’ toe op de Arianen die de Godheid van Christus loochenen.
427 Kakîn e„shghtaˆ: zie voor deze uitdrukking ook Thucydides, 8.48 (Liddell-Scott).
428 PG 27, 97 C 13-15: `O Mwsšwj nÒmoj, fhsˆ, kÒlasin ™po…ei: Ð d� toà Cristoà fÒboj ¢gnÒj

™stin: æj uƒoÝj g¦r fobe‹sqai Patšra pareskeÚaze.
429 PG 23, 145 D 1-9.
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een christologische verklaring: deze rechtvaardigen zijn ‘zij die rechtvaardig zijn
door Christus verschijning’.

Psalm 17: Het opschrift ‘Met het oog op het einde, over de knecht des Heeren’ is
voldoende om de Psalm te benaderen als profetie van Christus. Daarbij is in vs. 10
sprake van de neerdaling van de Heere, wat Athanasius betrekt op de komst van
Christus, en in vs. 11 van Zijn verheffing op de Cherubim, wat wijst op Zijn hemel-
vaart. Tevens kan met ‘Gods weg’ (vs. 31) en ‘Gods rechterhand’ (vs. 36) geen
ander dan Christus bedoeld zijn. Zo is de Psalm een gebed van vertrouwen op
Christus met daarin de beschrijving van de wonderen die Christus heeft verricht.
Vanuit deze vaststelling worden de zeer vele symbool-woorden in deze Psalm ver-
klaard naar hun overeenkomst met een bepaald onderdeel van de oikonomia. ‘De
aarde die wankelt’ (vs. 8a) is vervuld toen ieder land na Christus’ komst vervuld
raakte van Zijn gerucht; ‘grondvesten der bergen die beven’ (vs. 8b) wijst op de
boze machten die in opstand kwamen tegen Christus, terwijl ‘grondvesten’ betrek-
king heeft op de verborgen gedachten van de demonen: ook al laten ze het van bui-
ten nog niet merken, toch zijn ze in hun wezen bevreesd geworden. ‘Duisternis die
Hem verbergt’ (vs. 12a) profeteert het geheime en verborgen verblijf van de Verlos-
ser onder de mensen; ‘donkere wateren in de wolken’ (vs. 12b) zijn de profeten,
want wat zij van Christus hebben gezegd was donker’;430 ‘hagel’ (vs. 13b) duidt op
Christus’ straffende machten waarmee Hij de volken uit de knechtschap der demo-
nen heeft bevrijd; ‘gesteld worden op een hoogte (vs. 34)’ geeft aan hoe Christus
ons leert bedenken de dingen van boven’;431 ‘armen met ijzeren bogen toegerust’
(vs. 35) is uitdrukking voor de mannelijke krachten der ziel.432 Opmerkelijk is hoe
Athanasius bij vs. 16 (‘waterbronnen die verschenen en grondslagen der aarde die
openbaar kwamen’) vier mogelijke uitleggingen geeft: het Evangelie, de profeten en
Mozes, de apostelen, en de Doop. Alle vier zijn mogelijk, omdat het beeld van vs.
16 bij al deze onderdelen van de oikonomia van toepassing is. Origenes denkt bij de
waterbronnen aan God (vanuit Jer. 2,13), terwijl de grondslagen der aarde verwijzen
naar ‘de heilige Drieheid die de schepselen regeert’. Tegelijk geeft hij als tweede
mogelijkheid voor ‘de grondslagen’ de apostelen op wie allen die naar Christus
leven gebouwd worden.433 Eusebius denkt bij de grondslagen der aarde eerst aan de
wijze krachten waarmee God eens de wereld grondvestte. Vervolgens geeft hij aan,
dat de aarde een symbool-woord kan zijn voor de Kerk, en dan wordt met de grond-
slag op Christus geduid (Matth. 16,18) en op de profeten en apostelen (Ef. 2,20) die
immers de grondslag van de Kerk vormen.434 Athanasius wijkt hier af van Origenes
en Eusebius door enerzijds de schepping geheel weg te laten en daarentegen een
viervoudige mogelijkheid naar voren te brengen, namelijk elk onderdeel uit de oiko-
nomia dat in zekere zin een grondslag voor de Kerk is: de profeten en Mozes zijn

                                                          
430 In vs. 13a verklaart Athanasius ‘Voor Zijn glans in Zijn aangezicht zijn de wolken voorbij gegaan’ als:

‘Het licht van Christus’ komst heeft de profetieën duidelijk gemaakt’.
431 PG 27, 117 B 12-13: Toutšsti t¦ ¥nw did£skei frone‹n. Zie voor dit gebruik van ¥nw ook Con.

Gen. 2 (Thomson, 6.24); De Incarn. 14 (Thomson, 168.34).
432 Voor een voorbeeld van wat Athanasius bedoeld met  T¦j dun£meij tÁj yucÁj ¢ndrik£j zie Ep. ad

Drac. 3: E„ m�n oân tÕn kairÕn ™fob»qhj, kaˆ katapt»xaj toàto ™po…hsaj, oÙk ¢ndrikÕn tÕ
frÒnhma: œdei g¦r tÕn kat¦ CristÕn zÁlon ™n to‹j toioÚtoij ™pide…knusqai.

433 PG 12, 1229 B 8-12 en D 1-3.
434 PG 23, 173 C 13-D 12.
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het in heilshistorische zin; het Evangelie, de apostelen en de Doop zijn het in heils-
bemiddelende zin.

Psalm 35: Het opschrift ‘van de Knecht des Heeren’ is voldoende de Psalm te ver-
klaren met het oog op Christus. Tevens verwijzen de symbool-woorden ‘bron des
levens’ en ‘licht’ (vs. 10) naar Christus.

Origenes en Eusebius geven eenvoudig aan dat ‘licht’ wijst op ‘Christus als het licht
der wereld’.435 Athanasius spreekt echter over Christus als ‘Licht uit Licht’ (fîj ™k
fwtÒj) en brengt daarmee een uitdrukking uit de geloofsbelijdenis van Nicaea naar
voren. We merken daarbij op dat dit christologisch verklaarde Ps. 35,10 mede de
formulering van fîj ™k fwtÒj in het Nicaenum heeft bepaald! Naast Ps.35,10 wa-
ren hiertoe ook van belang passages als Wijsheid van Salomo 7,25vv (‘De Wijsheid
als de allerzuiverste stroom van heerlijkheid van de Almachtige, een glans van het
eeuwige Licht, een vlekkeloze spiegel van Gods werking en beeld van Zijn goed-
heid’), Joh. 1,4 + 9 (‘In het Woord was leven, en het leven was het licht der men-
sen’), en Joh.8,12 (‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij navolgt zal het licht des
levens hebben’).436

Vanuit deze vaststelling van de Psalm als profetie van Christus moeten de goddelo-
ze vijanden van vs. 1-5 betrekking hebben op de Joden die zich tegen Christus ver-
zetten,437 terwijl vs. 6-13 de heerlijkheid van Christus aangeven. In vs. 7 wordt
gesteld, dat de Heere ‘mens en vee’ zal redden. Terwijl Eusebius een algemene
verklaring geeft (‘mensen die het waardig zijn en mensen die zondig leven’), brengt
Athanasius opnieuw het onderscheid Israël en de volkeren naar voren: ‘de mens’
betekent de Israëlieten, ‘die in de Wet onderricht zijn en het betere denken’, terwijl
‘het vee’ als het onverstandiger deel, op de heidenen betrekking heeft. Athanasius
verwijst voor zijn uitleg naar Rom. 11,32-33. Daar spreekt Paulus over ‘de beide
volkeren (Joden en heidenen)’: ‘God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid
besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn’. Athanasius verklaart dat David
over de redding van die twee volken wilde profeteren en daartoe dit beeld van ‘mens
en vee’ uitkoos.

Psalm 52: Vanwege de overeenkomst met Psalm 13 verwijst Athanasius voor de
uitleg naar die Psalm.

Psalm 67: De apostel Paulus heeft vs. 19 (‘Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt
de gevangenis meegevoerd, enz.) toegepast op Christus (Ef. 4,8). Daarmee is door
Paulus aangegeven, dat in vs. 19 met de aanspraak ‘God’ en ‘Heere’ Christus be-
doeld is. Athanasius breidt die Paulinische aanwijzing uit over de gehele Psalm. Zij

                                                          
435 PG 12. 1316 B 8-10 en PG 23, 321 B 11-14. Voor de toepassing van dit vers op Christus door Orige-

nes, zie De Princ. I.1, 2 (Görgemanns-Karpp, 100): ‘Tale est ergo quod dicitur: In lumine tuo videbimus
lumen, hoc est, in verbo tuo et sapientia tua, qui est filius tuus, in ipso te videbimus patrem’. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat Origenes de tekst niet zozeer gebruikt om de gelijkheid van de Zoon
met de Vader naar voren te brengen, maar de positie van de Zoon als middel om de Vader te leren ken-
nen.

436 R. Staats, Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, Darmstadt 1996, 232-3.
437 Bij vs. 4: ‘Onrecht verwijst naar de mishandelingen die zij Christus toevoegden, bedrog echter naar het

feit dat zij goede woorden tegen hem spraken terwijl ze Hem in hun net wilden vangen’.
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is op deze wijze in haar geheel een gebed en loflied op Christus die, God zijnde,
mensgeworden is en voor ons wonderlijke daden van heil heeft gedaan. Zo komt in
de Psalm de overwinning over de demonen ter sprake, Christus’ sterven en opstan-
ding, de verkiezing van de apostelen, de zending van de Heilige Geest, en de roe-
ping van de heidenen. ‘Laat God opstaan en Zijn vijanden verstrooid worden’ (vs.
2) is een gebed tot de Zoon om te komen en de mensen uit de tirannie der demonen
te bevrijden. ‘Bereid de weg voor Hem die gaat naar het westen’ (vs. 5) geeft
Christus’ nederdaling ter helle aan (tù mšcrij ¯dou pepoihmšnJ t¾n k£qodon).

Bij deze uitleg van ‘naar het westen’ als ‘de nederdaling ter helle’ moet bedacht
worden dat in het oude Egypte het dodenrijk o.a. werd gelocaliseerd in het westen
als plaats waar de zon onderging.438 Origenes ziet vs. 5 juist betrekking hebben op
de hemelvaart, terwijl Eusebius een verklaring geeft met het oog op Christus’
menswording in het sterfelijke leven of het sterven zelf.439Bij vs. 7c (‘Ook die wel-
ke pijn toegebracht hebben aan hen die in de graven wonen’) komt overigens de ne-
derdaling ter helle terug. Athanasius verbindt ‘zij die pijn toegebracht hebben aan
hen die wonen in de graven’ met de geesten in de onderwereld die eens ongehoor-
zaam waren geweest en tot wie Christus zich in Zijn nederdaling begaf om hen te
prediken, terwijl zij in die onderwereld door de demonen werden gepijnigd. Atha-
nasius gebruikt hier de bewoording uit I Petr. 3,19.

Als in vs. 6 vermeld wordt, dat ‘God in Zijn heilige plaats is’, wijst dat op de he-
melvaart van Christus. Als reden geeft Athanasius aan, dat de hemel immers Chris-
tus’ eigen woonplaats is. Athanasius maakt hierbij de kanttekening, dat Christus
naar de natuur van Zijn Godheid nooit ver van de hemel was.440 Verderop betrekt
Athanasius opnieuw de Godheid van Christus bij de uitleg: ‘De gang van Mijn God,
mijn koning, die in het heiligdom is’ (vs. 25b): ‘Zie, hoe duidelijk hij zegt, dat Hij
die de gangen (t¦j pÒreiaj) van het heilsplan heeft volbracht, zijn God en Koning
is’.441 Deze accenten ontbreken bij Eusebius. Vervolgens betekent ‘God laat de
eenzamen in een huis wonen’ (vs. 7), dat Christus ook allen die hun leven aan Hem
wijden442 zal doen wonen in Zijn hemelse woning. Eusebius geeft hier een toepas-
sing niet op de hemel, maar op de Kerk.443 Als vs. 8 (‘God, als U ging voor het
aangezicht van Uw volk, als U doortrok door de woestijn’) terugwijst naar Israëls
historie, neemt Athanasius dat in zijn direkte betekenis, maar beziet dan die verwij-
zing in een Psalm over de oikonomia als bevestiging van de éénheid Gods in O.T.
en N.T.: ‘Het is een belijdenis, dat Hij die tot in de onderwereld afdaalde, dezelfde
is Die eens Israël door Mozes uit Egypte voerde. Vervolgens kan vs. 12 (‘De Heere
zal het Woord aan hen geven die de goede boodschap verkondigen, met grote
macht’) op geen ander onderdeel van het heilsplan wijzen dan op de uitzending der
                                                          
438 J. Zandee, ‘Dodenrijk’, Christelijke Encyclopedie, II, 2de druk.
439 PG 12, 1505 C 6-10 en PG 23, 688 A1-6.
440 PG 27, 293 C 6-7: e„ kaˆ t¦ m£lista oÙdšpote ¢feist»kei aÙtîn (namelijk: tîn oÙranîn) tÍ

tÁj qeÒthtoj fÚsei.
441 PG 27, 300 D 2-3.
442 ‘Eenzamen’ (monotrÒpouj) komt in de LXX alleen hier voor en Athanasius verklaart het woord naar

zijn samenstelling als ‘één’ en ‘manier van doen’ en komt dan tot de omschrijving: ‘zij die Hem alleen
hun leven wijden, en hun leven verre houden van iedere dubbelhartigheid en wereldse begeerte’ (PG 27,
293 C 9-11: toÝj aÙtù kaˆ mÒnJ ¢naqšntaj t¾n „d…an zw¾n, kaˆ p£shj dicoyuc…aj kaˆ kosmi-
kÁj ™piqum…aj aÙt¾n ¢llotrièsantaj).

443 PG 23, 689 D 1.
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apostelen. In verbondenheid met dat vers meent Athanasius, dat vs. 14 (‘Wanneer
gij rust temidden van de erfdelen, zullen de vleugels van de duif verzilverd zijn en
haar rug van gegraveerd goud’) een oproep is tot die apostelen. Door een profeti-
sche uitdrukking krijgen ze te horen, dat wanneer de erfdelen (= de gelovigen uit de
twee volkeren) hen opnemen, dan worden aan hen vleugels van een duif gegeven,
die op de rug van goud is (= de Heilige Geest). Athanasius geeft als verklaring: ‘Hij
zegt, dat de rug van de duif van goud is, omdat de Heilige Geest de gezindheid van
hen die Hem opnemen, kostbaar en wijs maakt’. Eusebius gaat in zijn verklaring een
heel andere kant uit. Voor hem verwijzen ‘de erfdelen’ naar het Oude en het Nieuwe
Testament. Hij meent, dat in dit vers de Kerk wordt aangesproken die O.T. en N.T.
als erfenis heeft.444 Athanasius oordeelt dat hier de apostelen worden aangesproken
en kan dan niet anders dan de erfdelen zien als de kerk die bestaat uit de tweede
delen van de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Na de apostelen en de Hei-
lige Geest  verwijst ‘de berg Gods, een rijke berg’ (vs. 16) naar de Kerk. De Kerk
wordt rijk genoemd, omdat zij de zielen van haar leden welgevoed en glanzend
maakt. In vs. 17 (‘Waarom meent u, dat de bergen vol melk zijn’) wordt het beeld
van de Kerk verder uitgewerkt. ‘Vol melk’, dat is vol van melk van eenvoudig on-
derwijs, zoals er staat: ‘Ik gaf u melk te drinken, geen vaste spijze’ (I Kor. 3,2). Hij
berispt hen die menen, dat de Kerken der ketters445 vol melk zijn. Want er is in hen
niets, wat voor de geestelijke toestand446 een voeding kan zijn. Vs. 17 wil dan ook
zeggen dat er buiten de Kerk geen andere bergen vol melk zijn, en dat het deze berg
alleen het is, ‘waarop het God behaagt heeft te wonen’ (vs.17b). Dat God in de Kerk
woont blijkt duidelijk uit de woorden: ‘Hier zal Ik wonen, omdat Ik haar verkoren
heb’ (Ps. 131,14). Het meestal op de hemelvaart betrokken vs. 19 (‘Gij zijt opgeva-
ren in de hoogte’) past Athanasius toe op de ‘verhoging aan het kruis. Hij onder-
steunt zijn uitleg met de woorden van Christus uit het Evangelie: ‘Wanneer Ik ver-
hoogd zal zijn van de aarde, zal Ik allen tot Mij trekken’.447 Het noemen van Basan
(vs. 23a: ‘De Heere spreekt: Uit Basan zal Ik ze halen’) is reden om aan de toekom-
stige bekering der Israëlieten te denken. Basan betekent verbittering. Dus de profeet
bedoelt: Uit het huis van degene die verbitterd is, dat is Israël, zal Ik tot Mij bren-
gen. Deze uitleg met het oog op de bekering van Israël als onderdeel van de oiko-
nomia is bij Eusebius geheel afwezig.448 Het beeld van een optocht van ‘oversten
temidden van paukenslaande maagden’ (vs. 26) doet weer denken aan de apostelen.
Zij zijn immers de oversten over de ganse aarde’.449 De maagden zijn de door de
Heilige Geest gesterkte zielen der gelovigen die met de klank der prediking de aarde
onder de hemel vervullen. De apostelen lopen in hun midden, omdat zij de eersten
waren in de verering van Christus. Vervolgens gaat de Psalm in vs. 28 enkele stam-
men van Israël opsommen. Gezien het voorgaande meent Athanasius, dat de profeet
hiermee wil aangeven uit welke stammen de apostelen gekozen worden. Uit de stam
van  Benjamin is Paulus. En uit de stammen van Zebulon en Nafthali waren Petrus,

                                                          
444 PG 23, 697 D 9-700 A 4.
445 t¦j tîn aƒretikîn ™kkhs…aj.
446 e„j ›xin pneumatik»n.
447 Joh. 12,32.
448 Zie hierover ook Vian, ‘De Psalmorum titulis’, 97.
449 Ps. 44,17.
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Andreas, Jakobus en Johannes, zoals het Evangelie laat zien.450 In vs. 29 (‘Gebied, o
God, Uw kracht’) verwijst ‘de kracht Gods’ natuurlijk naar de Zoon, die heet:
‘Christus, de kracht Gods en de Wijsheid Gods’. In vs. 32 worden Egypte en Ethio-
pië apart genoemd als volken die zullen komen, en wel tot de prediking. Athanasius
meent, dat Egypte wordt genoemd als land met de meest vooraanstaande afgoden-
dienaars en vijanden van de Wet van Israël, terwijl Ethiopië de einden der aarde
aangeeft. Als voorbeeld van de komst van Ethiopië verwijst Athanasius naar de
Ethiopische hoveling uit Hand. 8. ‘Zingt de Heere, die boven de hemel der hemelen
opvaart tegen het oosten’ (vs. 34) verwijst naar Christus’ hemelvaart. De woorden
‘tegen het oosten’ staan er bij vergelijking. Zoals namelijk de zon van de ondergang
tot de opgang omhoog stijgt, zo verhief zich de Heere als uit de windsels van de
onderwereld tot in de hemel der hemelen. Na de hemelvaart geeft vs. 34b (‘Zie, Hij
zal Zijn stem de stem der kracht geven’) de wederkomst aan. Eusebius verklaart ‘de
stem met macht’ evenzeer op Christus, maar dan op hetgeen Zijn stem uitwerkte
toen hij op aarde was. Het laatste oordeel laat hij juist geheel liggen.451 Dan zal
Christus met een stem der kracht alle doden opwekken, die op Zijn bevel zullen
opstaan. Na de wederkomst volgt het eeuwige leven: ‘Zijn heerlijkheid over Israël,
en Zijn macht in de wolken; wonderlijk is God in Zijn heiligen; de God Israëls zal
Zijn volk sterkte en kracht geven. Geprezen zij God’ (vs. 35-36). Hier ziet Athana-
sius profetisch de verschillende eerbewijzen genoemd die aan de heiligen in het
eschaton worden geschonken, alsook de verschillende rangorden der heiligen.452 De
rangorden geeft hij aan door: Israël, de wolken, de heiligen, het volk. De eerbewij-
zen daaraan evenredig door: de heerlijkheid, de macht, de wonderen, de kracht.
Athanasius ontvouwt verder niet hoe hij deze rangorde in de hemel ziet. Eusebius
legt de tekst ook uit als een rangorde, maar dan niet gericht op de hemel. Het eerste
deel ziet hij gericht op de apostelen en evangelisten, het tweede op de profeten, het
derde op hen uit de heidenen die tot heiligheid komen.453 Origenes spreekt in zijn
uitleg bij deze tekst ook niet over de rangorden in de hemels heerlijkheid, maar hij
kent deze rangorde wel, zie bijv. zijn uitleg op Numeri.454

Psalm 91: Het opschrift van de Psalm luidt: ‘Op de dag van de Sabbat’. Athanasius
verklaart de sabbat als de toekomstige erfenis, waardoor op de tegenwoordige
moeite/inspanning de rust zal volgen.455 Uit deze verklaring blijkt, dat Athanasius
ook voor de uitleg van de opschriften het thema van de Psalm doorslaggevend laat
zijn. Bij Ps. 50 werd de Sabbat uitgelegd als de rust van de vergeving, omdat de
Psalm daar handelt over de zondebelijdenis en de vergeving daarop volgend. Hier is
in de Psalm aan de orde het bereiken van de overwinning over de vijanden (vs. 12),

                                                          
450 De verwijzing bij dit vers naar de apostelen is, zij het minder uitgewerkt, ook te vinden bij Origenes

(PG 12, 1509 C 3-4) en bij Eusebius (PG 23, 712 B 2-713 A 4).
451 PG 23, 720 B 1-D 1.
452 aƒ tima… en t¦ t£gmata.
453 PG 23, 720 D 5- 721 C 2.
454 Homélies sur les Nombres, SC 415, ed. L. Doutreleau, Parijs 1996, 86-89.
455 ToÝj pÒnouj: pÒnoj is een bij Athanasius vaker voorkomend woord om de inzet en inspanning van

het geloof aan te duiden. Het komt voor bij de gelovigen in het algemeen: De Incarn. 52 (Thomson,
264. 26-28), maar in het bijzonder wel bij de monniken: De Vita Ant. 5 (PG 26, 848 A 7 en C 3); 7 (853
A 9), enz. In De Vita Ant. 7 wordt ook duidelijk wat tot deze inspanningen behoort: ‘s nachts waken,
regelmatig vasten en matig eten (geen vlees en wijn), op harde grond slapen, zich niet met olie zalven.
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en het altijd blijven in het huis Gods (vs. 14): dan moet het hier betrekking hebben
op de definitieve rust in de eeuwigheid. Als de Psalm begint met de aansporing om
God dag en nacht te loven om Zijn werken (vs. 1-2), dan gaat het om hetgeen de
Eniggeborene heeft gedaan, en dat is bovenal dat Hij ons de opstanding heeft ver-
schaft. ‘Het tiensnarig Psalterium’ (vs. 4) wijst ook hier op het lichaam, omdat het
vijf zintuigen heeft en vijf werkzaamheden, waarbij iedere afzonderlijke werkzaam-
heid door ieder afzonderlijk zintuig wordt verricht.456 ‘De vijanden’ (vs. 11-12) zijn
de demonen die tegen de ziel strijden. Dat de rechtvaardige zal bloeien in ‘Gods
voorhoven’ (vs. 14) wijst op de hemelse woningen. Origenes heeft hier alleen de
Kerk, Eusebius heeft de Kerk en de hemel, Athanasius alleen de hemel.457 Het slot
van de Psalm (vs. 16: ‘Want de Heere is recht’) is het lied, dat de rechtvaardigen in
de hemelse woningen zullen aanheffen: de Heere is recht als Hij de onrechtvaardi-
gen en goddelozen als gras heeft laten verdorren (vs. 8) en de rechtvaardigen en
godvruchtigen als ceders en palmen in de hemelse woningen heeft geplant (vs. 13).

4. Psalmen voor het gebed, het christelijke leven en de boetvaardigheid

Psalm 4: In vs. 1-5 beschrijft David zijn strijd met (niet nader genoemde) vijanden
waarin God hem de overwinning schonk. Athanasius verklaart dit gedeelte letterlijk.
Hij brengt wel een ascetische ‘kleur’ als hij bij vs. 6 (‘Offert een offer der gerech-
tigheid’) zegt: ‘David leert ons hier dat we de overwinning behalen als wij recht-
vaardig handelen en dit als een offer aan God wijden’. Hier is het ascetische leven,
aan God gewijd, middel tot overwinning van de demonen. In vs. 7 (‘Het licht van
Uw aangezicht is over ons opgegaan’) begint  een profetie aangaande Christus:,
want het aangezicht van God is voor Athanasius altijd een verwijzing naar de
Zoon:458 ‘Christus is het licht der wereld, die ons het waarachtig goede heeft onder-
wezen’. Tegenover het waarachtig goede dat Christus brengt plaatst dan de verkla-
ring van vs. 8 (‘Zij zijn vervuld van hun tarwe, wijn en olie’) de zondaren die in de
opbrengsten der aarde welvarend zijn en menen zo het waarachtig goede te heb-
ben.459

Dezelfde tegenstelling is te vinden in Con.Gen. 4 waar Athanasius de zondeval be-
schrijft: ‘De ziel liet los de beschouwing van de geestelijke dingen, misbruikte de
afzonderlijke werkingen van het lichaam, en ging op in de beschouwing van het li-
chaam. Zij beschouwde het genot als het goede in zichzelf te zijn, en misbruikte in
zelfmisleiding hiervoor de naam van het goede, en meende dat het genot zelf het
waarlijk goede was’. Ook hier vinden we dus de tegenstelling van het waarlijk
(geestelijk) goede tegenover het aardse waarvan de zondaren menen dat het waarlijk
goede is.

Psalm 6: Deze boetepsalm legt Athanasius uit in haar direkte betekenis, maar doet
dat wel met woorden die doen denken aan de christelijke boetepraktijk: ‘Hij zingt de
Psalm nadat hij een lange tijd in de boetvaardigheid heeft geleefd die hij vanwege

                                                          
456 Zie ook Ps. 32, 2; 143, 9.
457 PG 12, 1553 A 1-5 en PG 23, 1181 A  13-B 13).
458 Zie bij Ps. 41,3: PrÒswpon toà Qeoà Ð LÒgoj (PG 27, 201 A 10).
459 Vian, Testi inediti, fragm. 5: ’En toÚtoij eÙqhnoàntej oƒ perˆ t¾n gÁn ™ptohmšnoi, ™nÒmisan t¦

Ôntwj ¢gaq¦ œcein.
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de zonde op zich heeft genomen’ (hyp.).460 Het opschrift ‘met het oog op de octaaf’
(Øp�r tÁj ÑgdÒhj) wijst op de dag van Christus’ opstanding. Athanasius verbindt
het hebben van boetvaardigheid enerzijds en de opstanding van Christus anderzijds
door aan te geven dat wij de vruchten van onze boetvaardigheid oogsten op de op-
standingsdag van Christus. Door deze tweeslag lijkt de Psalm vooral gericht te wor-
den op de voorbereidingstijd voorafgaand aan de viering van Pasen waarvoor Atha-
nasius zijn Paasbrieven heeft geschreven. Tot deze voorbereidingstijd behoorde
immers ook de boetvaardigheid vanwege de zonden.461 Bij vs. 8 (‘Mijn oog is van
verdriet onrustig’) brengt Athanasius een verschil tussen geest en ziel naar voren als
hij ‘oog’ opvat als symbool-woord voor de geest, omdat de geest het oog is van de
ziel. De geest is de faculteit waarmee de ziel denkt, overlegt, concludeert en boven
het zichtbare uit tot God kan naderen.

Athanasius geeft ook elders in zijn werken geen preciese uitleg van de verhouding
tussen geest en ziel, maar gewoonlijk benadert hij de geest als het deel van de ziel
dat nadenkt en besluiten neemt. In Contra Gentes 26 bespreekt Athanasius de te-
genstrijdigheid van de Grieken, dat ze als goden vereren wezens die zonden begaan
welke door mensen met afschuw worden afgewezen. Dan concludeert hij: ‘Want
indien zij met de geest van hun ziel (tÁj ˜autîn yucÁj tÕn noàn) rekening had-
den gehouden, zouden ze niet allen in deze dwalingen zijn vervallen, of de ware
God, de Vader van Jezus Christus hebben afgewezen’.462 En in Con.Gen. 31 schrijft
hij: ‘Het oog kan alleen zien, de oren horen, de mond proeven, de neus ruiken, en
de handen voelen; maar wat gezien of gehoord moet worden, en wat iemand moet
ruiken of voelen, dat is niet langer voor de zintuigen, maar voor de ziel en haar
geest (tÁj yucÁj kaˆ toàtaÚthj noà) om vast te stellen.463 Ook voor de terugkeer
naar God is de geest van de ziel het middel (Con.Gen. 34): ‘Of waarom, precies zo-
als zij zich afkeerden van God, kunnen ze zo niet wederom de toevlucht nemen bij
Hem? Want zij kunnen, precies zoals zij in hun inzicht zich van God afkeerden en
de niet zijnde dingen tot goden vormden, zo in de geest van hun ziel opwaarts gaan
(¢nabÁnai tù nù tÁj yucÁj), en wederom terugkeren tot God’.464 In zijn Epistula
ad Marcellinum 27 brengt Athanasius naar voren dat er in de ziel drie bewegingen
zijn: het kennen (tÕ log…zesqai), het begeren (tÕ ™piqume‹n) en de toorn (tÕ
qumoeidšj).465 Met het log…zesqai bedoelt hij waarschijnlijk hetzelfde als in
Con.Gen. en EP met de noàj van de yàch.

Psalm 7: Het historisch opschrift (‘een Psalm van David, die hij tot de Heere zong
wegens de woorden van Kusch, een zoon van Jemini’) gebruikt Athanasius niet

                                                          
460 PG 27, 76 D 4-5: ”Aidei d� tÕn yalmÕn æj makrÕn crÒnon œcwn ™n tÍ metano…v, ¿n Øp�r

¡mart…aj prosšferen. Zie voor boetvaardigheid (met£noia) De Incarn. 7 (Thomson, 150.1); Or.c.Ar.
I.37 (PG 26, 89 B 3-7); III.25 (PG 26, 376 C 3-6 ); Ep.ad Rufinianus (PG 26, 1180 C 1-3). De uitleg van
Ps. 6 geeft de indruk, dat Athanasius hier denkt aan de boetedoening vanwege ernstige zonden en niet
het berouw dat passend is voor zonden die een christen dagelijks te belijden heeft. Zie over de boete-
praktijk J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, 198-200, 216-219, en vooral 436-440.

461 Zie D. Brakke, Athanasius and the Politics of Ascetism, Oxford 1995, 197.
462 Thomson, 70.24.
463 Thomson, 84.20-21.
464 Thomson, 92.14.
465 PG 27, 40 A 10-11. Meijering, Orthodoxy and Platonism, noemt het waaschijnlijk dat Athanasius’

denkwijze hierover het inzicht van Plato over de driedeling van de ziel veronderstelt. Tegelijk geeft hij
aan dat het bij Athanasius niet gaat om onderscheiden delen van de ziel, maar verschillende functies van
de ene ziel, waarbij de noàj de functie van de ziel is om God te kennen (22).
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typologisch, maar alleen om de historische setting aan te geven waarbinnen David
de Psalm schrijft om God te danken voor de redding. De vijanden zijn zowel zicht-
bare vijanden (vs. 2), als ook geestelijk vijanden (het symbool-woord ‘leeuwen’, vs.
3), waarbij de duivel het middelpunt vormt (‘vijand van mijn ziel’, vs. 5). Maar dan
vangt David in vs. 7 aan met een profetie aangaande Christus: ‘Sta op, Heere mijn
God, volgens het voorschrift, dat U hebt geboden (vs. 7)’.466 Hier verkondigt David
de verschijning (tÁj qeofane…aj) van de Verlosser.467 Ook vs. 8b (‘Keer dan we-
gens haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken oordelen’) heeft betrekking
op Christus: ‘òf op het kostbare kruis waaraan Hij onze zonden heeft verhoogd, òf
op Zijn terugkeer naar de hemel om voor het Aangezicht van de Vader voor ons te
verschijnen’. Bij dit vers verwijst Origenes uitsluitend naar de hemelvaart,468 terwijl
Eusebius alle nadruk legt op het eindgericht voor de rechterstoel van Christus.469

Het is duidelijk, dat bewegingen als ‘opstaan’ en zich verhogen’, zo die aan God
worden toegeschreven, voor Athanasius aanleiding zijn om een profetische duiding
op Christus te ontwaren. Zulke werkwoorden fungeren als symbool-werkwoorden,
waarmee David ‘de heilsbewegingen’ van de komende Verlosser profetisch voor-
zegt. Deze vaststelling bepaalt de verdere verklaring. Bijvoorbeeld: ‘De vergadering
der volkeren zal U omgeven’ (vs. 8a) moet dan het geloof van de Kerk in Hem aan-
duiden’. De verklaring eindigt bij vs. 16 (‘Een groeve heeft hij geopend en uitge-
graven; en hij is gevallen in de kuil die hij gemaakt heeft’) met de overwinning van
Christus: ‘Want omdat hij (= de duivel) voor Christus de Verlosser de dood bereid
had, zal hij zelf aan de dood worden overgegeven’.

Psalm 10: Het thema van de Psalm is tweevoudig: vijanden die opdringen en God
die als Rechter alles ziet en oordeelt. Dat het gaat om geestelijke vijanden, ja om de
duivel zelf, maakt Athanasius op uit vs. 3: ‘Want wat U tot stand hebt gebracht,
verstoren zij’. Dat heeft betrekking op de duivel die de mens tot vergankelijkheid
heeft gebracht, terwijl de mens voor de onverderfelijkheid bereid was.

De tegenstelling tussen  ¢fqars…a (de onvergankelijkheid waarvoor de mens ge-
schapen was) en fqor£ (de vergankelijkheid waarin hij terecht is gekomen) is ook
veelvuldig te vinden in De Incarn. 3; 4 en 7.470 Er is daarbij wel een verschil op te
merken: terwijl Athanasius in De Incarn. meestal benadrukt dat de mens door zijn
afkeer van God uit de onvergankelijkheid in de vergankelijkheid terechtkwam,
komt hier in de EP de rol van de boze meer naar voren. Toch is ook in De Incarn.
het werk van de boze hierin niet afwezig: ‘Maar de mensen, zich afkerend van de
eeuwige dingen en door de raad van de duivel (kaˆ sumboul…v toà diabÒlou)
zich wendend tot de vergankelijke dingen, werden zichzelf de oorzaak van de ver-
gankelijkheid in de dood (tÁj ™n tù qan£tJ fqor©j).471

Athanasius plaatst hiermee de Psalm in het kader van de strijd van de christen tegen
de duivel en de demonen. Origenes heeft dezelfde lijn, maar mist Athanasius’ ver-

                                                          
466 Vian, Testi inediti, fragm. 8, geeft als aanvulling op de uitleg van ‘volgens het voorschrift, dat U

bevolen hebt (vs. 7): ”Anwqen g¦r di¦ tîn patriarcîn taÚthn ¹m‹n t¾n swthr…an Øpšsceto.
467 PG 27, 80 A 15-B 1.
468 PG 12, 1180 D 6-8.
469 PG 23, 124D 3-12.
470 Thomson, 140.29-33; 142.12-19; 150.19.
471 De Incarn. 5 (Thomson 144.2-4).
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wijzing naar het werk van de duivel rondom de zondeval, terwijl Eusebius de vijan-
den verklaart als vijandige mensen.472 De Psalm spreekt naast de vijanden ook over
God ‘wiens ogen op de armen zien en wiens oogleden de mensenkinderen doorzoe-
ken’ (vs. 5). De Psalmist bedoelt met het eerste Gods weldoend opzicht (t¾n eÙer-
getik¾n ™piskop¾n) en met het tweede Zijn oordelende voorzienigheid (t¾n kri-
tik¾n aÙtoà prÒnoian).473

Athanasius gebruikt prÒnoia meestal minder in verbinding met Gods rechterlijk
werk jegens de wereld, en meer voor Gods onderhoudend en zorgend werk jegens
de wereld middels de Logos. Zie Con.Gen. 40: ‘Hij is de eigen en unieke Logos van
de goede Vader, Die het al door Zijn voorzienigheid heeft geordend en verlicht (Öj
tÒde tÕ p©n diekÒsmhse kaˆ fwt…zei tÍ ˜autoà pronoiv).474 Zie op dezelfde
wijze Con.Gen.2; 46; De Incarn. 1; 14; Or.c.Ar. II.25; II.32; III.36.475 Athanasius’
uitleg van prÒnoia in deze Psalm is te verklaren vanuit Eusebius, die hij hier ook in
de verwoording tamelijk nauwkeurig volgt.476 Origenes is wel bron voor de inhoud
van beider uitleg, niet voor de verwoording.

Athanasius geeft zo als spits van de Psalm dat duivel en demonen de mens wel tot
de sterfelijkheid hebben gebracht, maar dat God de uiteindelijke rechter is die beslist
waar ieder mens terecht komt: Hij zal de rechtvaardigen het goede te schenken, de
goddelozen eeuwige straffen.

Psalm 12: De Psalm is een klaagzang van de dichter, dat God hem verlaten heeft.
Terwijl Eusebius (en Athanasius) daarbij ‘de Godverlatenheid’ bespreken als Gods
reaktie op de zonde van de mens, verwijst Origenes als tweede mogelijkheid naar de
algemeen menselijke ongeschiktheid om Gods aangezicht te kunnen zien. Origenes
geeft aan, dat zelfs Mozes Gods aangezicht niet zien kon, omdat hij mens was, ter-
wijl de engelen altijd het aangezicht Gods zien. Wat betreft de typering van de
Psalm zien we een onderscheid optreden tussen Origenes en Eusebius enerzijds en
Athanasius anderzijds. Eerstgenoemden verklaren deze Psalm als een onderwijzing,
waarin de dichter aangeeft hoe God een zondig leven straft, terwijl Hij een recht-
vaardig leven verhoring op het gebed geeft, dus als een ‘onderwijs in de twee we-
gen’.477 Athanasius echter verklaart de Psalm als Davids omschrijving van de ene
weg van boetvaardigheid (met£noia): beginnend bij de lange tijd van het berouw
(vs. 1); vervolgens de angst om in de zonde te sterven terwijl het berouw nog niet
voltooid is (vs. 2); daarna de dreiging van de boze (vs. 3) en het gebed om inzicht in
Gods heil (vs. 4);478 uitlopend op het vertrouwen dat God vergeving zal schenken
door het heil (=Christus) dat God aan alle mensen heeft geschonken (vs. 6). De
Psalm krijgt zo een plaats in de christelijke boetvaardigheid en is een ‘voorbeeld

                                                          
472 PG 12, 1197 B 2-13; PG 23, 137 B 1-6.
473 PG 27, 93 C 1-4.
474 Thomson 110.32.
475 Thomson, 6.19; Thomson, 46.9; Thomson, 134.6; Thomson, 168.28; PG 26, 197 C 4; 201 A 9; 401 C

6.
476 PG 23, 137 B 7-C 6.
477 PG 12, 1204 A 1-B 5 en PG 23, 141 D 1-13.
478 Bij ‘Verlicht mijn ogen’ (vs. 4) tekent Athanasius aan, dat ogen verwijzen naar de ogen van het inzicht.

Vgl. de uitleg op Ps. 6, 8: ‘Met oog bedoelt hij de geest, want het oog van de ziel is de geest’
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voor ons als we in zonden zijn gevallen om aan te geven hoe we dan tot God moeten
naderen’ (hyp.).

Psalm 14: Als in vs. 2 sprake is van ‘onberispelijk wandelen’ ziet Athanasius direkt
een verwijzing naar Christus die immers de Weg is (Joh. 14,6). Tegelijk verwijst de
in vs. 1 genoemde heilige berg -zoals vrijwel altijd in de Psalmen- op de hemel. Als
dan de Psalm begint met de vraag ‘wie zal verkeren in Uw tent, wie zal wonen op de
berg uwer heiligheid?’, dan is de Psalm voor Athanasius duidelijk een schildering
van de heilige weg die een mens vanuit het geloof in Christus te gaan heeft om in de
hemel te komen. Origenes verklaart de heilige berg als ‘de kennis van Christus’.479

Hiermee wordt de Psalm een schildering van de weg om tot die kennis van Christus
te komen. Eusebius betrekt de heilige berg op de hemel en het ‘onberispelijk wan-
delen’ op Christus als de weg.480 Athanasius gaat in zijn spoor. Vs. 2-5 geven de
tien onderdelen van de weg om dit doel te bereiken: ten eerste ‘die over de onbe-
vlekte weg gaat’: daarmee is Christus bedoeld; ten tweede wanneer wij gerechtig-
heid beoefenen; ten derde wanneer wij het hart tot huis der waarheid maken; ten
vierde wanneer wij geen bedrieglijke tong hebben; ten vijfde wanneer wij de naaste
geen leed toevoegen; ten zesde wanneer wij de naaste niet overmoedig smaden; ten
zevende wanneer wij niet op de persoon zien; ten achtste de eed niet breken; ten
negende geen woeker nemen; ten tiende, de voleinding van alle goed, niet omkoop-
baar zijn. Degene die de uitvoering (katÒrqwsin) van deze dingen heeft geleerd,
zal de gave van de eeuwige goederen ongestoord bezitten.

Psalm 23: Het opschrift ‘op de eerste dag der week’ verklaart Athanasius niet expli-
ciet. De boodschap van de Psalm (de heilskoning die overwonnen heeft), tezamen
met het andere opschrift (‘met het oog op het einde’) bindt haar aan de Hemelvaart,
terwijl de universele inzet van de Psalm (‘De aarde is des Heeren’) wijst op alle
volkeren en hun roeping tot het geloof. In afwijking van Origenes en Eusebius laat
Athanasius  hier ‘de aarde is des Heeren’ (vs. 1) verwijzen naar de heerschappij van
de Logos na Zijn verschijning, terwijl hij ‘Hij heeft haar op zeeën gegrond’ (vs. 2)
laat slaan op de schepping van de wereld door de Logos.

Dikwijls spreekt Athanasius over God als Schepper middels Zijn Logos. Soms ook
direkt over de Logos als Schepper, bijv. De Incarn. 17 (Ð pan£gioj toà Qeoà LÒ-
goj, Ð kaˆ toà ¹l…ou poiht¾j kaˆ KÚrioj).481 Origenes verklaart zowel vs. 1 als
vs. 2 met het oog op het werk van Christus, Eusebius verklaart beide verzen juist
met het oog op de schepping.482 Athanasius volgt bij vs. 1 Origenes, bij vs. 2 Euse-
bius. Waarschijnlijk kon Athanasius in vs. 1 het ‘van de Heere’ (Toà Kur…ou) niet
anders verstaan dan het ‘door geloof tot Christus behoren’, terwijl hij bij vs. 2 geen
aanwijzing zag om het vers niet in de letterlijke, op de schepping betrokken beteke-
nis, nemen.

Vs. 3-6 die over een heilig leven handelen neemt hij in direkte zin als het vervolg op
het geloof dat in vs. 1-2 is onderwezen. Het slot van de Psalm (‘Verheft u poorten,
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Athanasius en de Psalmen240

gij vorsten’) wijzen op de engelen die de Heiland op aarde dienden en die bij Zijn
hemelvaart de hemelse machten opvorderen om de poorten te openen. Deze engelen
die met Hem opgevaren zijn voeren de hogere engelen in het geheimenis in: dat
namelijk Hij die de geestelijke vijanden verslagen heeft, de Heere der machten is’.
Deze gedachte van lagere engelen die de hogere inwijden is geheel afwezig bij Ori-
genes en Eusebius.

Psalm 26: Athanasius neemt het historische opschrift (‘voor hij gezalfd werd’) in
zijn direkte betekenis: David dicht de Psalm in de periode voor hij tot koning wordt
gezalfd. Door de Geest ziet hij, dat hij veel strijd zal meemaken. Hij bereidt zich
daarop voor en dicht zo de Psalm, waarbij hij tegelijk ook profeteert: hij strijd met
vijandige machten (vs. 1);483 hij spreekt over zijn verhoging op een ‘rots’ (vs. 5),
wat een symbool-woord is voor Christus; hij aanbidt God (vs. 6);484 hij bidt om
inzicht in Gods wet (vs. 11) wat verwijst naar het Evangelie; hij heeft uitzicht op de
hemel (vs. 13, ‘het land der levenden’ is het hemelse Jeruzalem). Als de ‘ik’-
persoon in het laatste vers wordt toegesproken (vs.14: ‘Wacht op de Heere’), dan
verwijst Athanasius naar een direkt spreken van de Geest die dringend aanraadt om
met volharding de voorliggende strijd tot een goed einde te brengen.485

Psalm 29: De Psalm bevat een belijdenis van zonden en ook dankzegging voor
verkregen verlossing na berouw. Athanasius neemt hem in zijn direkte betekenis als
een voorbeeld voor een ieder die in zonde is gevallen. Het opschrift ‘bij de inwij-
ding van het huis’ betrekt hij, vanuit het duidelijke thema van de Psalm, op de ver-
nieuwing van de ziel na de bekering, omdat de ziel immers de woning van de Heili-
ge Geest is. Zo is de Psalm een oproep tot boetvaardigheid, waarbij de bekering redt
van het graf (vs. 4: ‘graf’ is symbool-woord voor de onderwereld); opkomt vanuit
de gedachtenis aan Gods heiligheid (vs. 5: ‘Gods heiligheid’ is symbool-woord voor
Christus486); snel tot verlossing brengt (vs.6: ‘In de avond vernacht het geween’);487

de ziel weer tot schoonheid leidt’ (vs. 7);488 een goed geweten geeft in het spreken
tot God (vs. 11: ‘De Heere hoorde mij’). Door dit alles wordt de mens teruggebracht
in zijn ‘vroegere heerlijkheid’.489 Bij deze ‘eerdere heerlijkheid’ kan gedacht wor-

                                                          
483 Athanasius meldt in De Vita Ant. 9, dat Antonius tijdens zware verzoekingen door de boze en vele

demonen deze Psalm (met name vs. 3) zong: E„ta kaˆ œyallen: ’E¦n parat£xhtai ™p’ ™m� parem-
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487 ‘Hiermee wordt de voortreffelijkheid van het berouw (tÕ eÙkatÒrqwton tÁj metano…aj) aangeduid.
Want iemand heeft niet zoveel zonden, of die worden door bekering snel in vreugde veranderd’.

488 TÕ k£lloj mou tÁj yucÁj dial£mpein.
489 PG 156 C 4-6: ’Apolabën g¦r t¾n protšran ™mautoà dÒxan, di’ aÙtÁj soi lalî, oÙ met£ tinoj

faÚlhj suneid»sewj.
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den aan de situatie van de ziel van de gelovige vóór de val in de zonde, maar ook
aan de situatie van de eerste mens vóór de zondeval. Deze laatste gedachte brengt
Athanasius naar voren in De Vita Ant. 20, waar Antonius verklaart, dat het doel van
de christen moet zijn om zijn ziel te hebben in de staat waarin hij geschapen is, dat
is schoon/goed en recht.490

Psalm 30: Het opschrift ‘bij het weggerukt zijn’491 legt Athanasius uit als een ver-
wijzing naar Davids val in de zonde. Hij komt tot deze uitleg op grond van vs. 23:
‘Ik zei bij mijn weggerukt zijn: ik ben verworpen uit Uw ogen’. Iemand wordt ver-
worpen vanwege de zonde, dus moet hier ‘een wegrukking in de zonde’ bedoeld
zijn. Athanasius verklaart zo de gehele Psalm als een uiting van wat David in de tijd
van de boetvaardigheid meegemaakt heeft. Origenes en Eusebius missen bij Ps. 30
deze gedachte. Athanasius gebruikt in zijn verklaring driemaal het woord boetvaar-
digheid (met£noia), Origenes en Eusebius geen enkele keer. Dit laat opnieuw zien,
hoe de boetvaardigheid een eigen en gewichtige plaats inneemt in Athanasius’ uit-
leg. De gehele Psalm wordt benaderd vanuit dit doormaken van het berouw. Als
voorbeeld is te noemen vs. 12. Als David stelt dat ‘hij voor zijn bekenden een schrik
is geworden’, dan wijst dat op vrees vanwege de ‘zeer grondige’ boetvaardigheid.492

Athanasius vat ‘ijdelheden’ (vs. 7: ‘Ik haat hen die vasthouden aan ijdelheden’) hier
op als symbool-woord voor de verstrooiingen van het tegenwoordige leven.493 Hij
komt hiertoe door de associatieve gedachte dat je ijdel (tevergeefs) inspant als je
opgaat in de verstrooiingen van het leven. Ook ‘de maag’ (vs. 10) vat hij op als een
symbool-woord, en wel van het geheugen. Ook hier is de associatie doorslaggevend:
in het geheugen bewaren we als in een maag het geestelijke voedsel.

Psalm 31: De Psalm spreekt nadrukkelijk van het feit, dat God aan de zondaar ver-
geving schenkt, en dat is voor Athanasius reden om de Psalm uit te leggen met het
oog op de Heilige Doop,494 die immers als bad der wedergeboorte (Titus 3,5) de
vergeving toedeelt.

Athanasius maakt in Ep.ad Serap. IV.13 onderscheid tussen het ontvangen van ver-
geving door de Doop en het ontvangen van vergeving van een zonde bedreven na
de Doop door de boetvaardigheid. Wie boete doet houdt op met zondigen, maar be-
houdt wel ‘de littekens van de wonden’, terwijl de dopeling de oude mens uittrekt
en vernieuwd wordt, van boven geboren door de genade van de Heilige Geest.495

Athanasius bestrijdt de gedachte dat er voor een bedreven zonde na het ontvangen
hebben van de Doop geen vergeving meer is. Alleen lijkt hij wel te suggereren, dat
van de zonden die voor de Doop zijn bedreven geen overblijfsel meer is, terwijl van
de zonden die na de Doop zijn bedreven altijd een litteken, een herinnering blijft.

                                                          
490 PG 26, 873 B 9-12: TÁj g¦r yucÁj tÕ noerÕn kat¦ fÚsin ˜koÚshj, ¹ ¢ret¾ sun…statai. Kat¦

fÚsin d� Ÿcei, Ót’ ¨n æj gšgone mšnei, gšgone d� kal¾ kaˆ eÙq¾j l…an.
491 ™kst£sewj. Met als verklaring: t¾n ¡mart…an di’ ¿n ésper ¢gaqîn frenîn ™x…stato ¹ yuc» (PG

27, 156 D 7).
492 T¾n Øperbol¾n Âj ØperedeiknÚmhn metano…aj.
493 PerispasmÒj: is in de LXX vooral te vinden in Prediker (1,13; 2,23; 3,10; 4,8).
494 Geheel in de lijn van Origenes (PG 12, 1301 C 8-9) en Eusebius (PG 23, 276 A 2-3).
495 PG 26, 656 B 1-4: ”Ecei d� poll¾n t¾n diafor£n: Ð m�n g¦r metanoîn paÚetai m�n toà

¡mart£nein, œcei d� tîn traum£twn t¦j oÙl£j: Ð d� baptizÒmenenoj tÕn m�n palaiÕn
¢pekdidÚsketai, ¢nakain…zetai d�, ¥nwqwn gennhqeˆj tÍ toà PneÚmatoj c£riti.
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Duidelijk is de Doop voor Athanasius een zeer ingrijpend gebeuren, hoewel hij er in
zijn geschriften betrekkelijk weinig over schrijft.

In de verklaring komt de Doop alleen bij vs. 2 (‘Zalig de mens die de Heere de zon-
de niet toerekent, in wiens mond geen bedrog is’) terug. Athanasius ziet daarin een
zaligspreking van degene die met zijn gehele hart tot de Heilige Doop nadert. Voor
het overige wordt de Psalm in direkte zin uitgelegd. Bij vs. 6 (‘Hierom zal iedere
heilige U aanbidden in de passende tijd’) zien we Athanasius wel aarzelen: stelt
David zich eenvoudig als voorbeeld voor anderen of spreekt hij hier profetisch uit
hoe in zijn persoon alle volkeren later hun zonden zullen bekennen. Deze heilshisto-
rische toepassing met het oog op de roeping der volkeren ontbreekt geheel bij Euse-
bius die het laat bij een algemene uitleg waarin iedere heilige een voorbeeld (ØpÒ-
deigma) ontvangt.496 Athanasius wordt tot de gedachte aan een profetisch woord
gebracht door het in vs. 6 gebruikte futurum en de uitdrukking ‘in de passende tijd’.

Psalm 33: Het historische opschrift (‘toen hij zijn aangezicht voor Abimelech ver-
anderde, hem verliet en hij voortging’) legt Athanasius alleen uit om de setting van
de Psalm aan te geven. Tegelijk betrekt hij de gebeurtenis die direkt vóór deze ont-
moeting van David met Abimelech plaatsvond (het eten van de toonbroden te Nob)
er nadrukkelijk bij. Het mogen eten van die toonbroden vormt niet alleen de reden
van de dankzegging van vs. 1-8,497 maar zij bepaalt ook het profetische deel van vs.
9-23. Want als daar staat: ‘Smaakt en ziet dat de Heere goed is’, wijst dat op Chris-
tus die ‘het ware Brood is, dat van de hemel is neergekomen’. De toepassing van dit
vers is reeds gemaakt door Petrus (I Petr. 2,3), maar door de toonbroden er typolo-
gisch bij te betrekken komt voor Athanasius de uitleg van Christus als het ware
Brood naar voren (Joh. 6,32). Als dan in vs. 10-11 sprake is van honger verklaart
Athanasius ook dat profetisch vanuit Christus als het ware Brood: ‘Jonge leeuwen
die honger hebben’ verwijst dan naar de Joden die Christus hebben verworpen,
‘terwijl zij die God vrezen en geen gebrek hebben’ wijst op het volk der heidenen
dat in Christus gelooft. De ware verering van God die vs. 12-14 omschrijft neemt
Athanasius in direkte betekenis, waarbij hij wel het woord ‘vrede’ neemt als profeti-
sche verwijzing naar Christus die immers de Vrede is: ‘Hij spreekt voor de heidenen
het onderwijs uit, waarvan hij als begin de vreze Gods noemt; als haar tweede ken-
merk, dat men geen kwaad spreekt van de broeder; ten derde dat men de lippen voor
elk bedrog beware; als vierde onthouding van al het kwade en de zorg voor het
goede in alle dingen, en tenslotte dat men ook nog de vrede zoeke en vasthoude. De
vrede echter is Christus.498 Als de Psalm in vs. 13 spreekt over ‘het zien van goede
dagen, dan verklaart Athanasius dat niet als de zegen van welvaart en voorspoed òp
het deugdzame leven, maar als het deugdzame leven zelf. Ook in deze Psalm wor-
den ‘de beenderen’ (vs. 21: ‘De Heere bewaart al zijn beenderen’) als symbool-
woord opgevat, zij het vanuit de context hier verwijzend naar de krachten der ziel,
nader aangeduid als ‘gerechtigheid, volharding, Godsvrucht, en elke andere

                                                          
496 PG 23, 277 B 3-7.
497 Deze uitleg is aangereikt door vs. 2: ‘Zijn lof zal gedurig in mijn mond zijn’, wat Athanasius be-

schouwt als een verwijzing naar het eten van de toonbroden. Zie Vian, Testi inediti, fragm. 23.
498 PG 27, 169 A 1-6.
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deugd’.499 Origenes geeft naast deze mogelijkheid nog een andere: ‘beenderen’ als
de ware leringen van de kerk die het leven van de ziel in stand houden’.500 Athana-
sius laat deze verklaring terzijde.

Psalm 37: In lijn met Origenes en Eusebius501 legt Athanasius deze Psalm uit als een
Psalm van berouw over de zonde, waarbij Davids val in de zonde het kader vormt.
De opschriften ‘tot herinnering’ en ‘voor de sabbat’ worden uitgelegd in overeen-
stemming met de direkte betekenis van de Psalm: enerzijds de terugblik op de grote
nood waarin hij wegens de zonde verkeert, anderzijds het gebed om rust die bestaat
in beëindiging van de straf. Origenes past het opschrift ‘ter herinnering’ toe op de
zonde zelf die in het geheugen bewaard moet worden, terwijl Eusebius het opschrift
ziet als een verwijzing naar Ps. 6, omdat die Psalm met dezelfde woorden opent.502

In vs. 10 wordt de gehele Psalm gezet in het kader van ‘het verlangen naar de boet-
vaardigheid, omdat de dichter door zijn verlangen naar berouw behouden wil wor-
den. Athanasius verbindt dat berouw met het geweten: ‘Als een zware last drukken
zij op mij’ (vs. 5b) wijst op ‘heftige stoten van het geweten tot wanhoop’;503 ‘Ik
steunde in het zuchten van mijn hart’ (vs. 9b) wijst op ‘de kastijding van het gewe-
ten’. Ook in deze Psalm wordt ‘ogen’ als symbool-woord opgevat: ‘gemis aan het
licht der ogen’ (vs. 11b) wijst op de geest, die straalt (™kl£mpon) in de ogen van
zijn inzicht (tÁj diano…aj aÙtoà). Tenslotte ziet Athanasius in de Psalm de aanwe-
zige onzichtbare werkelijkheid van demonen en engelen aangeduid. Vs. 12b spreekt
over ‘zij die mij het meest nabij zijn’. Hiermee zijn de engelen bedoeld: zij zijn de
wezens die het meest dichtbij de gelovige zijn. Vs. 13 spreekt over ‘vijanden die
zijn ziel belagen’ en dat zijn altijd de demonen.

Psalm 38: Het opschrift ‘van Iduthun, een lied van David’ verklaart Athanasius zo,
dat Iduthun in de persoon van David een lied zingt waarin hij profetisch de persoon
van David aanneemt die zijn zonde bekent. Athanasius ziet in deze psalm het be-
rouw wel een eigen spits krijgen: in de vraag ‘Maak mij bekend, Heere, wat mijn
einde zal zijn’ (vs. 5) komt het levenseinde van de mens in de Psalm aan de orde.
Athanasius verbindt dat met het hoofdthema van de Psalm, zodat David wil weten
of hij nog genoeg levenstijd zal krijgen om zijn berouw te voltooien, opdat hij ‘zon-
der vrees het dodenrijk zal kunnen ingaan (vs. 14)’. Zo komt in deze Psalm de vol-
tooiing van het berouw vóór het sterven centraal te staan. Origenes leest ‘het einde’
(tÕ pšraj) als tÒ tšloj en verklaart deze vraag als een verwijzing naar ‘het doel
van de redelijke natuur, dat is de kennis van de heilige Drieheid’.504 Eusebius, die de
Psalm in hetzelfde kader van het berouw uitlegt (zij het met minder accent op de

                                                          
499 PG 27, 169 A 14-B 2: ’Ost© fhsi t¦j tÁj yucÁj dun£meij. AÙt¦ dš e„si dikaiosÚnh, karter…a,

eÙsšbeia kaˆ p©sa, æj e„pe‹n, ¢ret».
500 PG 12, 1309 A 9-10.
501 Zie voor een bespreking van het verschil tussen Origenes en Eusebius in de uitleg van deze Psalm T.D.

Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge 1981, 95-97.
502 PG 23, 337 B 11-D 1.
503 PG 27, 184 C 11-12: BarÚthta t¾n tÁj suneid»sewj e„j ¢pÒgnwsin êqhsin met’ ™pit£seèj

fhsin. Alleen in De vita Ant. 25 gebruikt Athanasius ook ¢pÒgnwsij. Daar handelt het over de demo-
nen die de solitaire monnik middels hun verzoekingen in het gedachtenleven tot wanhoop trachten te
brengen (PG 26, 881 B 2).

504 PG 12, 1389 A 1-2: Pšraj ™stˆ tÁj logikÁj fÚsewj ¹ gnîsij tÁj ¡g…aj Tri£doj.
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voltooiing van het berouw voor het sterven), vat de vraag op met het oog op het
korte en sterfelijke van het menselijke leven.505 Als in vs. 11 sprake is van ‘slagen’
die God hem uit straf over de zonde toebrengt, ziet Athanasius de demonen/duivel
bedoeld die hem kwellen ‘door hem zijn zonde voor te werpen’ (vs. 2).506

Psalm 50: De Psalm is een schuldbelijdenis van David en als zodanig neemt Atha-
nasius de Psalm in zijn direkte betekenis tot een voorbeeld voor een ieder die zijn
zonden belijdt.507 Deze schuldbelijdenis loopt in vs. 7 uit op een uitspreken van de
erfzonde (‘Want zie, in ongerechtigheden ben ik ontvangen en in zonden heeft mijn
moeder mij ontvangen’), die Athanasius als volgt omschrijft: ‘Hij wil laten zien, dat
de natuur der mensen (¹ ¢nqrèpwn fÚsij) in het begin door de overtreding in Eva
(ØpÕ tÁj ™n EÜv parab£sewj) onder de zonde is terecht gekomen (ØpÕ t¾n
¡mart…an pšptwken), en de voortplanting onder de vloek is gebracht (ØpÕ
kat£ran ¹ gšnnhsij gšgonen). Deze vloek is duidelijk de dood, de sterfelijk-
heid.508 Bij vs. 8 vindt dan een overgang plaats. Omdat David daar zelf zijn door de
Heilige Geest geschonken profetische gave naar voren brengt (‘De geheime en ver-
borgen dingen hebt Gij mij geopenbaard’509), beziet Athanasius de verzen erna als
profetisch: vs. 9-10 voorzeggen het heilsplan. Met als gevolg, dat ‘de wassing’ van
vs. 10 de waarde van de Doop profeteert.510 Door deze uitleg wordt de Psalm dan
ook niet in het minst een schildering van de hoge waarde en noodzaak van de Doop.
Zodra echter vs. 11 weer schuldbelijdenis bevat komt de direkte betekenis weer naar
voren. Maar als in vs. 13 weer de Heilige Geest met de profetische gave wordt ge-
noemd, handelt vs. 14 over de oikonomia. Dat wordt bevestigt door de aanwezig-
heid in vs. 14 van het symbool-woord ‘heil (swthr…a), dat altijd op Christus wijst.
Als vs. 20 over de ‘muren van Jeruzalem’ spreekt, verklaart Athanasius dat als de
heilige dienaren (toÝj ¡g…ouj ƒerourgoÝj) die Zijn Kerk ommuren. De enige maal
dat we het werkwoord ƒerourgšw bij Athanasius tegenkomen is in Apol.con.Ar. 11,
waar het betrekking heeft op een presbyter (presbÚteroj), een ambtsdrager die de
bisschop terzijde stond en die het Avondmaal mocht bedienen.511 We kunnen hier
aannemen, dat zowel de bisschoppen, als de presbyters, als de diakenen bedoeld
zijn. Athanasius’ uitleg bewijst wel de zeer hoge waarde die hij de ambtsdragers
voor de Kerk toekent. Zijn uitleg wijkt hier af van Eusebius die hier de engelen naar

                                                          
505 PG 23, 348 B 1-3.
506 ‘Ik heb een wacht voor mijn mond gezet, omdat de zondaar tegenover mij stond. Ik verstomde en

verootmoedigde mij en zweeg van het goede’ (vs. 2-3). Athanasius verklaart ‘de zondaar’ als de duivel.
David die in de zonde is gevallen, zwijgt uit schaamte tegenover de duivel die hem zijn zonde voor-
werpt. Als Athanasius Ps. 38,2-3 echter aanhaalt in De vita Ant. 27, verklaart hij daar het zwijgen als het
geen aandacht schenken aan de demonen die tot verleiding trachten te brengen (PG 26, 884 A 12-15).

507 Athanasius brengt verschillende keren naar voren, dat David twee zonden gedaan heeft: de moord op
Uria en het overspel met Bathseba. En het parallele woordgebruik, bijv. in vs. 5 (‘Want ik ken mijn
overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij’) verklaart Athanasius met het oog op de twee zonden.

508 PG 27, 240 D 9-11. Zie A. Pettersen, Athanasius, Londen 1995, 83-87.
509 De woorden ‘De geheime en verborgen dingen hebt U mij geopenbaard’ bevatten de mededeling, dat

God alle toekomstige dingen, die Hij in Zijn Wijsheid vastgesteld heeft, hem door de Heilige Geest
geopenbaard heeft.

510 PG 27, 237 B 12-C 2: E„s£gei d� kaˆ tÁj kaq’ Ólou genhsomšnhj tîn ¡marthm£twn lutrèsewj
t¾n di¦ toà ¡g…ou bapt…smatoj profhte…an, kaˆ tÁj ™n pneÚmati latre…aj didaskal…an.

511 Müller, 673.
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voren brengt.512 Een dergelijke verschuiving van de engelen naar de ambtsdragers
voltrekt Athanasius ook in Ps. 47,6.

Psalm 62: De Psalm is een gebed van David in de woestijn, waarin hij zich tot God
wendt. Athanasius ziet hier David niet als type van Christus, maar van een ziel die
vanuit de geestelijke woestijn (dat is een leven los van het goede) zich heeft gewend
tot de genade van Christus. Dat David in zijn gebed wel profetisch op Christus ziet
blijkt uit symboolwoorden als ‘de heilige’ (vs. 3), ‘Gods barmhartigheid’ (vs. 4), en
‘Gods rechterhand’ (vs. 9) die vrijwel altijd op Christus wijzen. Dit betekent voor de
uitleg: Athanasius ziet ‘Zo verscheen ik voor U in de heilige’ (vs. 3) als een uiting
van zijn dorst naar de gemeenschap met God door Christus, die immers de heilige
Gods is. Op dezelfde wijze verklaart hij vs. 4 (‘Want Uw barmhartigheid is beter
dan het leven’) als volgt: ‘Omdat zij die tot de barmhartigheid van God, dat is
Christus, gekomen zijn, het bestaan van het tegenwoordige leven verachten, spreken
zij dit uit: boven lengte van leven, dat is van het tegenwoordige leven, achten zij
hetgeen door de barmhartigheid van de Eniggeborene aan hen geschonken is’.513 De
Psalm is zo vastgesteld als het gebed van een christen waarin hij zijn verlangen naar
Christus uitspreekt. Dit verlangen krijgt vanuit vs. 2b (‘Mijn ziel dorst naar U, mijn
vlees verlangt naar U’) een ascetische spits. Athanasius meent, dat de dichter onder-
scheid maakt tussen zijn ziel die vervuld is van de goddelijke liefde,514 en zijn vlees:
‘Want wij moeten niet alleen de godsvrucht beoefenen, maar ook in het lichaam
God behagen, zoals door vasten, gedurig gebed, liggen op de grond, arbeid met de
handen, om de behoeftigen te hulp te komen.515 Deze ascetische spits ontbreekt bij
Origenes en Eusebius. Ook Athanasius’ verklaring van vs. 10 (‘Zij zullen ingaan in
de nederste delen der aarde’) dat het daar gaat om de overlevering der demonen aan
de eeuwige straffen, ontbreekt bij Origenes en Eusebius. Een probleem ontstaat dan
in het laatste vers waar sprake is van ‘de Koning die zich zal verheugen in God’
(vs.12). Meestal is David als koning type van Christus. Omdat hij echter in deze
Psalm type is van de christenen, wordt ook hier ‘de koning’ door Athanasius op hen
toegepast, terwijl Eusebius het laat bij een verklaring met het oog op David zelf.516

Athanasius onderbouwt deze mogelijkheid op grond van I Kor. 4,8. Paulus brengt
daar het heersen in verband met de christenen. Aan het eind van de Psalm brengt
Athanasius een Niceense toespitsing aan, die bij Eusebius ontbreekt. ‘Een ieder die
bij Hem zweert zal geprezen worden’ (vs. 12b) betekent: zij die Christus tot God
van de eed maken, en dus bij de ware God (QeÕn ¢lhqinÕn)517 zweren, worden
hiermee bedoeld’. In lijn hiermee verwijst ‘de mond der leugensprekers’ die gestopt
zal worden (vs. 12c) naar de joden die riepen ‘Weg met Hem’ en wier mond werd
gestopt, toen Hij opstond op de derde dag.

                                                          
512 PG 23, 441 B 10.
513 PG 27, 277 D 1-10.
514 Toà œrwtoj toà qe…ou: Athanasius gebruik œrwj in deze betekenis alleen in De Vita Ant. 15 (PG 26,

865 C 4) en 44 (908 A 9), waar het gaat om œrwj tot resp. de ascese en tot de deugd.
515 PG 27, 277 C 7-10: OÙ mÒnon, fhsˆn, ¹ yuc¾ toà œrwtoj ™mpšplhstai toà qe…ou: ¢ll¦ g¦r

plšon ti kaˆ ¹ s¦rx. OÙ g¦r mÒnon t¾n eÙsšbeian ¹m©j ™pitthdeÚein de‹, ¢ll¦ kaˆ di¦ toà
sèmatoj ¢ršskein Qeù, oŒon di¦ nhste…aj, di¦ sunecoàj proseucÁj, di¦ cameun…aj, di¦ tÁj
™rgas…aj tîn ceirîn, e„j tÕ deomšnoij corhge‹n.

516 PG 23, 613 A 3-C 10.
517 Vergelijk de geloofsbelijdenis van Nicea: QeÕn ¢lhtinÕn ™k Qeoà ¢lhqinoà.
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Psalm 85: In de Psalm komt de vergeving der zonden (vs. 5) ter sprake, waarbij
‘alle heidenen zullen komen’ (vs. 9) en ‘knielen voor Gods aangezicht’ (vs. 9b). Dit
wijst op het heil voor de gehele wereld dat in Christus wordt geschonken. De Psalm
geeft verschillende aspekten aan voor het gebed om dat heil te ontvangen. Enkele
voorbeelden: vs. 1 (Verhoor mij, want ik ben ellendig’) geeft aan, dat de nederig-
heid een machtig middel is om verhoord te worden; vs. 2 (‘Want ik ben rechtvaar-
dig’) geeft het verlangen aan wegens het goede dat hij volbracht heeft verhoord te
worden. Voor wat betreft de hoofdlijn volgt Athanasius hier Eusebius, waarbij hij
wel eigen theologische accenten inbrengt. Als Eusebius bij vs. 8 (‘Want niemand is
U gelijk onder de goden’) een toepassing geeft op Christus, is zijn argument dat
Christus de roeping der heidenen heeft volbracht, wat door engelen en profeten niet
tot stand gebracht kon worden.518 Athanasius brengt een soteriologisch argument
naar voren als hij stelt dat geen profeet van de zonde kan verlossen, maar alleen
Christus.519 ‘De onrechtvaardigen die zich tegen de bidder verheffen’ (vs. 14) zijn
zowel bij Origenes, als bij Eusebius en Athanasius de demonen. Eusebius noemt als
reden dat de demonen ‘afgunstig zijn op de vordering van gelovige bij God’.520

Athanasius, dat ze trachten de gelovige ten val te brengen in zijn wedloop die op de
deugd is gericht’.521

Psalm 100: In de Psalm spreekt David over het rechtvaardige regeren: een Psalm
voor de overheid dus. Athanasius stelt echter dat David hier spreekt in de persoon
van de volmaakte mens die leeft in gemeenschap met God.522 In de Psalm onder-
wijst de dichter hen die in hun hart verlangen het koninkrijk der hemelen deelachtig
te worden, welke levenswijze zij moeten voeren. De enige heenwijzing naar Chris-
tus wordt bedekt weergegeven bij vs. 2: ‘Wanneer zult Gij tot mij komen’ wijst op
het wachten op Zijn komst. De rest van de uitleg bestaat uit het aanduiden van ken-
merken van dat volmaakte leven. Enkele voorbeelden: ‘Toen de boze van mij weg-
ging, merkte ik het niet’ (vs. 4b) wijst erop, dat een volmaakte mens niet merkt als
de bozen er zijn of weggaan. Het is het bewijs van een op God gerichte gezindheid,
dat men aan de aardse dingen geen waarde hecht wegens de overgave aan het he-
melse.523 ‘Mijn ogen zijn op de getrouwen in het land, dat ze bij mij zitten’ (vs. 6)
geeft aan dat zij die met geloof zijn getooid en de goddelijke dingen van veel waar-
de achten deelnemen aan de bijeenkomsten met hem.524 ‘In de vroegte doodde ik
alle zondaren’ (vs. 8) wijst op de boze gedachten die hij door vroege en door gedu-
rige omgang met God in toom hield.

                                                          
518 PG 23, 1033 C 3-6.
519 PG 27, 376 A 12-14: Lšgei d�, Óti oÙdeˆj tîn profhtîn ™xelšsqai toÝj ¢nqrèpouj tÁj

¡mart…aj ‡scusen À mÒnoj aÙtÕj Ð KÚrioj. Zie voor het verschil tussen de profeten en Christus ook
Or.c.Ar.III.31.

520 PG 23, 1037 B 4: fqonhs£ntwn aÙtoà tÍ kat¦ QeÕn prokopÍ.
521 PG 27, 376 C 14: Øposkel…sai aÙtÕn toà kat’ ¢ret¾n drÒmou.
522 In zijn Apol. ad Const. 5 past hij de Psalm wel toe op de roeping van de overheid (SC 56 bis, 98).
523 PG 27, 425 B 4-6: Gnèmhj d� ¢pÒdeixij ¢nakeimšnhj Qeù tÕ tîn k£tw mhdšna poie‹sqai lÒgon

di¦ t¾n ¥nwqen prosoc»n.
524 In Ep. Fest. X (338) is dezelfde toepassing van dit vers, zij het meer polemisch naar de Arianen toe,

omdat zij juist niet willen zijn in de bijeenkomsten van de gelovigen, maar hen integendeel vervolgen.
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5. Psalmen over de schepping en de voorzienigheid

Psalm 72: Het thema van de Psalm is de levensvraag over de ongelijkheid die de
mensen ervaren in de wijze waarop God de wereld bestuurt. Athanasius neemt de
Psalm in haar beschrijving van deze problematiek in direkte zin. Hij geeft aan, dat
Gods oordelen over de wereld diep en niet te doorzoeken zijn. Maar vooral een
mens die niet de gedachten kent van het heilsplan van God, raakt verstrikt in niet te
beantwoorden vragen. Athanasius wijst vooral op het laatste onderdeel van het
heilsplan: het laatste en eeuwige oordeel. Dat onderdeel kan als enige de ongelijk-
heid in het wereldgebeuren ‘verklaren’.525 Juist omdat de goddelozen niet alleen hun
hele leven gelukkig zijn (vs. 3), maar ook in de wijze waarop ze sterven (vs. 4),
vraagt de rechtvaardige zich vertwijfelt af, of hij zich voor niets inspant voor de
deugd: om de gerechtigheid te beoefenen, van kwade daden vrij te zijn, en zich
wegens de vroegere zonden door belijdenis te kastijden en zich tot dit doel van het
bed te verheffen om zich vanwege de zonde te pijnigen (vs. 13-14).526 Hier betrekt
Athanasius de twijfel van Psalm 73 op de twijfel die onder christenen kan bestaan
aangaande het nut van ascese. Bij Origenes en Eusebius is niets van een dergelijke
ascetische toespitsing te vinden. In lijn van de Psalm brengt Athanasius bij vs. 17 de
omslag naar voren. De dichter leert te letten op de juiste tijd die ware kennis geeft:
de tijd van het gericht waarin God iedereen naar de werken vergelden zal. De zon-
daren zullen dan zeer bitter gestraft worden. Athanasius volgt in de beschrijving
ervan de lijn van Eusebius:527 in vs. 20 (‘In Uw stad zult U hun beeld laten verdwij-
nen’) wijst ‘Uw stad’ op het hemelse Jeruzalem. Omdat de goddelozen niet het
beeld van de hemelse mens gedragen hebben, maar het beeld van de aardse mens,
zullen ze verdwijnen.

Psalm 93: De Psalm heeft slechts één opschrift: ‘Op de vierde dag der week’. Atha-
nasius meent, dat hier ‘dag’ voor ‘maand’ is gezet en dat dit opschrift daarom een
heenwijzing is naar de vierde maand van het jaar 586, waarin (volgens Jeremia 39,
2) Nebukadnezar Jeruzalem binnentrok en verwoestte.528 Deze catastrofale gebeur-
tenis ziet Athanasius als aanleiding voor de psalmdichter om (meer algemeen) het
probleem naar voren te brengen van de zondaren die succes hebben, terwijl de god-
vruchtigen vervolgd worden. Athanasius meent dat de troost van de Psalm bestaat
uit het naar voren brengen van het laatste oordeel. Vs. 1 is hierbij beslissend. Daar
wordt God ‘de God der wrake’ genoemd. God leidt in Zijn voorzienigheid de mens-
heid zodanig, dat de zondaren uiteindelijk hun schijnbare goederen moeten prijsge-
ven voor een eeuwige straf, terwijl de godvruchtigen hun angst mogen inwisselen
voor het eeuwige genot van het goede.529

                                                          
525 PG 27, 328 B 2-4: Ópwj ¨n, t¦ toiaàta gnÒntej safîj, m¾ ¢porîmen ™n ta‹j ¢nwmal…aij tîn

™n tùde tù b…J pragm£twn.
526 PG 27, 329 C C 10-14: ’Hn d� Ð pÒnoj tÕ dikaiosÚnhn ¢ske‹n, kaˆ tÕ kaqareÚein ¢d…kou

pr£xewj, kaˆ tÕ Øp�r tîn protšrwn ¡marthm£twn ˜autÕn mast…zein tÍ ™xomolog»sei, kaˆ e„j
toàto ésper ™k ko…thj dian…stasqai e„j tÕ Øp�r tîn ¡marthm£twn kakoàn ˜autÒn.

527 PG 23, 845A 1-B 9.
528 Eusebius laat dit opschrift onbesproken.
529 PG 27, 409 A 1-3: to‹j m�n ¹ ql…yij e„j a„ènion ¢pÒlausin ¢gatîn, to‹j d� met¦ tÕ dokoàn t¦

crhst¦ e„j ¢teleut¾touj a„înaj ¹ kÒlasij.
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Athanasius benadrukt in deze Psalm bij vs. 11 het belang van het erkennen van de
voorzienigheid. Hij omschrijft de daar genoemde ‘mensen vol ijdelheid’ als zij die
het nut van de voorzienigheid ver van hun verstand trachten te houden en zet die te-
genover de mensen die door Gods Woord onderwezen zijn, omdat die weten dat
God alle benauwdheden tot een goed einde zal leiden. In De Incarn. 2 noemt Atha-
nasius met name de Epicureërs als degenen die stellen, dat er geen voorzienigheid
over de wereld is, hoewel hun gedachte strijdig is met de duidelijke feiten van de
ervaring.530

Athanasius verklaart daarmee het thema van Gods wraak eschatologisch, of beter
gezegd profetisch met het oog op de oikonomia, maar dan op het laatste stadium van
de oikonomia. In zijn uitleg brengt hij slechts eenmaal Christus ter sprake. In vs. 11
staat dat ‘de rechtvaardigheid zal terugkeren tot gericht’. Athanasius neemt ‘de
rechtvaardigheid’ als symbool-woord voor Christus en heeft hier dan een verwijzing
naar Christus wederkomst ten oordeel. Hoewel Eusebius ook de Psalm toepast op
het laatste oordeel mist hij deze christologische uitleg. Bij vs. 15 verklaart hij meer
algemeen dat bij het oordeel Gods rechtvaardigheid zich middels gericht tot ieder
mens wenden zal.531 Athanasius volgt hier Origenes die deze uitleg onderbouwt
door te wijzen op I Kor. 1,30 waar Christus ‘rechtvaardigheid’ wordt genoemd en
op Joh. 5,22 waar Christus zegt dat de Vader Hem het oordeel heeft gegeven.532

Psalm 103: Deze Psalm, die het opschrift ‘Over de schepping van de wereld’ draagt,
legt Athanasius geheel in direkte betekenis533 uit als handelend over ‘Gods voorzie-
nigheid (prÒnoia) die niet alleen gaat over de hemelse dingen, maar ook over de
geringste aardse dingen, zodat hij ook de geringste levende wezens niet vergeet,
maar ook voor die zorgt’.534 Behalve het slot (vs. 30-35). Daar is sprake van God die
eerst Zijn geest wegneemt en dan weer uitzendt met als vrucht de vernieuwing van
de aarde, en daarna het gericht. Athanasius meent dat dat slotstuk van deze ‘voor-
zienigheidspsalm’ betrekking heeft op ‘het slot’ van de schepping: de opstanding
der doden535 en het eindgericht.536 Vermeldenswaard is de uitleg van vs. 25-26, waar
sprake is van de zee met in haar de draak. Athanasius ziet de vermelding van de
draak als aanwijzing dat hier toch een diepere betekenis te vinden is: de zee wijst op
ons leven dat bitter is en de draak wijst erop hoe ons leven van alle zijden in bewe-

                                                          
530 Thomson, 136.4-6.
531 PG 23, 1204 B 10-13).
532 PG 12, 1553 C 11-14.
533 Hierbij moet wel gewezen worden op de uitleg bij vs. 2: ‘God bedekt zich met het licht’. Athanasius

verklaart dat hier het geestelijke licht bedoeld wordt. Hij verwijst daarvoor naar I Tim. 6,16: ‘Die een
ontoegankelijk licht bewoond’.

534 PG 27, 436 A 3-7: “Oti oÙ mÒnon tîn ™pouran…wn kaˆ ¢er…wn t…qetai prÒnoian, ¢ll¦ g¦r kaˆ
tîn ™pige…wn kaˆ tîn ™n aÙto‹j smikrot£twn: æj mhd� tîn p£nu eÙtelest£twn zèwn ¢mele‹n,
¢ll¦ kaˆ toÚtwn pronoe‹n.

535 ‘Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk’ (vs.
30) betrekt Athanasius op de vernieuwing van de menselijke natuur (PG 27, 441 A 12-13: •O
e„rg£sato ¢nakain…saj t¾n ¹metšran fÚsin). Dat hij daarbij aan de opstanding denkt blijkt uit de
verklaring bij vs. 31: Mnhsqeˆj tÁj ¢nast£sewj (Vian, Testi inediti, fragm. 52).

536 ‘Die de aarde aanziet en doet beven’ (vs. 32) geeft aan dat er niemand is die niet vreest voor dit ge-
richt; ‘De bergen die worden aangeroerd’ (vs. 32b) zijn de demonen die bij het gericht ten ondergaan;
‘Moge mijn rede Hem behagelijk zijn’ (vs. 34): ‘Mijn rede’ is mijn keuze, namelijk om Hem te loven.
En zij die God loven krijgen een aandeel der heiligen; ‘Mogen de zondaren verdwijnen van de aarde’
(vs. 35) tenslotte geeft aan, dat de goddelozen in die tijd zullen verdwijnen in het eeuwige vuur.
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ging wordt gezet en door wilde golven bedrukt wordt. In Ep.Fest. 19 geeft Athana-
sius een dergelijke verklaring bij dit gedeelte, waarbij hij de draak vooral als aan-
wijzing ziet van de vele verdrukkingen en beproevingen die het leven geeft.537

Psalm 138: Athanasius verklaart het thema van de Psalm (Gods voorzienigheid) in
de direkte betekenis: ‘Hij beschrijft de aard en wijze van de goddelijke voorzienig-
heid over ons, en dat Hij niet alleen in het algemeen voorzorgen treft, maar ook in
het bijzondere, zodat noch onze bewegingen, noch onze gedachten los zijn van Zijn
voorzorg’ (hyp.). Tegelijk geeft het opschrift ‘met het oog op het einde’ aan, dat er
ook profetische gedeelten instaan die betrekking hebben op de komst van Chris-
tus.538 Het andere deel van het opschrift (‘Van David, middels Zacharia in de bal-
lingschap’) geeft aan, dat David de Psalm spreekt in de persoon van Zacharia en dat
met het oog op de tijd dat het volk Israël en de profeet Zacharia nog in de balling-
schap waren. Athanasius meent drie onderwerpen aangaande de oikonomia te kun-
nen ontwaren in de Psalm: de ondoorgrondelijkheid van de heilsorde, de roeping der
heidenen en het verzet van het Israëlietische volk tegen Christus. De ondoorgronde-
lijkheid van de oikonomia ziet Athanasius vermeld in vs. 6 (‘Uw kennis over mij is
wonderlijk’). Ter ondersteuning van deze uitleg moet bedacht worden dat LXX bij
vs. 5 heeft: ‘Heere, Gij weet alle dingen, de toekomende (t¦ œscata) en de vroege-
re (t¦ ¢rca‹a).

In zijn Epistula ad monachos I.2 brengt Athanasius ook Ps. 139,6 naar voren om de
diepgang van de kennis van God en de Logos aan te duiden, met als conclusie dat
het niet mogelijk is te zeggen wat God is, wel wat Hij niet is (via negativa).539

Voor wat betreft de roeping der heidenen geeft Athanasius nergens aan waar hij die
aangekondigd ziet. Waarschijnlijk is het universele karakter van vs. 7-9 genoeg. De
opstand der Joden tegen Christus is te vinden in vs. 19-22 (vs. 21b: ‘Die tegen U
opstaan’). Bij vs. 8 (‘Indien ik afdaal in de onderwereld, zijt gij daar’) ontwaart
Athanasius een profetie van de afdaling van Christus in de onderwereld. Bij vs. 10
(‘Gij hebt Uw hand op mij gelegd’) geeft een verwijzing naar de gave van de Heili-
ge Geest, waarbij het symbool van de handoplegging uiteraard deze uitleg oproept.
Athanasius verwijst naar de apostelen die door handoplegging de Heilige Geest
schonken.540 ‘Mannen des bloeds wijkt van mij’ (vs.19b) geeft aan dat hij geen
gemeenschap wil met hen die tegen het Leven der mensen (Christus) overmoedig
handelen, dat is Israël. Deze laatste uitleg maakt het veelzeggend dat Athanasius vs.
21 (‘Zal ik niet haten die U haten’) niet op de Joden betrekt, maar eerst en in eigen-
lijke zin op de demonen, pas daarna op de mensen die de afgoderij aanhangen en
ook de oversten van de ketterijen. Duidelijk is het beschrijven van de zonde van de
Joden voor Athanasius iets heel anders dan haat tegen de Joden hebben.

                                                          
537 Ep. Fest. 19. 7 (347).
538 PG 27, 532 A 11-13: E‡pomen d� poll£kij, æj oƒ oÛtw tîn yalmîn ™pigrafÒmenoi e„j tÕn tÁj

™pidhm…aj ¢napšmpontai kairÒn.
539 PG 25, 693 A 14-15: Kaˆ g¦r e„ m¾ dunatÕn katalabšsqai t… ™sti QeÕj, ¢ll¦ dunatÕn e„pe‹n,

t… oÙk œstin.
540 PG 27, 532 C 7-10: ¹ g¦r ™p…qesij tÁj ceirÕj toà Qeoà t¾n corhghqe‹san ¹m‹n toà PneÚmatoj

dwre¦n shma…nei: æj oƒ ¢pÒstoloi di¦ tÁj ™piqšsewj tîn ceirîn pare‹con Pneàma ¤gion.
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6. Psalmen over de heilsgeschiedenis

Psalm 119-133: De 15 zgn. tredenliederen legt Athanasius uit als tezamen de
heilshistorie weergevend. De eerste 7 liederen geven de uittocht van Israël weer uit
de Babylonische ballingschap. Het middelste lied vormt de profetie van de verschij-
ning van Christus. De laatste 7 profeteren het leven van de oikonomia. Deze uitleg is
geheel in lijn van Eusebius. Wel is er dit verschil in vorm: Eusebius geeft de hypo-
theses van de tredenliederen als één geheel voorafgaand aan de eigenlijke exegese
van de afzonderlijke Psalmen, Athanasius geeft zijn hypotheses per Psalm.541 De
hypotheses van de tredenliederen zijn reeds behandeld in hoofdstuk III.4.4 en alten
we hier grotendeels buiten beschouwing.

Psalm 119: Ps. 119 is het gebed van een vrome (vs. 1) die al lange tijd tussen men-
sen ‘met onrechtvaardige lippen en een bedrieglijke tong’ (vs. 2) woont, als een
vreemdeling in Mesech en Cedar (vs. 5). Alleen Cedar legt Athanasius uit als een
land dat ligt in de woestijn tegen het oosten, dat tot aan Perzië reikt, waar het ge-
slacht der Saracenen woont. ‘Met onrechtvaardige lippen en bedrieglijke tong’ ver-
wijst naar de afgodendienst van de Babyloniërs, daar zij geen ware dingen over God
spreken. Zo gaat deze Psalm over het verblijf van Gods volk in Babel, terwijl het
bidt om verlossing. Hier zijn wel enkele verschillen met Eusebius op te merken.
Eusebius geeft twee mogelijkheden: het volk is bedoeld of de individuele rechtvaar-
dige.542 Athanasius noemt alleen het volk. In de tweede plaats spreekt Eusebius in
het algemeen over het roepen tot God, terwijl Athanasius in zijn uitleg tot tweemaal
spreekt over het bidden om verlost te worden (™leuqerwqÁnai), wat een soteriolo-
gisch accent inbrengt.

Psalm 120: Bij het tweede tredenlied hebben we van Athanasius alleen de hypothe-
sis. Hij past deze Psalm met het karakter van een ‘reislied’ toe op de terugkeer van
de Joden uit Babel naar Jeruzalem, dat immers op de bergen ligt (vs. 1). Athanasius
doet ook recht aan de persoonswisseling in de Psalm: in vs. 1-2 spreekt de ik-
persoon een gebed uit, in vs. 3-8 krijgt hij een toezegging van Gods hulp. Athanasi-
us verklaart het eerste als het gebed van Israël om hulp, het tweede als het antwoord
van de profetische Geest. Hij wijkt hiermee af van Eusebius die verklaart dat hier
‘de Logos’ antwoord geeft.543

Psalm 121: Duidelijk wordt bij deze Psalm de uitleg bepaalt door haar plaats in de
rij van de tredenliederen. Als thema zingt de Psalm over het huis Gods en haar
voorhoven, wat Athanasius meestal op de Kerk betrekt. Hier echter gaat het over de
tempel te Jeruzalem. De Psalm geeft aan hen die op reis zijn van Babylon naar Jeru-
zalem de vrolijke boodschap van hun aankomst in het huis Gods.

Athanasius spreekt over ‘de aankomst (¥fixij) in het huis Gods’. Eusebius spreekt
over ‘de terugkeer (¢pokat£tasij) naar het huis Gods’. Het lijkt erop dat Athana-

                                                          
541 De hypotheses van Eusebius zijn gepubliceerd door G. Mercati, ‘Alcune note di letteratura patristica II:

L’ ultima parte perduta del Commentario d’ Eusebio Cesariense al Salmi’, in: Opere Minori vol. II,
Vaticaanstad 1937, 58-66.

542 Mercati, ‘L’ ultima parte perduta’, 61. 4-6).
543 Mercati, ‘L’ ultima parte perduta’, 61. 24.
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sius een verdachte term ‘wegwerkt’.544 Die indruk wordt versterkt als Eusebius bij
het zevende tredenlied hetzelfde woord nogmaals gebruikt en Athanasius het ook
daar weglaat: Eusebius spreekt over volledig teruggekeerd (¢pokatast£ntej te-
le…wj), Athanasius over ‘de zekerheid hebbend van de verlossing’ (tÕ ¢sfal�j
™schkÒtej tÁj lutrèsewj).545

De verleden tijd in vs. 2 (‘Onze voeten stonden in uw poorten’) is voor Athanasius
reden te denken aan de zeer oude mensen onder de terugkerende ballingen die de
stad en de tempel nog kennen van vóór de verwoesting. Bij vs. 7 (‘Moge vrede zijn
in uw kracht’) geeft hij twee mogelijkheden van uitleg: ‘uw kracht’ is een symbool-
woord voor de muren van Jeruzalem of voor de heiligen van Jeruzalem.

Psalm 122: De Psalm is een gebed met aan het slot ‘een belofte’ (4b: ‘De smaad
over de rijken, en de verachting over de hoogmoedigen’). Athanasius verklaart het
gebed als gezongen door hen die al vele jaren op reis zijn uit de ballingschap. Ze
zijn zeer vermoeid, omdat ze door de volken veracht worden, en ze roepen God om
hulp. ‘De belofte’ van vs. 4b legt hij uit als een troostwoord dat de Geest hen toe-
roept.546 Eusebius mist dit spreken over het troostende werk van de Heilige Geest.

Psalm 123: De Psalm heeft alleen een hypothesis die het thema van de Psalm aan-
geeft: de ballingen zijn het Joodse land binnengegaan en bidden omdat de balling-
schap achter de rug is (vs. 7: ‘Onze ziel is ontkomen’).547

Psalm 124: De Psalm wordt gezongen als de ballingen zijn gekomen tot aan Jeru-
zalem en dan zien dat de stad geen muren heeft. Daarom bidden de ballingen of de
Heere hen als een muur wil omringen (vs. 2). Zij vertrouwen dat hun stad met Gods
hulp aan de vijanden zal ontkomen (vs. 3: ‘De scepter der goddeloosheid zal niet
rusten op het lot der rechtvaardigen’).

In De Vita Ant. 51 en Ep.Fest. XI (339) noemt Athanasius vs. 1 (‘Die op de Heere
vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt’) van deze Psalm als van toepas-
sing op hen die in het rechte geloof in Christus vaststaan. Hier zien we dat Athana-
sius van deze tredenpsalmen ook een profetisch-christologische uitleg kan geven.

Psalm 125: De overvloedige vreugde vanwege de terugkeer (vs. 1-3) geeft aan, dat
de ballingen nu werkelijk in de stad zijn aangekomen. Bij vs. 4 (‘Wend onze gevan-
genis, gelijk waterstromen in het zuiden’) spreekt de dichter in de persoon van de
grote menigte die nog in Babylon is achtergebleven. Vs. 5-6 (‘Die met tranen zaai-
en, zullen met gejuich maaien’) bevat volgens Athanasius het antwoord van de pro-
fetische Geest: wanneer zij in Jeruzalem wenen over hen die nog in Babylon zijn,
zullen zij die in Babylon zijn zeker de terugkeer naar Jeruzalem ontvangen. Evenals
bij Ps. 120 en 122 mist Eusebius ook hier de verwijzing naar de Heilige Geest. Hij
zegt alleen dat het antwoord komt van ‘het goddelijke’ (tÕ Qe‹on).
                                                          
544 Mercati, ‘L’ultima parte perduta’, 62. 2; M. J. Rondeau, ‘Une nouvelle preuve’, RSR 56 (1986), 397.
545 Mercati, ‘L’ultima parte perduta’, 62. 66.
546 PG 27, 513 C 1-2: DiÕ kaˆ ¢nafqšggetai prÕj aÙtoÝj paramuqoÚmenon tÕ Pneàma.
547 In Ep. Fest. X (338) citeert Athanasius deze Psalm (vs. 6: ‘De Heere zij geloofd, Die ons in hun tanden

niet heeft overgegeven tot een prooi’) met duidelijke toepassing op zijn terugkeer -ondanks de Arianen-
uit de eerste ballingschap in Trier naar de bisschopsarbeid in Alexandrië.
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Psalm 126: Deze Psalm vormt het achtste tredenlied. ‘Achtste (ÑgdÒh) duidt op de
opstanding van Christus, en daarmee op de aanvang van het nieuwe verbond’.548

Eusebius laat de diepere betekenis van ÑgdÒh weg waardoor deze Psalm minder
accent krijgt als spilpsalm van de tredenliederen, wat zij bij Athanasius juist wel
krijgt.549 Dit wordt nog versterkt doordat bij Eusebius ook het gebruik van de uit-
drukking ‘aanvang van het nieuwe verbond’ (¢rc¾ tÁj Nšaj Diaq»khj) ont-
breekt.550 Zo vormen de eerste zeven tredenpsalmen de heilshistorie tot aan de ver-
schijning van Christus, de achtste is de komst van Christus, de zeven erna geven de
vruchten van Zijn komst. De profeet spreekt vs. 1 (‘Als de Heere het huis niet
bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden’) omdat de Joden het fundament van de
tempel hebben gelegd en op de vastheid trots zijn.551 In vs. 2 (‘Het is tevergeefs..’)
profeteert hij op verborgen wijze de ondergang van de tempel onder de heerschappij
van de Romeinen. Cruciaal in de uitleg is vs. 4: ‘Ziet, zonen zijn het erfdeel des
Heeren’. Dit vers verklaart Athanasius als contrast met het voorgaande. Niet de
tempel is het erfdeel des Heeren, maar de zonen. En die zonen komen ‘wanneer Hij
aan Zijn beminden de slaap heeft gegeven’ (vs. 3a). Dat betekent: ‘Wanneer Hij de
profeten van het vroegere volk heeft doen ophouden’. Dan worden met ‘de zonen’
de apostelen bedoeld. Zij vormen Gods geschonken erfdeel. ‘Het loon van de vrucht
van de buik’ (vs. 3b) legt Athanasius zo uit, dat de vrucht van de buik wijst op het
heil van de Geest,552 terwijl ‘het loon van deze vrucht’ betrekking heeft op ‘de aan-
neming tot kind’. ‘Als pijlen in de hand van een machtige, zo zijn de zonen van de
verworpene’ (vs. 4): de verworpene heeft betrekking op de verworpenen van het
Joodse volk. Hun zonen zijn de apostelen. Deze zijn de pijlen van een machtige
geworden, want door hen schiet Christus de vijandige machten neer.

Psalm 127: De Psalm begint met: ‘Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest’.
Athanasius verklaart de Psalm als vervolg op de vorige: hier worden zij die de pre-
diking van de apostelen geloven zaliggesproken. De summiere verklaring geeft bij
vs. 5 (‘Gij zult zien de goederen van Jeruzalem al de dagen van uw leven’) aan, dat
hier de geestelijke goederen zijn bedoeld, ‘die geen oog heeft gezien, enz.’ (I Kor.
2,9). Als de gelovigen worden toegesproken met ‘U zult zien de zonen van uw zo-
nen’ (vs. 6), dan zijn de zonen de eerste vrucht van de Godminnende ziel, namelijk
de voortbrengselen, terwijl de zonen van de zonen de tweede vruchten zijn, namelijk
de beloften.553 Athanasius zal bedoelen, dat de Godminnende ziel zijn beoefening

                                                          
548 PG 27, 516 D 4-5: `O d� ÑgdÒh e„kÒtwj ¢rc¾ tÁj Nšaj Diaq»khj.
549 Mercati, ‘L’ultima parte perduta’,63. 75-10.
550 Deze uitdrukking komen we overigens bij Athanasius in zijn andere werken ook niet tegen. De enige

keer dat hij spreekt over ™k Nšaj Diaq»khj is in Ep.ad Adelphum 6 en daar heeft het betrekking op het
Nieuwe Testament (PG 26, 1080 B 1). Het gebruik van diaq»kh zoals hier in de EP (het genadetijdperk
in Christus) vinden we alleen in Or.c.Ar. I. 60 (PG 26, 137 C 1).

551 In Ep. ad Marc. 17 (PG 27,  29 D 13-15) past Athanasius deze Psalm toe op het huis van de ziel die de
Heere heeft ontvangen en het huis van het lichaam waarin de ziel woont. De Psalm dient ter dankzeg-
ging voor de vernieuwing van dat huis door de Heere.

552 Athanasius verwijst ter ondersteuning naar Jes. 26, 18: ‘Wij waren in barensnood en brachten de Geest
van het heil voort, wat wij deden op aarde’.

553 PG 27, 517 C 6-8: “Wsper g¦r prîtoi karpoˆ tÁj qeofiloàj yucÁj e„si t¦ genn»mata, oÛtwj
kaˆ deÚteroi aƒ ™paggel…ai.
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van de deugden als vrucht voortbrengt, en dat daaruit voortkomt de vervulling van
de beloften van de eeuwige goederen.554

Psalm 128: De Psalm handelt over aangrijpende vervolgingen (vs. 1-3) die wijzen
op de vervolgingen van het volk van Christus en schildert tevens hoe dat volk altijd
de vervolgers te boven komt (vs. 4-8). Gezien de plaats in de tredenliederen ziet de
Psalm vooral op de vervolgingen bij de aanvang van de prediking.

Psalm 129: Athanasius meent dat ‘het roepen uit de diepte’ (vs. 1-2) een gebed van
de getuigen/martelaren bevat,555 terwijl vs. 3-8 een onderwijzing is tot belijdenis van
schuld en vertrouwen voor het nieuwe volk. ‘Bij U is verzoening’ (vs. 4) profeteert
de zo gewichtige verzoening, welke Christus is.556

Psalm 130: Deze Psalm die spreekt over het vaste vertrouwen op God, ziet Athana-
sius als bestemd voor hen die de verzoening van Ps. 129 hebben ontvangen. Zij
worden opgeroepen om zich niet, in vertrouwen op de verbetering van zichzelf,557 te
verhogen, maar te vernederen.558

Psalm 131: Vs. 1-5 bevatten een gebed of God David en zijn zachtmoedigheid wil
gedenken. Athanasius neemt dit gebed als een profetisch gebed voor David. Omdat
de verzoening in Christus aan allen vergeving der zonden heeft verschaft, zegt de
profetische Geest, tezamen met de andere geredden, ook over David: ‘Heere gedenk
Hem, en vergeef hem naar zijn zachtmoedigheid’. Hiermee wordt in deze Psalm het
tot stand gebrachte heil in Christus ook getoond in zijn toepassing voor de heiligen
van het oude verbond die reeds de eeuwen ervoor gestorven zijn. Athanasius geeft
als voorbeeld van de zachtmoedigheid van David hoe hij de onrechtvaardigheden
van Saul jegens hem vergaf: laat zo ook David vergeving van Zijn zonden ontvan-
gen. Duidelijk past Athanasius hier de gedachte ‘vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren’ toe. Vs. 6-18 verklaart Athanasius als een
profetische omschrijving van Christus’ komst. ‘Wij hebben van haar gehoord in
Efratha’ (vs. 6) wijst op de velden bij Bethlehem en de komst van Christus. ‘Wij
vonden haar in de velden van het woud’ (vs. 6b) wijst op de grot waar Christus
geboren is die op de velden stond.559 ‘Wij zullen ingaan in Zijn tenten’ (vs. 7) wijst

                                                          
554 Zie ook De vita Ant. 16 (PG 26, 868 B 1-13).
555 Gezien het verband met Ps. 128 zullen hier wel vooral de apostelen tijdens hun vervolging bedoeld

worden.
556 ¢retÁj ƒlasmÕn: ten onrechte vertaald J. Fisch, Ausgewählte Werke, met ‘Eine Sühne der Tugend’.

¢retÁj wil hier de hoge kwaliteit van de verzoening aangeven: de verzoening bij uitnemendheid. Ove-
rigens is het nog de vraag of ¢retÁj bij de tekst hoort. Codex Vat.gr.754 mist namelijk dit woord, zie
M.J. Rondeau, ‘Une nouvelle preuve’, RSR 56 (1968), 396.

557 ‘Verbetering’ (belt…wsij) moet in uitsluitend morele betekenis worden genomen. Als Athanasius dit
woord gebruikt in Or.c.Ar. I.38 dient het om de verandering aan te geven van de mens door het verlos-
singswerk van Christus, waarbij hij tot een kind van de Vader is geworden (PG 26, 92 B 8-12).

558 PG 27, 520 B 14-C 1: `H dwdek£th òd¾ tÕn kataxiwqšnta toà ƒlasmoà did£skei m¾ ™pa…resqai,
tÍ  ˜autoà beltièsei qarroànta, ¢ll¦ tapeinofrone‹n.

559 TÕ sp»laion: algemeen was in de Vroege kerk de gedachte dat de geboorte van Christus had plaats-
gevonden in een grot. We kunnen hierbij bedenken dat Athanasius de EP schreef slechts enkele jaren
nadat keizer Constantijn in 330 de Basiliek der Geboorte liet bouwen boven de grot die werd veronder-
steld de geboortegrot te zijn.
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op de Kerken die later zouden ontstaan. ‘Wij zullen aanbidden op de plaats waar
Zijn voeten stonden’ (vs. 7b) wijst op de Olijfberg, waar ieder die voorbijgaat aan-
bidt.

Hier denkt Athanasius aan de pelgrims naar het beloofde land. Vooral onder keizer
Constantijn was het pelgrimeren zeer toegenomen. Constantijn had op instigatie van
zijn moeder Helena behalve bij Bethlehem juist ook op de Olijfberg een heiligdom
laten bouwen 560

‘Verhef U Heere, in Uw rust’ (vs. 8) is hun verlangen naar Zijn opname in de he-
mel. ‘U en de Ark uwer heiligheid’ (vs. 8b) heeft betrekking op Zijn heilig vlees.
‘Uw priesters zullen gerechtigheid aantrekken’ (vs. 9) betekent, dat zij niet meer de
klederen van de Wet, maar de gerechtigheid zelf aantrekken. Gerechtigheid is het
symbool-woord voor Christus. ‘Indien uw zonen mijn verbond zullen houden’ (vs.
12) geeft aan dat als Davids zonen naar het vlees, de Israëlieten, het toekomstige
verbond bewaard hadden, zij het toegezegde koninkrijk niet verloren hadden. ‘Sion’
in vs. 13 (‘Want God heeft Sion verkoren’) verwijst naar de Kerk. ‘Het heil’ (vs. 16)
waarmee de priesters bekleed worden is het symbool-woord voor Christus zelf.

Psalm 132: In dit veertiende tredenlied wordt verklaard welk goed door de verschij-
ning van Christus aan de mensen is geschonken. De Psalm schildert de heerlijkheid
van Sion, dat is de Kerk. ‘Ziet hoe goed hoe lieflijk het is, dat de broeders samen-
wonen’ (vs. 1) verwijst naar de Kerk als zij zich verzameld heeft en een enige har-
monie vormt. ‘Gelijk de zalf op het hoofd, die op de baard neerdaalt, tot op de zoom
zijner klederen’ (vs. 2): ‘Als de Kerk verzameld is, dan zal de zalving van de Heili-
ge Geest en het priesterschap komen, eerst op het Hoofd van de kerk, Christus; dan
op de baard, die het sieraad van het aangezicht van de Kerk is, de apostelen; daarna
is zij op het gehele lichaam overgegaan, dat zijn allen die in de Kerk Christus heb-
ben aangetrokken’. Terwijl Athanasius bij de zalving de Heilige Geest nadrukkelijk
ter sprake brengt als bepalend voor de gemeenschap van Christus, de apostelen en
de christenheid, wijst Eusebius bij de gemeenschap tussen Christus en christenen
alleen op de naam christenen die te maken heeft met ‘de heilige zalving’.561

Psalm 133: Het laatste tredenlied past Athanasius toe op de catechumenen. De reden
daarvan is, dat het gaat over hen die worden opgeroepen ‘hun handen in de nacht op
te heffen tot het heiligdom’ (vs. 2). Mensen bij wie het nacht is zijn zij die de ver-
lichting van de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben.562 De catechumenen wor-
den ook ‘knechten des Heeren genoemd’ (vs. 1), omdat ze de aanneming tot kinde-
ren nog niet hebben verkregen.

7. Evaluatie.

                                                          
560 Eusebius, De vita Const. III. 41-43.
561 Mercati, ‘L’ ultima parte perdute’, 65, 75.
562 PG 27, 524 D 4-6: ’En nuktˆ œti ˜st£nai aÙtoÚj fhsin, ¤te m¾ fwt…smatoj toà ¡g…ou PneÚma-

toj ¹xiwmšnouj.
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7.1 De EP en Eusebius’ Commentaria in Psalmos

De analyse laat duidelijk zien dat Athanasius de commentaar van Eusebius direkt bij
de hand heeft gehad. Niet alleen heeft hij de grondtrekken van Eusebius’ exegese
(het Psalter als profetie van de oikonomia, veel aandacht voor de sprekende persoon
en de symbool-woorden) overgenomen, maar meer dan eens is sprake van identieke
uitdrukkingen, zinsdelen of zelfs korte passages. Over de preciese verhouding van
Athanasius’ EP en Eusebius’ Commentaria in Psalmos heeft G. Mercati als eerste
geschreven.563 Hij wijst op onderlinge overeenkomsten rondom de tredenpsalmen en
oppert als mogelijkheid dat beiden in Origenes hun bron hebben.564 Daarentegen
brachten M.J. Rondeau en G. Vian naar voren dat, al kiest Athanasius incidenteel
voor Origenes tegen Eusebius, toch duidelijk de commentaar van Eusebius voor
hem de belangrijkste bron is.565 Op grond van ons onderzoek is dit laatste ook vol-
ledig onze conclusie. Vooral Eusebius’ ombuigen van de lijn van Origenes door het
Psalter veel sterker te benaderen als profetie van de oikonomia566 keert volledig, ja
nog verder versterkt, terug in de EP. De EP is wel veel beknopter dan de Commen-
taria in Psalmos. Daarmee wil niet de suggestie gewekt worden als zou de EP niet
meer zijn dan een uittreksel van Eusebius’ uitleg. Daarvoor is het werk theologisch
te zelfstandig, legt het eigen accenten, geeft het ook meer dan eens een geheel eigen
exegese, en mist het de grote aandacht van Eusebius voor de historische setting van
de Psalm. De analyse die we boven hebben gegeven biedt nu de mogelijkheid om
vrij nauwkeurig de eigen exegetische en theologische lijn van Athanasius’ EP ten
opzichte van Eusebius’ Commentaria in Psalmos aan het licht te brengen:
1. Weinig aandacht voor filologie en ‘Sitz im Leben’: terwijl Eusebius uitvoerig
ingaat op de verschillende griekse vertalingen in hun onderlinge verhouding en
bedoeling, alsook op de Hebreeuwse tekst, en hij ook veel aandacht wijdt aan de
‘Sitz im Leben’ van de Psalm, laat Athanasius andere vertalingen en het Hebreeuws
geheel weg en brengt de ‘Sitz im Leben’ sporadisch (vrijwel alleen bij een histo-
risch opschrift) ter sprake, en dan nog beknopt. Het gaat Athanasius duidelijk om de
profetische vervulling van het Psalter in de oikonomia. Dit is mogelijk te verklaren
uit het onderscheid in bedoeling (Eusebius een wetenschappelijk werk, Athanasius
een meditatief werk), maar het sluit tegelijk goed aan bij wat we in Athanasius’
andere werken zien.
2. Meer nadruk op de verhouding Israël en de volkeren: bij een heel aantal Psalmen
brengt Athanasius de verhouding van de Joden tot Christus, alsook van Israël tot de
volkeren naar voren, terwijl Origenes en Eusebius het bij die betreffende Psalmen

                                                          
563 G. Mercati, ‘Alcune note di letteratura patristica II: L’ Ultima parte perduta del Commentario d’ Euse-

bio Cesariense ai Salmi’, in: Opere Minori II, Citta del Vaticano 1937, 58-66.
564 Id. 60.
565 M.J. Rondeau, ‘Une nouvelle preuve de l’ influence littéraire d’ Eusèbe de Césarée sur Athanase: l’

interprétation des Psaumes’, in RSR 56 (1968), 385-434; G.M. Vian, Il <De Psalmorum Titulis>: l’ ese-
gesi di Atanasio tra Eusebio e Cirillo, in Orpheus 12 (1991), 93-98.

566 Zie over de verhouding van Eusebius’ psalmuitleg tot die van Origenes: D.S. Wallace-Hadrill, Eusebi-
us of Caesarea, Londen 1961, 91-99; T.D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge (USA), 1981,
94-105; M. Simonetti, Biblical Interpretation in the Early Church, Edinburgh 1994, 57-59; J.N.B. Car-
leton Paget, ‘Christian Exegesis in the Alexandrian Tradition’, in: HBOT I, Göttingen 1996, 534-536.
De laatste vat samen: ‘But even if we may talk about an Origenist substratum evident in Eusebius’ exe-
gesis, we should still note that an emphanis has shifted considerably from an Origenist interest in theo-
logical and moral speculation to one in history and prophecy’ (536).
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niet doen en zich beperken tot een meer algemene uitleg.567 Tevens brengt Athana-
sius verschillende malen de verwachting van een eschatologische bekering van
Israël naar voren, waar Origenes het niet doet, en Eusebius het hoogstens voorzich-
tig aanroert.568 Duidelijk is de historische plaats van Israël in haar afwijzen van
Christus, verwerping door God, positie tegenover de Kerk en toekomstige bekering
een zaak die voor hem groot belang heeft.
3. Meer nadruk op de roeping van de apostelen en de kerkelijke ambten: bij Eusebi-
us krijgen de apostelen reeds een gewichtige plaats, maar Athanasius versterkt die
lijn aanzienlijk,569 en voegt daar ook verschillende keren een verwijzing bij naar de
kerkelijk ambtsdragers zoals die na de apostelen in de Kerk hun plaats hebben ont-
vangen, terwijl Eusebius dat niet doet.570 Hiermee komt aan het licht dat de EP meer
ecclesiologisch gericht is dan de uitleg van Origenes en Eusebius.
4. Toevoeging van ascetische elementen: veelvuldig brengt Athanasius in zijn uitleg
toepassingen naar voren met het oog op de ascetische kant van het christenleven.571

Dit aspekt is niet het minst belangrijke om de eigen plaats van de EP tegenover
Eusebius’ Commentaria in Psalmos vast te stellen.
5. In de lijn van Nicea: de EP bevat tegenover Eusebius een Niceense aanscherping.
Het gebruik van ÐmooÚsioj (Ps. 21), het weglaten van mogelijk adoptianistisch
woordgebruik (Ps. 2), het omschrijven van Christus middels het Niceense ‘Licht uit
licht’ (Ps. 35), het helder spreken over Christus als waarachtig God.572

6. Meer plaats voor de soteriologie: hierbij is wel het spreken van Christus ‘in de
persoon van de mensheid’ het grote punt. Deze uitdrukking die niet bij Origenes en
Eusebius te vinden is, maar geheel eigen aan de EP, geeft door haar geregeld voor-
komen een veel sterker soteriologische spits aan de uitleg. Omdat deze uitdrukking
reeds uitvoerig in hoofdstuk I en III is besproken, laten we haar hier verder rus-
ten.573

Dit onderzoek wettigt de conclusie dat Eusebius de Alexandrijnse exegese van Ori-
genes sterk heeft teruggebogen naar de (heils-) historie,574 en dat Athanasius binnen
deze Eusebiaanse wending de exegese sterker heeft gericht op de soteriologie: de
Niceense theologie verwijst naar de werkelijkheid van de verlossing (alleen God
Zelf kan de mens verlossen), de ascese heeft te maken met de toeëigening van de
verlossing, de verhouding Israël en de volkeren draait om de reikwijdte van de ver-
lossing in de wereld, terwijl het accent op de gemeenschap tussen Christus en de
mensheid duidt op de overdracht van de verlossing. Door dit accent op de soteriolo-
gie heeft Athanasius feitelijk de Alexandrijnse exegese gebracht in de bedding van

                                                          
567 Ps. 1; 8; 13; 20; 23; 24; 27; 28; 35; 39; 41; 43; 47; 57; 59; 65; 67; 74; 79; 84; 89.
568 Ps. 20; 39; 41; 43; 79; 84; 89.
569 Ps. 19; 46; 47; 53; 70; 74; 88.
570 Ps. 16; 50; 64.
571 Ps. 5; 30; 38; 49; 62; 72.
572 Hoewel de gehele EP vanuit de godheid van Christus spreekt, gaat het ons hier om het meer pregnante

en nadrukkelijke spreken: Ps. 15,10; 40,13; 44,2; 49,3; 67,6; 71,5; 84,11; 88,25; 98,5; 117,28.
573 Zie I.3 en III.1.
574 Dit brengt Wallace-Hadrill, Eusebius, dan ook tot de opmerking: ‘Yet if Eusebius was more firmly

rooted in the historical associations of Christianity than were Clement and Origen, he stood apart from
the Antiochene school of exegesis. The geographical position of Casesarea, midway between Alexan-
dria and Antioch, is symbolic of the exegetical position of Eusebius to the two schools’ (96).
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de theologie van Irenaeus,575 zij het met behoud van menige binnen de Alexandrijn-
se exegese door Origenes en Eusebius verworven kunde, zoals de prosopologie, het
verklaren van een geheel bijbelboek, en de uitleg van de symbool-woorden. Op deze
wijze heeft Athanasius het in Alexandrië ontwikkelde exegetische instrumentarium
dienstbaar weten te maken aan een exegese die geheel gericht is op het ontvouwen
van de verlossing van de mens door de menswording van de Zoon van God. Kort
gezegd: Athanasius’ exegese is een synthese tussen het exegetische instrumentarium
van Origenes/Eusebius en de soteriologische spits van Irenaeus.

7.2 De EP en Athanasius’ overige geschriften.

Voor een vergelijking met Athanasius’ psalmuitleg in zijn andere geschriften is
natuurlijk vooral de Epistula ad Marcellinum van groot belang. Gezien het verschil
in bedoeling van beide geschriften is een echte vergelijking moeilijk te maken, maar
wel kan onderzocht worden hoe de principia en kararakterstieken van de EP zich
verhouden tot die van de Ep.ad Marc. Duidelijk is dan dat beiden Niceens van the-
ologie zijn.576 Vervolgens hebben we al eerder gezien dat de EP evenals Ep.ad
Marc. het Psalter ziet in de dubbelheid van profetie aangaande Christus en aanwij-
zing voor de praxis pietatis (zie ook III.3.3). Athanasius verdeelt zijn Ep.ad Marc.
zo, dat hij in 1-9 het Psalter in haar profetisch karakter behandelt, en in 10-33 in
haar aanwijzingen voor het leven met God. In de vergelijking van de profetische
aanduidingen van Christus blijkt de overeenstemming met de EP zeer groot te zijn,
maar er zijn tevens enkele veelzeggende verschillen. In de eerste plaats rondom de
teksten die uitgelegd worden met betrekking tot de eeuwige generatie van de Logos.
In Ep.ad Marc. noemt Athanasius drie Psalmen die deze eeuwige generatie aandui-
den: Ps. 44,3; 109,3; 32,6. Van deze 3 noemt de EP deze eeuwige generatie alleen
bij Psalm 44. Op zichzelf is dat een niet onbelangrijk gegeven. Eusebius laat im-
mers, overigens in lijn van Origenes, bij Ps. 44,2 de eeuwige generatie weg en leest
het vers niet zozeer als gesproken in de persoon van de Vader, maar van de profeet
zelf.577 Athanasius heeft zich dus bij Ps. 44 nadrukkelijk afgewend van Eusebius en
Origenes. Deze lijn heeft hij later zo vastgehouden. Met zijn keuze keert Athanasius
overigens weer terug naar de lijn van uitleg zoals die bij Tertullianus is te vinden.578

Rondom Ps. 44 is nog een opmerkelijk punt te noemen, en wel bij vs.11-12. In de
EP verklaart Athanasius, geheel in lijn met Eusebius, ‘de dochter’ als de Kerk, ter-

                                                          
575 Zie over de soteriologische spits van Irenaeus’ exegese T.F. Torrance, Divine Meaning, Edinburgh

1995, 65-69 en 260.
576 Zie bijv. Ep.ad Marc. 5 (PG 27, 13 C 13-15 A 6).
577 Zie over de patristische uitleg van Ps. 44,2 de grondige studie van E. Grünbeck, Christologische

Schriftargumentation und Bildersprache, Supplements to Vigiliae Christianae XXVI, Leiden 1994. Zij
laat zien hoe Eusebius in zijn Demonstratio Evangelica Ps. 44,2 verklaart met het oog op de generatie
van de Zoon, terwijl hij in zijn later geschreven Commentaria in Psalmos de lijn van Origenes volgt en
Ps. 44,2 verklaart als gesproken door de profeet (128-9). Grünbeck laat vanwege de gebrekkige staat
van de tekst de mogelijkheid open dat Eusebius ook in zijn psalmencommentaar de generatie uit de Va-
der in gedachten heeft. Ons lijkt dat zeer onwaarschijnlijk, omdat hij dan bij dat vers twee elkaar tegen-
gestelde uitleggingen naast elkaar zou hebben gezet. Wij menen veeleer, dat Eusebius kennelijk in zijn
latere werk meer naar Origenes is opgeschoven.

578 E. Grünbeck, Schriftinterpretation, 53-60.
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wijl hij in zijn Ep ad Marc. een toepassing geeft op Maria. Deze laatste uitleg is bij
de kerkvaders vóór Athanasius niet eerder te vinden.579

Maar rondom Ps. 109,3 (‘Uit de baarmoeder voor de dageraad hebt U Mij voortge-
bracht’) zien we een verschuiving. In de EP betrekt Athanasius zijn uitleg op de
geboorte van de Zoon uit de maagd Maria, terwijl hij in Ep.ad Marc. verwijst naar
de eeuwige geboorte uit de Vader. Deze laatste uitleg geeft Athanasius ook in zijn
andere geschriften. Hier moeten wij dus in Athanasius’ exegese een ontwikkeling
aannemen. De jonge Athanasius volgde bij deze Psalm de uitleg van Eusebius, ter-
wijl hij later reden vond om een eigen zelfstandige weg te gaan. Deze reden moeten
we zoeken in de Ariaanse strijd waar het verschil tussen ‘scheppen’ en ‘voortbren-
gen’ zeer belangrijk werd. Het werd Athanasius duidelijk dat ‘voortbrengen’ altijd
op de eeuwige generatie moet worden betrokken.580 In de vergelijking van de EP
met Ep.ad Marc. op het punt van de eeuwige generatie is verder opmerkelijk dat
beide niet Ps. 2,7 hiertoe naar voren brengen. Beide noemen Ps. 2 in verband met de
verwerping van Christus door de Joden, terwijl EP ook de vleeswording ter sprake
brengt en Ep.ad Marc. niet. In andere geschriften echter (De Decr. en Or.c.Ar.581)
betrekt Athanasius Ps. 2,7 wel op de eeuwige generatie. Op grond van dit onderzoek
moeten we concluderen dat Athanasius theologisch al vanaf het begin een duidelijke
lijn had van waaruit hij de exegese van Eusebius corrigeerde en aanvulde (Niceense
karakter en soteriologisch accent), terwijl hij exegetisch een ontwikkeling door-
maakte welke werd opgeroepen door de Ariaanse strijd. Middels deze strijd ver-
kreeg Athanasius een exegetisch meer zelfstandige plaats tegenover Eusebius. An-
ders gezegd: Athanasius stond eerst als theoloog zelfstandig tegenover Eusebius,
later ook als exegeet.

Een volgend verschil is te zien rondom het werk van duivel en demonen. De EP
spreekt daar veelvuldig over in tegenstelling tot de Ep.ad Marc. Deze tegenstelling
die naar voren komt uit een vergelijking van beider uitleg bij de afzonderlijke Psal-
men wordt echter sterk gerelativeerd door het slot van Ep.ad Marc. Dat bestaat juist
uit een nadrukkelijke bespreking van het werk van de demonen! Het reciteren van
de Psalmen verdrijft de duivel en demonen (32),582 omdat de Psalmen de juiste
woorden bevatten die de demonen verjagen (33).583 Zo plaatsen zowel EP als Ep. ad
Marc. het Psalter in de strijd van de christen met de hen omringende demonen en
hun listige verzoekingen. Dit vinden we overigens precies hetzelfde in De Vita An-
tonii. Van de 10 psalmen die daar geciteerd worden,584 krijgen 9 een toepassing op
de strijd tegen de demonen585. Dit is vrijwel geheel in lijn met de uitleg van de EP

                                                          
579 Zie M.J. Rondeau, ‘L’Epître à Marcellinus sur les Psaumes’, VC 22 (1968), 180-181.
580 Zie Or.c.Ar. II.44; 48 en 57.
581 De Decr. 13; Or.c.Ar. II.23.
582 PG 27, 44 B 1-C 1.
583 PG 27, 44 D 10-45 -B 1.
584 Ps. 9,6; 26,3; 34,16; 37,14 (2x); 38,2; 49,16; 67,1; 89,10; 117,7 en 10; 124,1.
585 Enige uitzondering is Ps. 89,10 die betrekking heeft op de kortheid van het leven. Antonius gebruikt

deze tekst om te wijzen op de strijd van het geloof die wel zwaar is maar slechts gedurende dit korte
aardse leven duurt, terwijl er een eeuwig leven op volgt (De Vita Ant. 16).
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bij die psalmverzen. Ook geeft Athanasius aan dat omstanders Antonius dikwijls
Psalmen hoorden zingen met het oog op de overwinning van de demonen.586

Als het gaat om de inhoudelijke toepassing van de profetieën is de heilshistorische
verhouding van Israël tot de volkeren in de EP van groot belang. Bij de Ep.ad Marc.
is dit onderwerp vrijwel afwezig. Wel spreekt Athanasius over Psalmen die de roe-
ping der volkeren aanduiden. Hij verwijst dan naar Ps. 46,2 en 71,9-11.587 Als we
daaruit zouden concluderen dat dus het aspekt van de roeping der volken in de
Ep.ad Marc. marginaal is, wordt dat even verder weersproken als Athanasius de
profetieën in het Psalter samenvat als handelend over ‘Christus en de volkeren’.588

Desondanks blijft staan dat de roeping der volkeren onbesproken blijft in haar ver-
houding tot de verwerping van Israël alsook tot de eschatologische betekenis van
Israël. Athanasius noemt slechts de haat van de Joden tegen Christus en verwijst dan
naar Ps. 2.589 Duidelijk is de grondlijn van het heilshistorisch accent in EP en Ep.ad
Marc. gelijk, maar wekt Athanasius de indruk in zijn vroege periode veel meer
aandacht te hebben gehad voor de heilshistorische positie van Israël rondom de
incarnatie en de eschatologisch verwachting dan in zijn latere periode. Al moeten
we in dezen ook het onderscheid in genre tussen EP en Ep.ad Marc. in het oog
houden590.

Een vergelijking van het psalmgebruik in EP met dat in de dogmatische geschriften
is eveneens vanwege het verschil in genre niet zo gemakkelijk te maken.591 In
Or.c.Ar. geeft Athanasius wel duidelijk een christologische exegese van de Psalmen
als in EP, maar hij richt zich bijna uitsluitend op Psalmen en psalmverzen waarin de
godheid van de Logos naar voren komt in onderscheid van al het geschapene. Bij
vele Psalmen geeft dat een grote overeenkomst met EP,592 maar er zijn ook signifi-
cante verschillen. In Or.c.Ar. worden Ps. 32,6 (‘Door het Woord des Heeren zijn de
hemelen tot stand gebracht’),593 Ps. 106,20 (‘Hij zond Zijn Woord en heeft hen

                                                          
586 De Vita Ant. 13 (PG 26, 864 B 1-5). Opmerkelijk is wel het feit dat Antonius ook de demonen Psalmen

hoort gebruiken tot hem (De Vita Ant. 39). Antonius citeert dan zelf een Psalm ten antwoord (Ps. 37,
14). Antonius geeft -ter leiding van het geestelijke leven- wel aan hoe te onderscheiden tussen bijbel-
woorden als ze door de demonen worden gebruikt (gelijk aan de duivel die Jezus in de woestijn ver-
zoekt) en als ze door de Heilige Geest worden gebruikt (De Vita Ant. 37 en 38).

587 Ep.ad Marc. 8 (PG 27, 17 C 5-6).
588 Ep.ad Marc. 11 (PG 27, 24 A11-13).
589 Ep.ad Marc. 15 (PG 27, 28 D 6-7).
590 Het is immers opmerkelijk dat Athanasius in zijn Ep.Fest. XXVI (356) ook Rom. 11,25-26 naar voren

brengt nadat hij eerst gesproken heeft over de verwerping van de Joden nadat zij de Logos hadden ver-
worpen. Helaas wordt de koptische tekst precies lacuneus nadat Athanasius Rom. 11,25-26 heeft geci-
teerd. Wat overblijft zijn de woorden (vertaald): c’ est-à-dire… Welke uitleg zou Athanasius hierna van
deze tekst gegeven hebben? (Lefort, CSCO 151,19).

591 Zie voor het dogmatische gebruik van de Psalmen bij Athanasius vooral J. Sieben, Psalterbenutzung,
206-223. Vanwege het verschil in genre laten we ook een vergelijking met Athanasius’ Ep.Fest. achter-
wege. Athanasius brengt daar vaak psalmverzen naar voren die hij in de EP onbesproken laat, en ook
psalmverzen die in Or.c.Ar. een gewichtige plaats hebben blijven ongenoemd in Ep.Fest. Wel is te wij-
zen op Ep.Fest. XXIV (352) waar Athanasius Ps. 117,22 toepast op de vereniging van Jood en heiden
(Lefort, CSCO 151), wat in de EP precies zo te vinden is.

592 Zie bijvoorbeeld bij Ps. 35,10 (Or.c.Ar. I.12; II.32; III.59); Ps. 88,1-3 (I.13); Ps. 101,26-28 (I.36); Ps.
88,17-18 (I.41); Ps. 44,7-8 (I.46); Ps. 15,8 (I.61); Ps. 18,1 (II.20); 118,89 (II.32); Ps. 23,7 (III.28).

593 Orc.Ar. II.31.
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genezen’),594 en Ps. 103,24 (‘Alle dingen heeft Hij door Wijsheid gemaakt’)595 op de
eeuwigheid van de Logos betrokken. Deze drie blijven in EP onbesproken. Duide-
lijk is ook hier bij Athanasius een ontwikkeling waar te nemen. Gaande de strijd met
de Arianen is hij in zijn exegese van de Psalmen steeds alerter geworden op de be-
tekenis van ‘het Woord des Heeren’ als verwijzing naar de eeuwige Logos. Deze
ontwikkeling krijgt nog meer reliëf als we er Con.Gen. en De Incarn. bij betrekken.
Daar worden Ps. 32,6 en 106,20 verklaard op de wijze als in Or.c.Ar.596 Dit onder-
steunt onze gedachte dat de twee apologetische geschriften van Athanasius geen
jeugdwerken zijn, maar hoogstwaarschijnlijk dateren van de ballingschap in Trier,
en dus behoren tot de fase tussen EP en Or.c.Ar.597 Op grond van ons onderzoek
kunnen we in twee zaken een ontwikkeling ontwaren bij Athanasius tussen zijn EP
en Or.c.Ar. Zoals eerder opgemerkt, wordt voor Athanasius het onderscheid tussen
scheppen en genereren van groot belang waardoor hij bij gewichtige teksten als Ps.
2,7 en 109,3 zich losmaakt van de exegese van Eusebius en ook van zijn eigen
vroege exegese in de EP. In de tweede plaats krijgt hij steeds meer aandacht voor
teksten waarin de Logos en zijn werk tegenover de schepping worden bedoeld. In de
EP gaat die aandacht vrijwel uitsluitend naar de teksten die spreken over de vlees-
geworden Logos in Zijn heilswerk. In de Or.c.Ar. blijft dat wel, maar krijgt ook de
Logos in Zijn positie tegenover de schepping los van het heilswerk veel aandacht.
Deze twee zaken zijn duidelijke uitingen van Athanasius’ exegetische ontwikkeling
temidden van en opgeroepen door de strijd met de Arianen.

                                                          
594 Or.c.Ar. II.32.
595 Or.c.Ar. I.19; II.5; ; II.31; II.32; II.71; II.78.
596 Hierbij is opmerkelijk dat het in Or.c.Ar. zo veel gebruikte en belangrijke Ps. 103,24 ook in de apolo-

getische geschriften niet voorkomt. Toch is duidelijk de ontwikkeling tegenover de EP aanwezig. In de
EP worden Ps. 118,90-91 en Ps. 146,7-9 meer algemeen op de voorzienigheid van de Schepper toege-
past, terwijl Con.Gen. beide teksten uitlegt met het oog op het werk van de Logos (Con.Gen. 46,
Thomson 45.12-18).

597 Zie boven hoofdstuk I.3.


