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VOORWOORD 

Reeds vanaf 1977 stemmen de docenten van de vakgroep exegese, afdeling 
Nieuwe Testament, van de theologische faculteit te Nijmegen, een groot 
deel van hun onderzoeksactiviteiten op elkaar af en houden elkaar op de 
hoogte aangaande publicaties over structuuranalyse, semiotiek en herme
neutiek. Na productie en bespreking van een aantal discussiepapers 
groeide de wens naar meer duidelijkheid en eensgezindheid in de te han
teren terminologie en methoden. Het boek van de Groupe d'Entrevernes, 
Signes et Paraboles, Paris 1977, en later ook Analyse sémiotique, Lyon 
1979, is daarbij een nuttig instrument gebleken. 

Een van de bevindingen'van de studie van de publicaties over structuur
analyse, semiotiek en hermeneutiek was de constatering dat er wel vol
doende aandacht werd besteed aan de structuurelementen binnen een tekst, 
maar dat er weinig aandacht was voor de werking van de tekst op de 
beoogde en feitelijke lezers. De pragmatische werking van een tekst 
bleek onvoldoende in de structuralistische en semiotische analyses 
betrokken te worden. 

Het samenwerkingsverband, dat inmiddels de vorm had gekregen van een 
atelier, waarbij aan de besprekingen en discussies kon worden deelgeno
men door doctoraalstudenten, koos, om redenen die in hoofdstuk 1 worden 
uiteengezet, als concreet onderzoeksterrein de pragmatiek van het Lucas-
evangelie. Hierbij gaat het om de pragmatische werking van de ingebedde 
verhalen, de pragmatische werking van het totale boek en de relatie 
hiertussen. 

Na mijn doctoraalexamen in 1979 mocht ik aan dit atelier blijven deel
nemen. Vanaf 1982 komt het onderzoek in een andere fase. Vanaf dat 
moment ben ik in staat gesteld om de aangedragen methodische voorstellen 
te synthetiseren tot een coherent onderzoeksinstrument en dat toe te 
passen op het aan mijn verantwoordelijkheid toevertrouwde onderzoeks
terrein: Lc 15,1-17,10. De voorliggende studie is er het resultaat van. 

Reeds op velerlei wijzen zijn de parabels van Lc 15,1-17,10 aan analyses 
onderworpen, meest als afzonderlijke parabels. De doelstelling van deze 
studie is niet zozeer om van al deze analyses en deelanalyses de voorde
len en nadelen aan te geven. Eerder is het doel het ontworpen analyse
model voor de pragmatische werking van ingebedde verhalen zo consequent 
mogelijk door te voeren op het aangegeven tekstgedeelte. Dat heeft zijn 
doorwerking gehad in de opzet en de inrichting van deze studie. Bij de 
tekstopmaak was het, vanwege de beperkingen van de printer, niet moge
lijk om in de griekse tekstgedeeltes gebruik te maken van spiritussen en 
accenttekens. Om dezelfde reden heb ik een iota adsсriptum gebruikt, 
waar moderne tekstuitgaven een iota subscriptum gebruiken. De beslis
sing om toch in deze gevallen een iota te schrijven is genomen, omdat de 
iota tot het klinkersysteem behoort. Overigens moet men bedenken dat 
dit soort beslissingen zijn genomen vanwege puur praktisch-technische 
motieven en op geen enkele wijze de weergave willen zijn van opvattingen 
omtrent de Orthografie. Het boek van Wolfgang Stegemann, Zwischen Syna
goge und Obrigkeit. Ein Beitrag zur historischen Situation der luka-
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nischen Christen. Göttingen (1986?), dat mogelijk van belang is voor 
hoofdstuk 8, waar de communicatieve situatie van auteur en lezer ter 
sprake komt, is bij afronding van deze studie nog niet verschenen en kon 
dus niet verwerkt worden. 

Op deze plaats wil ik mijn gevoelens van erkentelijkheid uiten voor de 
loyaliteit en interesse van de docenten van de afdeling Nieuwe Testa
ment, die zij ten toon hebben gespreid ook voor het onderzoeksgedeelte 
dat aan mijn zorgen was toevertrouwd. Hieronder reken ik ook graag 
prof. dr. W. Weren van de Stichting Theologische Faculteit Tilburg, die 
al vanaf een vroeg stadium aan het samenwerkingsverband heeft deelgeno
men. Ook wil ik dank brengen aan Sann y Bruijns en Ineke Wackers voor 
hun bereidheid om het manuscript door te lezen. Hun aandachtige lezing 
heeft mij behoed voor een groot aantal tikfouten. De vertaling in het 
engels van de samenvatting is van de hand van Ine Verhallen. Tenslotte 
wil ik dank brengen aan Wim Hendriks voor zijn onbetaalbare hulp bij het 
opmaken van de tekst. 

Deze onderzoekingen werden gesteund door de Stichting voor Theologisch 
en Godsdienst-Wetenschappelijk Onderzoek in Nederland, die wordt gesub
sidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (Z.W.O.). 

Nijmegen, december 1985. 
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HOOFDSTUK 1 

BESCHRIJVING VAN DE METHODE 

1.0 INLEIDING 

Op basis van de structureel-semantische theorieën van Greimas heeft de 
Groupe d'Entrevernes1 een model gepresenteerd voor de analyse van 
bijbelse verhalen. Dit model heeft als uitgangspunt gediend voor het 
onderzoek naar de pragmatische werking van de ingebedde verhalen van het 
Lucasevangelie en naar de pragmatische werking van het Lucasevangelie 
als geheel. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke aanvullingen er op 
het model van de Groupe d'Entrevernes gehanteerd worden in het onderzoek 
naar de pragmatische werking. Allereerst worden echter die elementen 
uit het analysemodel en hun geschiedenis gepresenteerd die in het onder
zoek een rol spelen. 

1.1 VERHALEN 

1.1.1 DEFINITIE VAN VERHALEN 

Een definitie van verhalen geeft criteria waarmee men teksten kan kwali
ficeren als een duidelijk en onderscheiden verhaal. De definitie be
staat uit de volgende elementen: 

1. In een verhaal is er sprake van een configuratie van verhaalfigu
ren die onderscheiden is van de verteller en de toehoorders van 
het verhaal. 

2. In een verhaal is er minstens sprake van een begin- en een eind
situatie die van elkaar onderscheiden zijn. 

3. Tussen begin- en eindsituatie hebben één of meer veranderingen 
plaats. 

4. Een verhaal wordt herkend aan een aantal linguistische kenmerken, 
zoals de derde persoon en de verhaaltijden2 (praesens historicum, 
imperfectum, aoristus en plusquamperfectum). Daartegenover wordt 
het betoog herkend aan de besprekende tijden3 (praesens, perfec-
tum, futurum en futurum exactum). 

1 Dit model is voor het eerst gepresenteerd in GROUPE D'ENTREVERNES, 
Signes et paraboles. Paris 1977. Een uitvoeriger beschrijving in 
GROUPE D'ENTREVERNES, Analyse sémiotique des textes. Lyon 1979. Voor 
een uitleg van de gebruikte terminologie vgl. A.J. GREIMAS - J. 
COURTES, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie de langage. 
Paris 1979. 

2 HERALD WEINRICH, Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 
Berlin, Köln, Mainz 1971 2 . 20 en 288-293. 

3 Ibidem. 
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Het Lucasevangelie in zijn totaliteit, behoudens Lc 1,1-4, voldoet aan 
deze definitie. De in het evangelieverhaal voorkomende verhaalfiguren 
zijn onderscheiden van de evangelist en degene tot wie de evangelist 
zich richt, er hebben veranderingen plaats tussen situaties, en de lin
guistische kenmerken van een verhaal zijn aanwezig, behalve daar waar de 
verhaalfiguren zich in een betoog tot elkaar richten. Binnen het totale 
evangelie zijn er ook weer deelteksten aan te wijzen, die zelf ook vol
doen aan de gegeven definitie van verhaal. Voor het Lucasevangelie 
geldt dat deze ingebedde verhalen steeds verteld worden door de hoofd
persoon van het totale verhaal. 

1.1.2 ANALYSE VAN VERHALEN 

In de analyse van verhalen wordt er onderscheid gemaakt tussen de narra
tieve, de figuratieve en de discursieve organisatie van verhalen. In de 
analyse van de narratieve organisatie richt men zich op de gebeurtenis
sen van het verhaal, in die van de figuratieve organisatie op de in
kleuring van de verhaalfiguren en in de discursieve organisatie op de 
betekenisdragende elementen die aan het verhaal ten grondslag liggen. 

1.1.2.1 NARRATIEVE ORGANISATIE 

1.1.2.1.1 FUNCTIEANALYSE 

Een eerste bijdrage voor de beschrijving van de narratieve organisatie 
van verhalen is geleverd door Propp. Hij beschreef de russische 
sprookjes aan de hand van vaste reeksen van functies, die steeds in de
zelfde volgorde terugkeren. Onder functie verstaat hij handelingen van 
een verhaalfiguur, gezien vanuit het gezichtspunt van hun betekenis voor 
het verloop van de actie. Alvorens deze functies afzonderlijk te om
schrijven geeft Propp de vier basisstellingen van zijn werk:5 

1. Functies van verhaalfiguren dienen als stabiele, constante ele
menten in een verhaal, onafhankelijk van de manier waarop en hoe 
ze zijn ingevuld. Ze vormen de fundamentele componenten in een 
verhaal. 

2. Het aantal functies dat voorkomt in sprookjes is beperkt. 
3. De volgorde van functies is altijd dezelfde. 
4. Met betrekking tot hun struktuur zijn alle sprookjes van één type. 

Bij deze basisstellingen moet ten eerste gezegd worden dat, wanneer een 
handeling, ook al is ze identiek, op een andere plaats in het verhaal 
voorkomt, ze ook een andere functie vervult. Een tweede opmerking is 
deze, dat niet noodzakelijkerwijze in elk verhaal alle functies aanwezig 
hoeven te zijn. De wet van de volgorde wordt daardoor niet gewijzigd. 
De afwezigheid van enkele functies verandert de volgorde van de andere 
niet. Een derde opmerking betreft het feit dat Propp zijn onderzoek 
heeft uitgevoerd op het russische toversprookje en dat zijn bevindingen 

* VL. PROPP, Morphology of the Folktale. Austin, London 1979 7 (Oor
spronkelijk russisch 1928). 

5 PROPP, o.e. 21-23. 
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later zijn toegepast op andere verhaalsoorten. Men dient er rekening 
mee te houden dat Propps benamingen van de 31 functies zijn afgestemd op 
het object van zijn onderzoek en dat die benamingen niet altijd adequaat 
zijn voor andere verhaalsoorten waarop een functieanalyse wordt uitge
voerd. Een voorbeeld is functie 31, door Propp 'wedding' genoemd. 
Güttgemanns heeft zich genoodzaakt gezien het woord 'Inthronisation' 
eraan toe te voegen.6 Voordat Propp de 31 functies beschrijft, merkt hij 
nog op dat een verhaal gewoonlijk begint met een soort beginsituatie. 
Deze beginsituatie is zelf geen functie, maar is niettemin een belang
rijk morfologisch element.7 Daarna definieert hij de 31 functies die na 
de beginsituatie volgen:' 

1. Een van de leden van een familie verlaat het huis (absentation). 
2. De held moet zich houden aan een gebod (interdiction). De feite

lijke volgorde van functie 1 en 2 is natuurlijk omgekeerd aan de 
volgorde waarin ze verteld worden. 

3. Het gebod wordt overtreden (violation). De manier waarop dit ge
beurt correspondeert met functie 2. Bij deze functie doet de 
schurk (villain) zijn intrede. 

4. De schurk doet een poging tot herkenning (reconnaissance). Een 
andere term zou hier wellicht beter zijn. De Pomerol spreekt hier 
van 'interrogation'.9 Greimas van 'enquête'.10 

5. De schurk krijgt informatie over zijn slachtoffer (delivery). Ook 
deze functie vormt, net als functie 3, een paar met de vorige en 
kan bestaan zonder dat de vorige uitdrukkelijk is vermeld. 

6. De schurk probeert zijn slachtoffer te bedriegen om hem of zijn 
bezit te krijgen (trickery). Eerst neemt de schurk een vermomming 
aan, dan volgt de eigenlijke functie. 

7. Het slachtoffer ondergaat het bedrog en helpt daarbij onbewust 
zijn vijand (complicity). 

β. De schurk berokkent kwaad of onrecht aan een lid van de familie 
(villainy). Deze functie is buitengewoon belangrijk, omdat ze de 
voortgang van het verhaal mogelijk maakt. De voorafgaande zeven 
functies maken haar mogelijk en kunnen daarom beschouwd worden als 
het voorbereidend deel van een verhaal. Niet alle verhalen begin
nen op deze manier. Een aantal begint met een situatie van onvol
maaktheid of gebrek. 

8a. Een lid van de familie heeft gebrek aan iets of verlangt iets 
te hebben (lack). 

с E. GÜTTGEMANNS, Einleitende Bemerkungen zur strukturalen 
Erzählforschung. Linguistica Biblica 3 (1973) 2-47. 

7 PROPP, Morphology. 25-26. 

1 De hierna opgenomen omschrijvingen komen uit het derde hoofdstuk van 
PROPP, Morphology. 25-65. 

s 
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PATRICE JULLIEN DE POMEROL, Quand un évangile nous est conté. Analyse 
morphologique du récit de Matthieu. Bruxelles 1980. 15. 

A.J. GREIMAS, Sémantique structurale. Paris 1966. 195-196. 



9. Het ongeluk of het gebrek wordt bekend gemaakt; de held wordt 
benaderd met een verzoek of een bevel, hij krijgt toestemming te 
gaan of wordt gestuurd (mediation, the connective incident). Door 
deze functie doet de held zijn intrede in het verhaal. Propp 
maakt hier onderscheid tussen zoekers' (seekers), dat zijn helden 
die op zoek gaan maar zelf geen slachtoffer zijn, en helden die 
dat wel zijn (victimized heroes) In beide gevallen is er het 
moment van mediation 

10. De zoeker stemt in met of besluit tot tegenactie (beginning coun
teraction). Deze functie is niet altijd in woorden uitgedrukt. 
Ook is ze eigen aan die verhalen waarin de held een zoeker is 

11. De held verlaat zijn huis (departure) Hier is iets anders 
bedoeld dan in functie 1. Het verhaal volgt de held, of dat nu 
een zoeker is, of een slachtoffer-held Een nieuwe verhaalfiguur 
doet hier zijn intrede in het verhaal: de donor, of voorziener, 
die de held van, meestal magische, hulpmiddelen voorziet Maar 
daarvoor moet de held eerst nog een aantal handelingen ver
richten 

12. De held wordt getest, ondervraagd, aangevallen enz., wat de weg 
bereidt om een magisch werktuig of helper te krijgen (the first 
function of the donor) 

13. De held reageert op de acties van de toekomstige donor (the hero's 
reaction) 

14. De held verkrijgt het gebruik van een magisch hulpmiddel (provi
sion or receipt of a magical agent). Door het optreden van een 
magisch hulpmiddel of van een helper wordt de betekenis van de 
held minder Morfologisch gezien is de held die verhaalfiguur die 
direct te lijden heeft van de schurk, of die er mee instemt het 
ongeluk of gebrek van een ander op te heffen 

15. De held wordt verplaatst, overgebracht of geleid naar de plaats 
waar het zoekobject zich bevindt (spatial transference between two 
kingdoms, guidance) Soms is deze functie niet als een aparte 
functie aanwezig. 

16. De held en de schurk treffen elkaar in een directe confrontatie 
(struggle). Deze functie moet nauwkeurig onderscheiden worden van 
functie 12, als daar sprake is van strijd of twist met een vijan
dige donor Als de held door strijd een hulpmiddel krijgt om 
verder te zoeken, is er sprake van functie 12 Als er sprake is 
van functie 16 krijgt de held door zijn overwinning het object van 
zijn zoeken 

17. De held wordt gemerkt (branding, marking) 
18. De schurk wordt verslagen (victory) 
19. Het aanvankelijk ongeluk of gebrek wordt opgeheven (lack liqui

dated) Deze functie vormt een paar met functie 8. Het verhaal 
bereikt in deze functie zijn hoogtepunt 

20. De held keert terug (return) 
21. De held wordt achtervolgd (persuit) 
22. Ontsnapping van de held uit de achtervolging (rescue). Een groot 

aantal verhalen lopen vanaf deze functie naar hun einde Maar dat 
is niet altijd het geval Er kan opnieuw een ongeluk, villainy of 
lack optreden, waardoor er een nieuw verhaal begint. Opnieuw wor
den dan al de functies doorlopen Veel verhalen bestaan uit twee 
series van functies (moves) Soms wordt zo zelfs een hele serie 
van verhalen gecombineerd tot een enkel verhaal 
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23. De held komt, niet herkend, thuis of komt in een ander land (un
recognized arrival). In een aantal gevallen is deze functie een
voudig aankomst. 

24. Een valse held doet ongefundeerde aanspraken (unfounded claims). 
25. Een moeilijke taak wordt de held voorgesteld (difficult task). 

Dit is een van de favoriete elementen in verhalen. De verschei
denheid van taken die genoemd worden in de verschillende verhalen 
is erg groot. 

26. De taak wordt volbracht (solution). Deze functie correspondeert 
exact met de voorafgaande. 

27. De held wordt herkend (recognition). In een aantal gevallen cor
respondeert deze functie met die van marking. Ook wordt de held 
wel eens herkend aan het volbrengen van de moeilijke taak. Soms 
wordt hij onmiddellijk herkend. 

28. De valse held of de schurk wordt ontmaskerd (exposure). 
29. De held krijgt een nieuwe verschijning (transfiguration). 
30. De schurk wordt gestraft (punishment). 
31. De held trouwt en bestijgt de troon (wedding). Op dit punt komt 

een verhaal helemaal tot zijn einde. 

Propp eindigt zijn beschrijving van de 31 functies met een paar algemene 
opmerkingen. Het aantal functies dat in verhalen voorkomt is beperkt. 
Dat kan ook gezegd worden van de meeste andere verhalen van de meest 
verscheiden volkeren. Verder merkt hij op dat de ene functie op de 
andere volgt met een logische en artistieke noodzakelijkheid. Een 
afzonderlijke functie sluit de andere niet uit, maar ze behoren alle tot 
één as. Bovendien suggereert Propp de mogelijkheid een aantal functies 
paarsgewijze te ordenen en van andere zegt hij dat ze groepsgewijze bij 
elkaar horen. Gebruikmakend van deze suggestie heeft Greimas zo func
ties gecombineerd. Hij komt tot de volgende reduktie: 

1. absence; 
2. prohibition vs violation; 
3. enquête vs soumission; 
4. deception vs soumission; 
5. traîtrise vs manque; 
6. mandement vs décision du héros; 
7. départ ; 
8. assignation d'une épreuve vs affrontement de l'épreuve; 
9. réception de l'adjuvant; 
10. transfert spatial; 
11. combat vs victoire; 
12. marque; 
13. liquidation du manque; 
14. retour; 
15. persécution vs délivrance; 
16. arrivée incognito; 
17. assignation d'une tâche vs réussite; 
18. reconnaissance; 

A.J. GREIMAS, Sémantique structurale. 192-195. 



19. révélation du traître vs révélation du héros; 
20. punition vs mariage. 

Ook Giittgemanns12 herordent de functies van Propp. Als ordeningsprin
cipe gebruikt hij de logische relaties tussen de functies. Ook spreekt 
hij niet langer van functies, maar van motifemen. Hij komt tot de vol
gende motifeemparen: 

•- Violation 
«- Deliverance 
*• Deception 
χ Lack Liquidated 

«- Beginning Counteraction 
« Unrecognized Arrival 
+• Reaction 
«- Receiving an Adiuvant 
χ Return 
«- Victory 
-» Marking 
*- Rescue 
χ Demasquerade 
«- Solution 
*- Rescue 

Inthronisation 
| Wedding 

Inthronisation 

De verschillende logische relaties zijn hierbij als volgt aangegeven: 
*- betekent implicatie; 
χ betekent contradictie; 
| betekent contrast. 

Deze motifeemparen zijn hiërarchisch te ordenen.13 Het kernmotifeempaar 
is Lack - Lack Liquidated. Een verhaal verloopt van een beginsituatie, 
die gekenmerkt is als Lack, naar een eindsituatie, die gekenmerkt is als 
Lack Liquidated. Om van deze beginsituatie naar deze eindsituatie te 
komen, kunnen meerdere motifeemparen een tussenrol gaan spelen. 
Giittgemanns noemt Task - Task Accomplished, Interdiction - Violation en 
Deceit - Deception. Het verloop tussen Task en Task Accomplished kan 
verder uitgesplitst worden in de motifeemparen waarin de drie testen 
voorkomen: Qualifying Test - Reaction, Main Test - Victory en Glorify
ing Test - Solution. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 

Interdiction 
Information 
Deceit 
Lack 
4a. Absence 
Request 
Departure 
Qualifying Test 
Reaction 
Translocation 
Main Test 
Identification 
Pursuit 
Masquerade 
Glorifying Test 
Transfiguration 
15a. 
Punishment 

12 E. GÜTTGEMANNS, Einleitende Bemerkungen. 29. Vgl. ERHARDT GÜTT-
GEMANNS, Fundamentals of a Grammar of Oral Literature. In: Heda 
Johnson - Dimitri Segal (eds), Patterns in Oral Literature, The Hague 
- Paris 1977. 77-97. 

11 E. GÜTTGEMANNS, E i n l e i t e n d e Bermerkungen. 21-23 . Giittgemanns baseer t 
z i c h h i e r b i j op Alan Dundes. 
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Het hiërarchisch gegeven komt bij Greimas op een iets andere manier tot 
uitdrukking, namelijk doordat hij onder de drie testen een aantal func
ties ordent.1* Onder épreuve qualifiante noemt hij de première fonction 
du donateur, réaction du héros, en reception de 1' adjuvant. Onder 
épreuve principale worden mandement, décision du héros, combat, victoire 
en liquidation du manque geordend. Onder épreuve glorifiante worden 
assignation d'une tâche, réussite en reconnaissance vermeld. In het 
model van de Groupe d'Entrevernes voor het narratieve verloop van het 
verhaal nemen de drie testen een belangrijke plaats in. 

1.1.2.1.2 ACTANTENANALYSE 

Naast de lijn die het narratieve verloop van het verhaal volgt, is er 
een andere lijn die bijdraagt tot de beschrijving van het narratieve 
programma van een verhaal. Ook deze lijn begint weer bij Propp. Hij 
onderzoekt hoe de functies die boven genoemd zijn, verdeeld worden over 
de dramatis personae.1* Hier onderscheidt hij zeven dramatis personae: 
1. the villain, 2. the donor, 3. the helper, 4. the princess (a sought-
for person) and her father, 5. the dispatcher, 6. the hero, 7. the false 
hero. Vervolgens bespreekt hij de mogelijke relaties van individuele 
verhaalfiguren met de aktiesferen van deze dramatis personae. Daarbij 
zijn er drie mogelijkheden: 

1. De aktiesfeer komt precies overeen met de verhaalfiguur. 
2. Een verhaalfiguur is geïnvolveerd in meerdere aktiesferen. 
3. Een afzonderlijke actiesfeer is verdeeld over meerdere verhaal

figuren. 

Deze klassen van verhaalfiguren worden door Greimas gereduceerd tot zes 
en onderling met elkaar in verband gebracht in een actantieel model.1' 
De verhaalfiguren die in een verhaal voorkomen worden in categorieën 
ingedeeld, actanten geheten. Daarbij is het mogelijk dat een actant 
meerdere verhaalfiguren omvat, maar ook dat een verhaalfiguur de hande
lingen van meerdere actanten uitoefent. 

Een eerste categorie van verhaalfiguren is die van het subject. Dit 
subject streeft naar een object. Daarmee is een tweede categorie van 
verhaalfiguren genoemd. Een derde categorie wordt gevormd door de ver
haalfiguren die de onderneming van het subject begunstigen en het 

l* A.J. GREIMAS, Sémantique structurale. 197. 

l* VL. PROPP, Morphology. 79-83. 

i* A.J. GREIMAS, Sémantique structurale. 172-191. Met behulp van het 
aldus verkregen model is voor het syntagmatisch niveau onderzoek ver
richt naar de parabels aan de Vanderbilt University, in samenhang met 
een aantal functies van Propp. Voor het paradigmatisch niveau maakt 
men daar graag gebruik van onderzoeksmodellen zoals die door Claude 
Lévi-Strauss zijn ontwikkeld voor mythische structuren. Vgl. o.a. 
D. PATTE (ed). Semiology and Parables. Pittsburgh Pennsylvania 1976, 
en D. PATTE, What is structural Exegesis. Philadelhia 1976. Vgl. 
ook D. en A. PATTE, Pour une exégèse structurale. Paris 1978. 

7 



subject installeren als subject. Dit is de destinateur, zender of 
adressant. Deze destinateur blijft in verhalen vaak op de achtergrond. 
Degenen voor wie het object bestemd is, vormen de categorie van destina
taire, receiver of ontvanger. De vier tot nu toe genoemde actanten zijn 
te ordenen op twee assen: de as van het verlangen wordt geconcretiseerd 
in de relatie van subject en object, terwijl de as van de communicatie 
zichtbaar wordt in de relatie van zender, object en ontvanger. Deze 
laatste ternaire relatie kan ook verstaan worden in termen van een 
binaire relatie, waarin een dynamisch subject een statisch subject in 
conjunctie brengt met een object. Naast deze assen van verlangen en 
communicatie heeft het model van Greimas een derde as: die van het kun
nen. Een subject kan tegenwerking ondervinden van tegenstanders, die 
weer een aparte categorie van verhaalfiguren vormen: de opposanten. De 
medestanders van het subject vormen de zesde categorie: die van de 
adjuvanten. Het totale model van Greimas ziet er als volgt uit: 

Zender •Ob j eet •Ontvanger 

. I , 
He Iper »-Sub j eet« Opponent 

Het is mogelijk dat in verhalen de categorie van verhaalfiguren die 
opposanten heten, een dusdanig eigen programma voert tegen het programma 
van het subject in, dat er sprake is van een anti-programma. De anti
subjecten, geïnstalleerd door een anti-destinateur, streven een eigen 
object na. Het is, zeker theoretisch, mogelijk dat een dergelijk anti
programma volledig is gerealiseerd volgens bovenstaand model. 

1.1.2.1.3 HET ANALYSEMODEL VAN DE GROUPE D' ENTREVERNES 
VOOR DE NARRATIEVE ORGANISATIE 

In het analysemodel, dat de Groupe d'Entrevernes heeft ontwikkeld, voor
al op basis van de theorieën van Greimas, 1 7 komen de geschetste lijnen 
voor het narratieve verloop en voor de verhoudingen van de actanten 
onderling bij elkaar. Het door hen ontwikkelde model, met name voor de 
narratieve organisatie, blijkt goed aan te sluiten bij de door ons gege
ven definitie van verhaal. 

In een verhaal zijn meerdere situaties te onderscheiden, waarbij er in 
elke situatie een relatie is tussen de twee posities van subject en 
object. Het subject van een situatie (statisch subject) is in een con
junctie met een object (S л 0) of in een disjunctie daarmee (S ν 0 ) . De 
verandering tussen twee situaties kan nu beschreven worden als een 
transformatie van conjunctie naar disjunctie (S л o) -» (S ν 0) of als 
een transformatie van disjunctie naar conjunctie (S ν 0) •* ( S A 0 ) . De 
transformatie zelf wordt bewerkt door een dynamisch subject D(S). De 
twee mogelijke transformaties tussen twee achtereenvolgende situaties 
kunnen nu beschreven worden met behulp van de volgende formules: 

1 7
 Zie noot 1. 
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D(S) -» ((S л 0) •• (S ν О)), 

d.w.ζ. een dynamisch subject bewerkt de transformatie van een situatie 
waarin een statisch subject verbonden is met een object, naar een situa
tie waarin een statisch subject niet verbonden is met dat object. 

D(S) •• ((S ν 0) -• (S A 0)), 

d.w.ζ. een dynamisch subject bewerkt de transformatie van een situatie 
waarin een statisch subject in disjunctie verkeert met een object, naar 
een situatie waarin dat statisch subject in conjunctie verkeert met dat 
object. In het geval dat statisch en dynamisch subject identiek zijn, 
spreken we van een reflexieve transformatie. In het geval dat de plaats 
van dynamisch en statisch subject wordt ingenomen door verschillende 
verhaalfiguren, hebben we te maken met een transitieve transformatie. 

Een beschrijving in termen van deze transformaties is een beschrijving 
van de narratieve organisatie van het verhaal. Maar de formules kunnen 
ook functioneren als een beschrijving van het narratieve programma, in 
deze zin dat in de beginsituatie van het verhaal de transformatie gepre
senteerd wordt als een virtuele, te voltrekken transformatie, die in de 
daadwerkelijke transformatie actueel wordt en in de eindsituatie als een 
voltrokken transformatie gepresenteerd wordt. Een virtuele transforma
tie wordt een actuele door een overgang van competentie naar performan-
tie. Wil deze overgang slagen, dan moeten er in de competentie drie 
elementen aanwezig zijn: willen, weten en kunnen. Deze drie elementen 
kunnen zelf weer beschouwd worden als objecten die met een subject in 
conjunctie of disjunctie zijn. We spreken over hen als modale objecten 
om hen te onderscheiden van de waardeobjecten, waarmee door de perfor-
mantie een statisch subject in conjunctie of disjunctie komt. Willen, 
weten en kunnen heten modale objecten, omdat ze de modaliteit aangeven 
van de transformatie van disjunctie naar conjunctie of omgekeerd. Deze 
modale objecten komen steeds in de genoemde volgorde voor.

1
' In een la

ter stadium betrekt de Groupe d' Entrevernes bij deze modale objecten de 
modaliteit van het moeten en maakt men onderscheid tussen de modalitei
ten van de virtualiteit (moeten en willen) en de modaliteiten van de 
actualiteit (weten en kunnen).

19
 De transformatie waardoor een dynamisch 

subject in conjunctie komt met de modaliteiten van de virtualiteit, ge
beurt in een fase die nog voorafgaat aan de competentiefase: de con
tractfase of de manipulatiefase geheten. De transformatie, eigen aan 
deze fase, wordt bewerkt door de destinateur en de soort relatie van de 
destinateur met het dynamisch subject wordt bepaald door de modaliteit 
die het object is van deze transformatie. 

Na de manipulatie-, de competentie- en performantiefase volgt nog een 
vierde fase, waarin de eindsituatie wordt geverifieerd.

2
 In deze 

19
 Vgl. Y. ALMEIDA, L' opérativité sémantique des récits-paraboles. 
Sémiotique narrative et textuelle. Herméneutique du discours reli
gieux. Louvain, Paris 1978. 449. 

11 GROUPE D' ENTREVERNES, Analyse. 32-36. 
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sanctiefase wordt soms gebruik gemaakt van veridictiecategorieën. Deze 
veridictiecategorieën geven de modaliteiten aan van een situatie, ana
loog aan de manier waarop de modale objecten de modaliteiten aangeven 
van een transformatie. Ze worden gevormd door het manifestatieschema 
/schijnen/ en /schijnen/ en het immanentieschema /zijn/ en /zijn/. De 
veridictiecategorieën worden nu als volgt geconstrueerd: 

/schijnen/ + /zijn/ = /waar/ 
/schijnen/ + /zijn/ = /vals/ 
/schijnen/ + /zijn/ = /geheim/ 
/schijnen/ + /zijn/ = /leugen/ 

In schema ziet dit er als volgt uit: 

waar 

schijnen 

leugen 

zijn 

geheim 

sch ijnen 
J 

vals 

Ieder narratief programma omvat in zijn totaliteit vier fasen, die el
kaar veronderstellen. Het totale schema ziet er aldus uit: 

MANIPULATIE 

opdracht/contract 

doen weten 
doen willen 

persuasief 

COMPETENTIE 

qualifying test 

moeten doen 
willen doen 
kunnen doen 
weten doen 

PERFORMANTIE 

main test 

doen 

SANCTIE 

glorifying test 

interpretatief 

Met de beschrijving van de transformaties in een verhaal, van het actan-
tiële model en van de motifemen is de narratieve struktuur van een ver
haal voor ons doel voldoende blootgelegd. De beschrijving van de narra
tieve organisatie ligt op het niveau van de syntaxis. 

1.1.2.2 FIGURATIEVE ORGANISATIE 

Een beschrijving van de figuratieve en discursieve organisatie is een 
beschrijving vooral op het semantisch niveau. Was de analyse van de 
narratieve organisatie van tamelijk abstracte aard, de analyse van de 
figuratieve organisatie kijkt naar de concrete invullingen van de 

20 GROUPE D' ENTREVERNES, Analyse. 40-51. 
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thematische rollen van de verhaalfiguren. Het is mogelijk omtrent een 
verhaalfiguur vele dingen te vertellen. Toch zijn in een verhaal 
slechts een of enkele van al deze mogelijke figuraties gerealiseerd. 
Deze feitelijke invullingen vormen tesamen de thematische rol van de 
betreffende verhaalfiguur. We noemen dit een thematische rol om het te 
onderscheiden van de actantiële rol, die bij de narratieve organisatie 
ter sprake is gekomen. Deze invullingen en thematische rollen staan 
niet op zich, maar vormen een geheel dat aan de tekst zijn samenhang 
geeft. Deze samenhang heet figuratief parcours. Door het nalopen van 
de figuratieve parcoursen komen de isotopieen van een verhaal in beeld. 
Onder isotopie verstaan we dat geheel van semantische kategorieën die 
een uniforme lezing van het verhaal mogelijk maken.21 Met het aangeven 
vein isotopieen waarbinnen een verhaal is verteld, wordt al een overgang 
gemaakt naar de analyse van de discursieve organisatie. 

1.1.2.3 DISCURSIEVE ORGANISATIE 

De discursieve organisatie van een verhaal is de configuratie van figu
ratieve parcoursen, die zich binnen eenzelfde isotopie ordenen in equi
valenties en opposities. Het 'spanningsveld' van een verhaal wordt 
daarmee blootgelegd. Doordat er naast opposities sprake is van equiva
lenties, waarin de opposities op een dieper semantisch niveau bij elkaar 
gebracht worden, is er naast de oppositie een hiërarchische relatie. 
Dit kan op de volgende manier in beeld gebracht worden:22 

/ man / vs / vrouw / 

/ mens / vs / niet-raens / 
1 

/ bezield / vs / onbezield / 

In een aantal gevallen laten deze opposities en equivalenties zich orde
nen in een semiotisch vierkant, waaraan de logische vierhoek van Aristo
teles ten grondslag ligt. Zo'n vierkant ziet er als volgt uit: 

a b 

21 'Par isotopie nous entendons un ensemble redondant des categories 
sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit, telle 
qu'elle résulte des lectures partielles des énoncés et de la 
résolution de leurs ambiguïtés qui est guidée par la recherche de la 
lecture unique.' A. GREIMAS, Du Sens, Paris 1970. 188. Vgl. ook G. 
Sellin's definitie: 'Eindeutigkeit und Einheitlichkeit der Ebene, 
die in sich homogene, ein geschlossenes System von Ort und Zeit dar
stellende Handlung.' G. SELLIN, Allegorie und Gleichnis, Zeitschrift 
für Theologie und Kirche 75 (1978) 281-335. Vooral 328. 

22 Het voorbeeld is ontleend aan GROUPE D' ENTREVERNES, Analyse. 132. 
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De horizontale lijnen geven de contraire relaties aan, de diagonale 
lijnen de contradictoire relaties en de verticale lijnen de implicatoire 
relaties, Soms is het nodig de semiotische vierhoek uit te breiden tot 
een semiotische zeshoek. Een voorbeeld van een semiotische zeshoek is 
het volgende: 

mens 

man 

vrouw 
\ 

vrouw 

man 
/ 

Al dan niet geordend in een semiotische vier- of zeshoek maken deze 
opposities en equivalenties de argumenten voor de verschillende inter
pretaties van een verhaal zichtbaar. In het bovenstaande is dit een 
statische weergave van deze interpretaties. Maar met behulp van de 
semiotische vierhoek kan op discursief niveau ook het dynamisch verloop 
van een verhaal aangegeven worden. Dit dynamisch verloop gebeurt steeds 
in de volgorde van negatie en selectie.23 Om tot de contraire pool te 
komen volgt de dynamiek van een verhaal eerst de as van de contradictie 
en dan de as van de implicatie. In de dynamiek van een verhaal corres
pondeert aan het systeem van relaties een net van operaties. Dat ziet 
er als volgt uit: 

1.1.2.4 RESUMEREND 

In de analyse van verhalen moeten een aantal niveau's onderscheiden wor
den. Het diepteniveau bevat een systeem van relaties tussen semantische 
waarden, die in een semiotisch vierkant geordend kunnen worden, en een 
systeem van operaties, dat de dynamiek van een verhaal aangeeft. In het 
oppervlakteniveau horen de narratieve organisatie en de figuratieve par-
coursen thuis. Tussen deze niveau's bestaat een aantal corresponden
ties. De relaties van contradictie, contrariëteit en implicatie, die op 
het diepteniveau geordend zijn in het semiotische vierkant, vinden op 
het oppervlakteniveau hun uitdrukking in de figuratieve organisatie. 
Het systeem van operaties in het diepteniveau, die worden aangegeven met 
negatie en selectie, vinden in het oppervlakteniveau hun uitdrukking in 
het narratieve programma. Het narratieve programma geeft immers de 
transformaties aan tussen de situaties. Dan is er nog een derde niveau, 
dat van de materiële tekst zoals die voor ons ligt, en waarin de narra
tieve programma's en de figuratieve parcoursen zijn weergegeven. Het 
geheel levert het volgende schema op: 

21 GROUPE D' ENTREVERNES, Analyse. 137. 
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Dieptestruktuur 

oppervlakte-
struktuur 

Manifestâtie-niveau 

a b 

bXl 
model van model van 
operaties relaties 

* * 
narratieve figuratieve 
programma's parcoursen 

tekst zoals die voor ons ligt 

1.2 NOODZAKELIJKE AANVULLINGEN VOOR EEN ONDERZOEK 
NAAR DE PRAGMATIEK VAN PARABELVERHALEN 

1.2.1 SYNTAXIS, SEMANTIEK, PRAGMATIEK 

Het analysemodel zoals hierboven gepresenteerd, is een semiotisch model. 
Binnen de semiotiek onderscheidde Morris1* al drie deelgebieden: 

1. de syntaxis, d.i. de studie van de relatie tussen de tekens. 
2. de semantiek, d.i. de studie van de relatie tussen de tekens en de 

werkelijkheid die in die tekens ter sprake wordt gebracht. 
3. de pragmatiek, d.i. de studie van de relatie tussen de tekens en 

de tekengebruikers. 

Met behulp van deze driedeling kan het beschreven model gekarakteriseerd 
worden als syntaktisch-semantisch. De analyse van de narratieve organi
satie is als het ware de analyse van een verhaalgrammatica, terwijl de 
analyse van de figuratieve en de discursieve organisatie zicht geeft op 
de werkelijkheid die in een verhaal ter sprake wordt gebracht. In de 
pragmatiek worden de tekenproducent en de tekenontvanger mede opgenomen 
in de bestudering van het teken. De werking van het teken komt in het 
vizier door het te bestuderen in relatie met de communicatieve situatie 
waarin het wordt gebruikt. Pragmatiek vormt een aanvulling op syntaxis 
en semantiek in deze zin, dat syntaxis over de ordening van de tekens 
gaat, semantiek over de betekenis van de tekens en pragmatiek over de 
werking en het effect van tekens. Voor de bestudering van de pragmatiek 
van verhalen betekent dit, dat het gegeven analysemodel en begrippen
apparaat verder gevoerd moet worden, totdat het ook geschikt is voor de 
analyse van de pragmatische werking van verhalen. 

** CHARLES W. MORRIS, Foundations of the Theory of Signs. Chicago 1938. 
6-7. CHARLES W. MORRIS, Signs, Language and Behavior. New York 
1946. 217-218. De laatste plaats met een verwijzing naar RUDOLF 
CARNAP, Introduction to semantics. Cambridge 1942. 9. 
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Voor de duidelijkheid zij hier nog vermeld dat er onderscheid is tussen 
intensionele en extensionele pragmatiek. In een intensionele pragma
tische analyse staan de subcodes centraal die een schrijver bij zijn 
lezers veronderstelt. Het gaat erom de lezerscompetentie die door de 
auteur geïmpliceerd wordt zo goed mogelijk te bestuderen. In een exten
sionele analyse gaat het om de feitelijke keuzen die concrete empirische 
of historische lezers maken of gemaakt hebben.26 De studie die hier 
volgt is een analyse van de intensionele pragmatiek. Het handelt om het 
betekeniseffect bij de lezer die in de tekst verondersteld wordt. De 
feitelijke receptie van de tekst komt niet aan de orde. 

Als concreet onderzoeksterrein is hiervoor het Lucasevangelie gekozen. 
In het bijzonder de parabels van dit evangelie en de wijze waarop ze 
zijn ingebed, blijken een geschikt startpunt. De keuze voor dit evan
gelie is op twee manieren te motiveren: 

1. Het is als enig evangelie omgeven door twee passages (Lc 1,1-4 en 
Hnd 1,1-3), waarin onder meer de beoogde werking van het boek door 
de auteur wordt geëxpliciteerd. 

2. Het boek bevat meer parabels en gelijkenissen en meer expliciet 
geformuleerde indicaties over de uitwerking van die door de hoofd
figuur vertelde parabels dan de andere evangelies. 

Voor een toegang tot de pragmatiek van het totale Lucasevangelie lijkt 
het van belang de pragmatiek te bestuderen van de verhalen die binnen 
het boek door de hoofdfiguur verteld worden. Het valt immers aan te 
nemen dat de auteur van het Lucasevangelie van zijn totale boek een 
werking verwacht die op dezelfde beginselen en uitgangspunten gebaseerd 
is als de werking van de verhalen die binnen het boek voorkomen. In dit 
verband is de volgende werkhypothese opgesteld: De voorstelling die 
Lucas geeft van de werking van de verhalen, verteld door de hoofdfiguur 
van zijn boek, geeft de richting aan van de werking die hij beoogt of 
verwacht van zijn eigen boek. 

1.2.2 TWEE ONDERSCHEIDEN COMMUNICATIEVE SITUATIES 

Het onderzoek is voor een groot gedeelte een onderzoek naar de pragma
tiek van ingebedde verhalen. Onder een ingebed verhaal verstaan we een 
tekstgedeelte uit een groter verhaal, dat op zich zelf beantwoordt aan 
de definitie van verhaal en waarvan de verteller en de toehoorders ver
haalfiguren uit het grotere verhaal zijn. In het ingebedde verhaal is 
er een configuratie van verhaalfiguren en is er ook een begin- en een 
eindsituatie waartussen een of meer veranderingen plaats vinden. De 
feiten die we in het Lucasevangelie aantreffen zijn de volgende: De 
evangelist Lucas (E) vertelt een verhaal i.totaalverhaal) aan zijn lezers 
(L). Dat verhaal heeft als zijn hoofdfiguur Jezus (J). De verhaalfi
guur Jezus vertelt op zijn beurt ook weer verhalen, nu aan andere ver
haalfiguren, die zijn toehoorders zijn (T). Doordat Jezus aan andere 
verhaalfiguren een ingebed verhaal vertelt, is er sprake van een com-

28 Voor dit onderscheid zie ELLEN VAN WOLDE, Semiotiek en haar betekenis 
voor de theologie. Tijdschrift voor Theologie 24(1984) 138-167. 
Vooral 166. 
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municatieve contekst waarin deze verhalen worden verteld: de communi
catieve contekst tussen J en T. Een deel van de gegevens over de commu
nicatieve contekst zal zich bevinden in de onmiddellijke co-tekst van 
het ingebedde verhaal, een ander deel verspreid over het totaalverhaal. 
Met het oog op de pragmatische werking van het ingebedde verhaal is het 
in ieder geval nodig om de onmiddellijke co-tekst, waarvan het ingebedde 
verhaal deel uit maakt, te analyseren op narratief, figuratief en dis
cursief niveau. Bovendien is het daarbij nodig iets te zeggen over de 
plaats van het ingebedde verhaal in de narratieve opbouw van het Lucas-
evangelie. 

Het vertellen van een verhaal door E aan L gebeurt ook in een communica
tieve situatie, die uiteraard ook meer omvat dan het vertellen van het 
verhaal zelf. Alleen: de gegevens over deze communicatieve situatie 
zijn niet direkt voorhanden, maar moeten worden afgeleid uit het totaal-
verhaal zelf. Ook het feit dat de auteur in Lc 1,1-4 en Hnd 1,1-3 de 
lezer direkt aanspreekt is in dit verband van bijzonder belang. Deze 
aspecten kunnen als volgt in beeld gebracht worden: 

totaalverhaal 

J— ingebed verhaal — • ! 

deelverhaal 

Voor een goed begrip van de relatie tussen de pragmatische werking van 
het ingebedde verhaal en die van het grotere deelverhaal of van het 
totaalverhaal moet gelet worden op de relaties tussen het totale verhaal 
en het ingebedde verhaal. Er dienen zich daarbij twee mogelijkheden 
aan: er is geen verband tussen ingebed verhaal en het totale verhaal of 
er is wel verband. Het geval dat er geen verband is tussen inbeddend 
verhaal en ingebed verhaal doet zich vooral voor in zogenaamde kaderver
halen. Daarbij is het primaire totaalverhaal vaak tot een minimum 
beperkt en treden de ingebedde verhalen op de voorgrond. Klassieke 
voorbeelden van deze kaderverhalen zijn 'Duizend en een nacht', 'Deca-
merone' en 'Canterbury Tales". 

In het Lucasevangelie hebben we te doen met de andere mogelijkheid; dat 
er wel verband is tussen het totale verhaal en het ingebedde verhaal. 
In het geval dat het verband tussen het totale verhaal en het ingebedde 
verhaal wordt aangegeven, spreken we in het vervolg van deze studie over 
de relatie van verklaring. Hierbij moet nog verder onderscheid gemaakt 
worden tussen die gevallen waarin het verband wordt aangegeven door de 
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verteller van de ingebedde verhalen die een verhaalfiguur is van het 
totale verhaal, en die gevallen waarin het verband wordt aangegeven door 
de verteller van het totale verhaal. De manier waarop het verband wordt 
aangegeven, kan functioneren als een evaluatief commentaar bij het inge
bedde verhaal of bij het totale verhaal. 

Het verband tussen het ingebedde verhaal en het totale verhaal kan ook 
niet worden aangegeven. In dat geval wordt het ontdekken van dit ver
band aan de toehoorders en de lezers overgelaten. Bij het ontdekken van 
dit verband spelen de opposities en equivalenties tussen ingebed verhaal 
en totaalverhaal een belangrijke rol. Daarom spreken we in het vervolg 
van deze studie over de relatie van overeenkomst. Deze overeenkomst is 
er nooit totaal, maar altijd in meer of mindere mate. In de mate dat de 
equivalenties tussen ingebed verhaal en totaalverhaal domineren, is er 
sprake van een spiegeltekst26 van het totale verhaal of onderdelen daar
van. De spiegeltekst kan zelfs op verhulde of op niet verhulde wijze de 
afloop van het totale verhaal openbaren. 

Zowel bij de relatie van verklaring als van overeenkomst tussen ingebed 
verhaal en totaalverhaal kan worden nagegaan of het vertellen van het 
ingebedde verhaal het verloop van het totale verhaal beïnvloedt en in 
welke mate. 

1.3 DE PRAGMATISCHE WERKING VAN HET INGEBEDDE VERHAAL 
IN DE COMMUNICATIEVE SITUATIE VAN J EN Τ 

1.3.1 OP NARRATIEF NIVEAU 

Het vertellen van een ingebed verhaal is het stellen van een taalhande
ling.

27
 Doordat het vertellen van een verhaal beschreven kan worden als 

het stellen van een handeling, is dit vertellen toegankelijk voor een 
narratieve analyse. Immers, het stellen van een handeling is het bewer
ken van een transformatie van de ene situatie naar de andere. En dat is 
een van de kenmerkende gegevens uit onze definitie van verhaal. Door 
het stellen van een taalhandeling bewerkt dus een dynamisch subject een 
transformatie van disjunctie naar conjunctie of omgekeerd. Het object 
waarmee een statisch subject in disjunctie of conjunctie verkeert, kan 
bij taalhandelingen zowel een waardeobject als een modaal object zijn. 
Van waardeobjecten zal er vooral sprake zijn bij performatieve 

2 t
 De term 'spiegeltekst' wordt door Mieke Bal voorgesteld om de enigs
zins misleidende, aan de heraldiek ontleende term 'mise en abyme' te 
vermijden. MIEKE BAL, De theorie van vertellen en verhalen. Muider-
berg 1978. 140. Voor een bespreking van parabels en 'mise en abyme' 
cf. GREGOIRE ROUILLER, Parabole et mise en abyme. In: Mélanges Do
minique Barthélémy, Göttingen 1981, 317-333. Hij baseert zich vooral 
op L. DAELLENBACH, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme. 
Paris 1977. 

2 7 Fundamentele werken voor de theorie van taalhandelingen zijn J.L. 
AUSTIN, How to do things with words? London 1962, en JOHN SEARLE, 
Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language. London 1969. 
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taalhandelingen. Bij vertelhandelingen is het de vraag of een verteller 
(die dynamisch subject is) door het vertellen zijn toehoorders (die sta
tisch subject zijn) in disjunctie of conjunctie kan brengen met een 
waardeobject. Waarschijnlijk lijkt dat niet. Verhalen zijn hiervoor te 
meerzinnig. Dit betekent dat het object bij vertelhandelingen alleen 
een modaal object kan zijn: moeten, willen, weten of kunnen. Het dyna
misch subject van de transformatie naar disjunctie of conjunctie met 
deze modale objecten door een vertelhandeling is de verteller: de toe
hoorders zijn het statisch subject. 

Het bovenstaande geldt voor elk verhaal. Het wordt echter op deze 
plaats besproken omdat deze overwegingen het mogelijk maken het vertel
len van het ingebedde verhaal te bespreken als een communicatie van 
modale objecten tussen verhaalfiguren van het totale verhaal. 

Ten aanzien van kunnen is er twijfel. Ook al wordt gewezen op de moge
lijkheid van een bepaald kunnen in het verhaal, dan wil dat nog niet 
zeggen dat de verteller door het vertellen van het verhaal zijn toe
hoorders in conjunctie brengt met dat kunnen. Eerder brengt hij zijn 
toehoorders in conjunctie met weten omtrent dit kunnen, zodat we dan 
toch weer met het modale object weten te maken hebben. 

Ten aanzien van het weten moet het volgende nog opgemerkt worden. Door 
het vertellen van een verhaaltekst wordt steeds een overgang gemaakt van 
een bepaald niet-weten naar een weten: namelijk het weten van het ver
haal. Deze transformatie is inherent aan het weten van een verhaal. De 
formule er voor is : 

J •* ((Tv 0
W V
) •* (T л 0

W V
)), 

J = verteller van de ingebedde verhalen 
Τ = toehoorders van de ingebedde verhalen 

0 = weten van het verhaal 

De formule geldt steeds als er in het Lucasevangelie door J een verhaal 
wordt verteld en kan dus verder achterwege blijven. De mogelijkheid van 
een transformatie van een ander modaal niet-weten naar weten blijft be
staan. De overgang van een weten naar een niet-weten is echter moeilijk 
voorstelbaar. Ten aanzien van het modale object willen, zijn zowel 
transformaties van het willen naar het niet-willen als transformaties 
van het niet-willen naar het willen mogelijk. Datzelfde geldt voor moe
ten. Dit brengt ons tot de volgende vijf mogelijkheden: 

J -» 

J •» 

J -> 

J -> 

J -» 

( ( Τ V 

( ( Τ ν 

( ( T л 

( ( Τ ν 

( ( Τ л 

0 W e ) 

0 w i ) 

0 w i ) 

0 m o ) 

0 m o ) 

-* 
•+ 

-»· 
- > • 

-f 

(T л 

( T А 

(Τ ν 

( Τ Α 

(Τ ν 

0 w e ) ) 

0 w i ) ) 

o w i )) 
О" 1 0 )) 

0 m o ) ) 

we 
О = het modale object weten 
wi 
0 = het modale object willen 

0 = het modale object moeten 
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De begin- en eindsituaties van deze vijf transformaties kunnen alle 
onderworpen worden aan het veridictieschema. Van elke disjunctieve of 
conjunctieve situatie kan men zeggen of ze waar of vals is, leugen of 
geheim. Met behulp van deze veridictiecategorieën kunnen de gegeven 
formules verder genuanceerd worden. 

1.3.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

De relatie van verklaring die de ingebedde verhalen van het Lucasevan-
gelie kunnen hebben met het totale verhaal of elementen daarvan, kan in 
zijn pragmatische werking beschreven worden door op figuratief en dis
cursief niveau de invloed te beschrijven die het ingebedde verhaal heeft 
op de verhaalfiguren van het omringende verhaal of van het totale ver
haal. Ook de relatie van overeenkomst tussen ingebed verhaal en totaal-
verhaal of elementen daarvan opent de mogelijkheid tot een beschrijving 
van de pragmatische werking van de ingebedde tekst op figuratief en dis
cursief niveau. De omschrijvingen van de figuratieve en de discursieve 
organisatie van zowel het ingebedde verhaal als van de communicatieve 
situatie waarin het ingebedde verhaal is verteld, kunnen voeren tot een 
beschrijving van deze overeenkomst. Door deze relatie met het totale 
verhaal wordt ook de metaforische functie van de ingebedde verhalen van 
het Lucasevangelie zichtbaar.2' 

We voeren hier de term 'metaforische functie' in en we spreken niet 
rechtstreeks van metafoor, omdat aan de uitspraak 'Een parabel is een 
metafoor'29 nogal wat bezwaren kleven. Het grootste bezwaar is wel dat 
de metafoor zich voordoet in de samenhang van de woorden van een zin, 
terwijl zich hier de vraag stelt naar het verband tussen ingebed verhaal 
en totaalverhaal: een vraag dus naar het verband tussen twee narratieve 
teksten. Deze moeilijkheid bij het spreken over parabels als metaforen 

^ 'Die Parabel is demnach durch eine doppelte Ebenebeziehung zu ken
zeichnen: einmal durch ihre Metaphorik (Ebene des Subjects unter
schieden von Ebene des Prädikats), so dann durch ihre Erzählcharakter 
(ebene des- Konteksts unterschieden von der Welt des Erzählten). 
Durch ihre Überlagerung verstärken beide Mittel die Wirkung von Fik-
tionalität. Konkretheit und Modellfunktion. Dabei fallen jeweils die 
ersten beide Pole (Subject und Kontekst) zusammen. Diese Doppelken
zeichnung der Bildhälfte (metaphorisch + erzählerisch) macht die Pa
rabel zu einem der stärksten rhetorischen Mittel. Der Hörer/Leser 
findet sich in ihr wieder (Identification) und wird zugleich zu 
Schlüsse gezwungen (Modellfunktion). Die lukanische Parabeln arbei
ten beinahe alle so'. SELLIN, Allegorie und Gleichnis. 329. Het sa
mengaan van narrativiteit en metaforisch proces is voor Ricoeur het 
kenmerkende van een parabel. Vgl. P.RICOEUR, Biblical Hermenéutica, 
Semeia A (1975) 27-148. Het is zelfs bepalend voor de opzet van zijn 
studie. 

^ TeSelle spreekt over parabels als metaforen en definieert ze als ver
halen die het gewone in een ongewone contekst ter sprake brengen. 
SALLIE TESELLE, Speaking in Parables. A Study in Metaphor and Theo
logy. Philadelphia 1975. 4. 
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wordt door meerdere auteurs gesignaleerd.30 

Het onderscheid tussen het verhaalkarakter en de metaforische functie 
van de ingebedde verhalen valt samen met de directe en de tropische 
betekenis van parabels.31 Susan Wittig32 werkt dit onderscheid tussen 
verhaalkarakter en metaforische functie uit in een semiotisch model voor 
parabels. Een parabel is semantisch gezien een systeem met een dubbele 
semiotische werking, waarbij de relatie tussen het teken van de eerste 
orde (het linguistisch systeem van de parabel) en het uiteindelijk de-
signatum wordt bemiddeld door een systeem van de tweede orde, dat een 
buitenlinguistisch denotatum is (een materieel teken). Er is dus een 
systeem van de eerste orde dat bestaat uit een linguistisch teken (SI) 
en het denotatum waaraan dit teken refereert (Den), dat bestaat of kan 
bestaan in de buitentalige werkelijkheid. In het systeem van de tweede 
orde wordt het denotatum tot een materieel teken (Sm) dat verwijst naar 
een designatum (Des): een conceptuele referent die slechts bestaat in 
een wereld van morele en psychologische abstractie, en die niet direct 
ontvangen kan worden in de extralinguistische wereld, maar die door de 
ontvanger van het teken ingevuld moet worden. Het hele systeem is als 
volgt: 

SI 

Den« »Sm 

Des 

30 P. RICOEUR, Biblical Hermeneutics, spreekt om deze reden van metafor
isch proces. Hij wijdt dan ook de nrs 2.3 en 2.4 van zijn studie aan 
vragen die verband houden met het samengaan van narratieve structuur 
en metaforisch proces. Dezelfde moeilijkheden behandelt MARY ANN 
TOLBERT, Perspectives on the Parables. An Approach to multiple 
Interpretations. Philadelphia 1979. Vooral 43. Het verschil wordt 
ook aangegeven door HANS WEDER, Die Gleichnisse Jesus als Metaphern. 
Göttingen 1978. 62. 

31 Vgl. MADELEINE BOUCHER, The mysterious Parable. A literary Study. 
Washington 1977. 17. 

32 SUSAN WITTIG, Meaning and Modes of Signification: Toward a Semiotic 
of the Parable. In: D. PATTE (ed). Semiology and Parables. 319-347. 
Het model op 323. 
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De relatie tussen SI en Den is conventioneel en arbitrair, zoals in 
bijna alle linguistische tekens. De relatie tussen Sm en Des is ico
nisch. In een bespreking van de opvattingen van Wittig wordt voor de 
laatste relatie de term 'isomorfe strukturering' voorgesteld." 

In een latere uiteenzetting van deze theorie1* presenteert Wittig de 
semantiek van de parabels op een wat andere wijze. De parabel is een 
tweevoudig connotatief systeem, waarin de precíese betekenis onbepaald 
blijft. Op het eerste niveau bestaat het parabelteken, net zoals elk 
ander teken, uit een linguistische signifier (Sr) en het daarbij beho
rende conceptuele betekende (signified: (Sd)) dat een referent deno-
teert of designeert. Deze referent bestaat of kan bestaan als object of 
gebeurtenis in de buitentalige werkelijkheid. Deze semiotische relatie 
kan aldus gepresenteerd worden: 

Sr 

Sd 

referent 

In het betekenisproces bij parabels echter behoudt het betekende niet 
zijn status als betekende zonder meer; het gehele teken (Sr en Sd) wordt 
deel van een tweevoudige semiotiek, waarin het betekende wordt getrans
formeerd in een signifier die een onbepaald betekende designeert (niet 
denoteert). Dit betekende moet worden ingevuld door de ontvanger van 
het teken. Dit parabolisch betekenisproces geeft Wittig weer in het 
volgende schema: 

Sr 

Sd 

referent 

Sr 

Sd 

referent 

33 D. PATTE (ed). Semiology and Parables. 382. Ook Ricoeur spreekt van 
'isomorfism'. P. RICOEUR, Biblical Hermeneutics. 85. 

3* SUSAN WITTIG. A Theory of Multiple Meanings. Semeia 9 (1977) 75-103. 
Het model van Wittig wordt geïntegreerd door MARY ANN TOLBERT, Per
spective on the Parables. 35-40. 
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In het parabelteken wordt dus de relatie tussen de signifier van het 
systeem van de eerste orde (de linguistische signifier) en het uiteinde
lijk betekende van de tweede orde bemiddeld door een tweede signifier. 
Het betekende van de tweede orde wordt niet direkt verbonden met de oor
spronkelijke linguistische signifier; het wordt eraan vast gehecht 
slechts door bemiddeling van een getransformeerd betekende. Hetzelfde 
teken heeft twee referenten, waarvan er slechts een direkt wordt inge
vuld binnen de conventionele code van de taal. De andere moet worden 
ingevuld binnen de conventies van een systeem van andere aard: het sys
teem van opvattingen en concepten dat door de ontvanger gebezigd wordt. 
Hier ligt de reden waarom Wittig het systeem van de eerste orde conven
tioneel noemt en het systeem van de tweede orde iconisch. Ze geeft dit 
aldus weer: 

first-order 
system 

Sr 

conventional 

Sd Sr 

iconic 
second-order 
system Sd 

Bij dit semiotisch model zijn een aantal opmerkingen te maken. Men kan 
zich afvragen of het onderscheid tussen het systeem van de eerste orde 
en het systeem van de tweede orde niet beter aangegeven kan worden met 
het begrippenpaar denotatie en connotatie. Denotatie geeft het systeem 
van de eerste orde aan, dat conventioneel bepaald is; connotatie duidt 
op alle secundaire betekenissystemen die daarvan worden afgeleid. 

Een tweede opmerking betreft de voorname rol die de ontvanger inneemt in 
het systeem van de tweede orde. Het is zelfs door het systeem van 
opvattingen en concepten die door de ontvanger gehouden worden, dat het 
systeem van de tweede orde tot stand komt. Toch worden daar een tweetal 
beperkingen bij aangebracht. Iconisch betekent in dit systeem congruent 
in de structuur. Dat is een beperking aan het systeem van de tweede 
orde, omdat de structuur van het systeem van de eerste orde bepalend is. 
Een tweede beperking geeft Wittig aan door te zeggen dat de contekst van 
het parabelteken eveneens op een of andere wijze voorziet in een bepa
lende kracht voor de interpretatie. Het is precies in deze twee beper
kingen dat de verteller het tot stand komen van de betekenis van het 
systeem van de tweede orde kan sturen. Zowel op de struktuur van het 
ingebedde verhaal als op de gegevens uit de contekst kan de verteller 
zo η grote invloed uitoefenen, dat bepaalde iconische of connotatieve 
betekenissen kunnen ontstaan, maar andere zijn uitgesloten. 

Een derde opmerking gaat over de belangrijke rol van de contekst. Juist 
omdat deze contekst, en dus de communicatieve situatie waarin het inge
bedde verhaal verteld wordt, zo belangrijk is voor het tot stand komen 
van het systeem van de tweede orde, kan men zeggen dat de semantiek van 
het parabelverhaal verankerd ligt in de pragmatiek. 
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Om een goed analysemodel te verkrijgen moet de dubbele semantiek van het 
ingebedde verhaal uitgedrukt worden met behulp van termen en begrippen 
die door de Groupe d'Entrevernes zijn aangereikt voor de semantiek van 
verhalen. De door Wittig aangegeven beperkingen betreffende de con
gruentie in de struktuur en de dwingende kracht van de narratieve con-
tekst voor het tot stand komen van het systeem van de tweede orde maken 
dit mogelijk. Deze beperkingen betekenen immers dat de semantische 
waarden die de dieptestruktuur vormen van het ingebedde verhaal, con
gruent zijn aan die van de narratieve contekst. Dit betekent verder dat 
de semantische waarden, die zich via het model van relaties realiseren 
in de configuratie van verhaalfiguren van het ingebedde verhaal, zich 
ook realiseren in de configuratie van verhaalfiguren van de inbeddende 
tekst. Dit wordt bevestigd door de manier waarop de parabelverhalen 
zijn ingebed in het Lucasevangel ie. Analyse van de discursieve organi
satie van de teksten, waarin de parabelverhalen van het Lucasevangelie 
zijn ingebed, heeft uitgewezen dat de semantische waarden die construc
tief zijn voor het ingebedde verhaal, op de een of andere wijze terug
keren in de inbeddende tekst en zich daardoor ook realiseren in de 
configuratie van verhaalfiguren van het totale verhaal. In schema ziet 
dit er aldus uit: 

I II 

1 2 
a b 

b^Xä 
3 4 

III IV 

Hier zijn a en b semantische waarden, 1 2 3 4 verhaalfiguren van het 
ingebedde verhaal en I II III IV verhaalfiguren van het totale verhaal. 

Het 'op een of andere wijze' van bovenstaand model behoeft nog enige 
verheldering. Men moet hierbij voortdurend voor ogen houden dat het niet 
gaat om een extrapolatie van individuele waarden, maar dat het totaal 
van de semantische waarden, zoals ze geordend zijn in het semiotische 
vierkant, expliciet of impliciet aanwezig wordt geacht in het ingebedde 
verhaal en in de communicatieve situatie van J en T. Daarbij kan het 
voorkomen dat een individuele waarde wel is gerealiseerd in het inge
bedde verhaal, maar niet in de inbeddende tekst en omgekeerd. 

1.3.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

Bij het bespreken van het effect van een taalhandeling moet onderscheid 
gemaakt worden tussen het al dan niet lukken van de vertelhandeling 
overeenkomstig de intenties van de verteller en het lukken van de 
bedoelde veranderingen in het gedrag van de toehoorders. De bedoelde 
veranderingen overeenkomstig de intenties van de verteller zijn veran
deringen in de competentie van de toehoorders, die een verandering in 
het handelen mogelijk maken. Het accepteren van de gepastheid van deze 
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vertelhandelingen in de communicatieve situatie waarin het verhaal 
verteld wordt, heet het illocutieve effect. Het al dan niet lukken van 
veranderingen in het (mentale en andere) handelen van de toehoorders 
heet het perlocutieve effect." 

Voor de communicatie van J en Τ is het in principe mogelijk na te gaan 
welk effect er gerealiseerd wordt in het totale werk van Lucas door het 
vertellen van het ingebedde verhaal en op welke manier dit effect wordt 
gerealiseerd. 

1.3.4 POSITIEVE EN NEGATIEVE EVALUATIE; ASSOCIATIE EN DISSOCIATIE 

Voor het perlocutieve effect van vertelhandelingen is er een beïnvloe
ding van de competentie nodig. Hiervoor zijn de evaluaties van de ver
haalde gebeurtenissen en de daarin aanwezige waarden belangrijk. Er 
zijn twee soorten evaluaties: een positieve evaluatie van de in het 
ingebedde verhaal gerealiseerde waarden en een negatieve evaluatie van 
de zich daarmee contrair verhoudende waarden. Het zijn deze evaluaties 
die de verteller aan de toehoorder wil overdragen. In schema aldus: 

positief negatief 
a b 

E· X^ï 
negatief positief 

De overdracht van deze evaluaties kan op allerlei manieren gebeuren. De 
ordening van het ingebedde verhaal is belangrijk, zoals herhaling, weg
lating en permutatie van verhaalgebeurtenissen. De stijl en de ge
bruikte stijlmiddelen zijn belangrijk, zoals aanspreking van de toe
hoorders door middel van een retorische vraag etc. Ook een analyse van 
de emotieve en conatieve1' functie van de feitelijk gebruikte taal van 
het ingebedde verhaal kan de bedoelde evaluaties aan het licht brengen. 

11 De kritiek van Arens op Aurelio ten aanzien van de appélstruktuur van 
de parabels schuilt in het onderscheid tussen illocutie en perlocu-
tie. Volgens Aurelio heeft Jezus zijn toehoorders tot een disclo
sure' willen brengen, d.w.z. hij wilde hen tot een zelfde inzicht en 
engagement als van hem zelf brengen en hij probeerde dit te bemidde
len door het vertellen van parabels. Vgl. T. AURELIO, Disclosures in 
den Gleichnissen Jesu. Frankfurt 1977. 122. Arens brengt hier tegen 
in dat Aurelio niet voldoende onderscheid maakt tussen het lukken 
van de taaldaad en het succes ervan. Een parabel is dan pas gelukt, 
wanneer het de situatie van de toehoorder verandert, niet slechts 
illocutieve handeling blijft, maar perlocutieve handeling wordt. E. 
ARENS, Kommunikatieve Handlungen. Die paradigmatische Bedeutung der 
Gleichnisse Jesu für eine Handlungstheorie. Düsseldorf 1982. 34. 

" D e termen 'emotief' en 'conatief' worden hier gebruikt in de zin van 
R. JAKOBSON, Linguistics and Poetics. In: Thomas A. Sebeok, Style in 
Language. Cambridge (Massachussetts) 1960. 350-377. 
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Een bijzondere vorm van evaluatieoverdracht is die van het evaluatieve 
commentaar. In navolging van William Labov37 onderscheidt Marie Louise 
Pratt3* het evaluatieve commentaar door externe sprekers en het interne 
evaluatieve commentaar. Onder het externe evaluatieve commentaar rekent 
zij dat van de verteller, maar ook dat van een aangehaalde externe 
spreker is voorstelbaar. Zowel de algemene toepassing waarmee soms pa
rabels sluiten, als de citaten uit het O.T. die soms gebruikt worden om 
de gang van zaken te becommentariëren, vallen hieronder. Bij het 
interne evaluatieve commentaar hoort het commentaar dat een van de ver
haalfiguren geeft bij de gebeurtenissen van het verhaal. Wanneer men 
dit laatste ook toepast op het totale verhaal van het Lucasevangelie, 
verschaft dit de mogelijkheid de verhalen die Jezus vertelt, te zien als 
een intern evaluatief commentaar bij de gebeurtenissen van het totale 
verhaal. Op deze manier wordt de relatie van verklaring tussen ingebed 
verhaal en totale verhaal besproken. 

Een belangrijk gegeven is dat de waarden van het ingebedde verhaal ook 
gerealiseerd worden door de verhaalfiguren van het totale verhaal en 
meestal zelfs in de onmiddellijke co-tekst waarin het totale verhaal 
verteld wordt. Dat betekent dat de relaties die er zijn tussen de ver
haalfiguren van het ingebedde verhaal ten minste in een aantal gevallen 
overeenkomsten vertonen met de relaties tussen de verhaalfiguren van de 
inbeddende tekst en daarom ook in een aantal gevallen met de relaties 
tussen Jezus en zijn toehoorders. De relaties tussen de verhaalfiguren 
kunnen aangegeven worden met de termen associatie en dissociatie. We 
spreken van associatie, als een verhaalfiguur opkomt voor de belangen 
van andere verhaalfiguren en zich naar hen toewendt; van dissociatie, 
wanneer een verhaalfiguur de belangen van andere verhaalfiguren afwijst 
en zich van hen afwendt. Naast deze tegenstelling tussen associatie en 
dissociatie blijkt dat in een groot aantal ingebedde verhalen, maar ook 
in een groot aantal inbeddende teksten, semantische waarden gerealiseerd 
worden in verhaalfiguren die te groeperen zijn rond tegenstellingen als: 

veelvermogend 
machtig 
aanzienlijk 
hoge stand 
hooggewaardeerd 

VS 
VS 
VS 
VS 
VS 

minvermogend 
zwak 
gering 
lage stand 
laaggewaardeerd 

In het vervolg spreken we over deze tegenstellingen samenvattend als 
over de tegenstelling tussen bevoordeelden en benadeelden. Tesamen met 
de tegenstelling tussen associatie en dissociatie levert dit een soort 
driehoekspatroon op, dat zowel op het niveau van het ingebedde verhaal 
als op het niveau van de inbeddende tekst voorkomt. Bij het niveau van 
de inbeddende tekst zij hier nogmaals opgemerkt dat de verteller en de 
toehoorders van het ingebedde verhaal posities kunnen innemen. Een en 

37 WILLIAM LABOV, Language in the inner City. Philadelphia (Pennsylva
nia) 1972. 

MARIE LOUI! 
Bloomington, London 1977. 48. 

э
* MARIE LOUISE PRATT, Toward a Speech-act Theory of Literary Discourse. 
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ander kan nu als volgt in schema gebracht worden: 

Y2 Z2 

Hierbij staat Y voor de benadeelde verhaalfiguren, Ζ staat voor de 
bevoordeelde verhaalfiguren en A voor de verhaalfiguur die zich met de 
benadeelde verhaalfiguren associeert (+) en met de bevoordeelde verhaal
figuren dissocieert (-). De cijfers 1 en 2 geven respectievelijk het 
niveau aan van het ingebedde verhaal en dat van de inbeddende tekst. Op 
beide niveau's is er dus een semiotisch vierkant aanwezig dat als volgt 
aangegeven kan worden: 

dissociatie met 
benadeelden 
associatie met 
bevoordeelden 

de 

de 

associatie met 
benadeelden 
dissociatie met 
bevoordeelden 

de 

de 

associatie met 
benadeelden 
dissociatie met 
bevoordeelden 

de 

de 

dissociatie met 
benadeelden 
associatie met 
bevoordeelden 

de 

de 

Bij dit vierkant is te bedenken dat de verteller nastreeft dat de in het 
ingebedde verhaal gerealiseerde en positief geëvalueerde waarden, ook 
gerealiseerd worden op het niveau van de situatie waarin het ingebedde 
verhaal verteld wordt, en dat de negatief geëvalueerde waarden daarin 
niet gerealiseerd worden. 

1.4 DE PRAGMATISCHE WERKING IN DE COMMUNICATIE TUSSEN E EN L 

De communicatie tussen E en L verschilt op een aantal punten van die 
tussen J en T. Omdat de communicatie tussen J en Τ deel uit maakt van 
het totaalverhaal is in principe na te gaan welke transformaties door 
het vertellen van het ingebedde verhaal bewerkt worden. Deze communica
tie is daarmee toegankelijk voor een analyse die de narratieve organisa
tie onderzoekt, omdat performantie- en sanctiefase in principe aanwezig 
zijn. De communicatie tussen E en L is feitelijk slechts ten dele toe
gankelijk voor een dergelijke analyse. De transformaties die in deze 
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communicatie feitelijk bewerkt worden, zijn niet bekend. Dit betekent 
dat performantie- en sanctiefase niet toegankelijk zijn voor analyse. 
Men kan hier slechts spreken in termen van manipulatie- en competentie
fase. 

Een tweede verschilpunt tussen de communicatie van J en Τ en die van E 
en L is dat, behalve in Lc 1,1-4 en Hnd 1,1-3, auteur en lezer niet 
expliciet in het totale verhaal aanwezig zijn. J en Τ zijn dat wel. 

Een derde punt is dat de relatie tussen J en Τ van een andere aard is 
dan die tussen E en L. In de laatste communicatie gaat het om een ge
schreven tekst, waarbij het tot stand komen van de communicatie onaf
hankelijk is van de auteur. Immers, pas door te lezen installeert de 
lezer de auteur als auteur. In de gesproken communicatie tussen ver
teller en toehoorders is de verteller aanwezig en heeft een veel direc
tere greep op het tot stand komen van de communicatie. 

In het navolgende wordt vanwege dit soort verschillen gesproken over de 
communicatie tussen E en L in termen van communicatievormen. Waar dat 
mogelijk is zal in termen van de narratieve theorie aangegeven worden 
wat er gebeurt in die communicatie. Onder communicatievorm verstaan we 
een uiting in tekens, waarin een zender iets te kennen, te waarderen of 
na te streven geeft aan een ontvanger. Vandaar dat er onderscheid is 
tussen informatieve, evaluatieve en persuasieve communicatie. In de 
informatieve communicatie doet de zender de ontvanger het verhaal ken
nen, in de evaluatieve communicatie draagt hij waarderingen over betref
fende zaken die in het verhaal aan de orde komen, en in de persuasieve 
communicatie tracht de zender de ontvanger te brengen tot verandering. 
In de persuasieve communicatie gebeurt er dus wat ook in de manipulatie-
en competentiefase van een verhaal gebeurt. De ontvanger wordt 
geïnstalleerd als dynamisch subject van transformaties die hij in zijn 
eigen situatie moet voltrekken. De performantie onttrekt zich aan onze 
waarneming. 

1.4.1 INFORMATIEVE COMMUNICATIE 

Informatieve communicatie betekent dat een zender een ontvanger iets 
doet kennen. In het geval van de communicatie tussen E en L bestaat dit 
weten uit het weten van het totale verhaal, d.i. van het geheel van 
transformaties die in het totale verhaal plaats hebben, maar ook van de 
figuraties en de discursiviteit van het totale verhaal. Behalve het 
verhaal worden dus ook waarden gecommuniceerd en invullingen van deze 
waarden in verhaalfiguraties. Deze communicatie wordt gecompliceerd 
doordat het totale verhaal ingebedde verhalen bevat, verteld door J aan 
T. Behalve wat er gezegd is over het totale verhaal, bestaat daarmee de 
kennis die E aan L overdraagt ook nog eens uit de ingebedde verhalen, de 
figuraties ervan, de discursiviteit die in het ingebedde verhaal ter 
sprake komt en de relatie van het ingebedde verhaal met het totale ver
haal. Het vertellen van het ingebedde verhaal in de communicatie van E 
en L kan in de volgende formule worden weergegeven: 

E -> ((J + ((Τ ν 0 W V
) + (T

 л
 0

WV
))) -» ((L ν 0

W V
) + (L л 0*™))) 

waarbij 0 staat voor het weten van het verhaal. 
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1.4.2 EVALUATIEVE COMMUNICATIE 

Evaluatief wil aangeven dat het hier gaat om communicatievormen waarin 
de zender een bepaalde zaak te waarderen geeft en de ontvanger tot een
zelfde evaluatie van die zaak wil brengen. De onderscheidingen van 
Marie Louise Pratt

33
 leveren in de communicatie van E en L een aantal 

mogelijkheden op. Zo is er de mogelijkheid van een extern evaluatief 
commentaar bij het ingebedde verhaal door de verteller J, door E, of 
door een aangehaalde externe spreker (bijvoorbeeld door citaten uit het 
O.T.); er is ook de mogelijkheid van het interne evaluatieve commentaar 
door een verhaalfiguur uit het ingebedde verhaal. 

Bij het totale verhaal is er de mogelijkheid van extern evaluatief com
mentaar door E of door een aangehaalde externe spreker (bijvoorbeeld 
door citaten uit het O.T.) en de mogelijkheid van intern evaluatief com
mentaar door verhaalfiguren van het totale verhaal. Het vertellen van 
verhalen door J kan men begrijpen als een intern evaluatief commentaar 
bij de gebeurtenissen van het totale verhaal. 

Evaluatieve communicatie vraagt niet alleen om een cognitieve betrokken
heid van de ontvanger, maar ook om een affectieve betrokkenheid. In de 
communicatie van E en L gaat het om de instemming of afwijzing van de 
waarden die aanwezig zijn en gerealiseerd zijn in de verhaalfiguren van 
het totale verhaal en van de waarden die aanwezig zijn en gerealiseerd 
zijn in de verhaalfiguren van het door J vertelde ingebedde verhaal. 
Dit kan als volgt in schema worden gezet: 

instemming 
I 

κ-Χ^Τ 

III-

afwijzing 
II 

-IV 
afwijzing instemming 

Voor de manier waarop E evaluaties probeert over te dragen op L is nog 
het volgende van belang. J vertelt de ingebedde verhalen niet belange
loos. Steeds blijkt dat de waarden die aanwezig zijn in het ingebedde 
verhaal, en daar een bepaalde invulling krijgen in verhaalfiguren, ook 
aanwezig zijn in de communicatieve contekst waarin J de verhalen vertelt 
en daar een invulling krijgen in verhaalfiguraties van het totale ver
haal. Er heeft dus een extrapolatie plaats van waarden van het inge
bedde verhaal naar de communicatieve situatie waarin J die verhalen ver
telt en waarin J geen neutrale figuur is. Bijvoorbeeld: De parabels van 

Zie noot 38. 
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Le 15 vertelt Jezus aan schriftgeleerden en Farizeeën als een verdedi
ging van zijn eigen gedrag en als een uitnodiging om datzelfde gedrag te 
gaan vertonen. Bij de invulling van de geëxtrapoleerde waarden door de 
verhaalfiguren van het totale verhaal kan de verteller van het ingebedde 
verhaal dus een positie innemen. 

Uit Lc 1,1-4 blijkt dat zowel E als L geen neutrale houding hebben ten 
aanzien van J. E is ervan overtuigd dat de gebeurtenissen die hij ver
telt ασφαλής zijn. Dat betekent dat hij zich associeert met Jezus en 
dat instemming of afwijzing met de waarden die ter sprake komen in de 
ingebedde verhalen en die opnieuw gerealiseerd worden in de communica
tieve situatie van J en T, associatie of dissociatie met J impliceren. 
Hoe de zaken voor L liggen hangt af van de betekenis die men geeft aan 
κάτεχεω. Het is mogelijk dat dit betekent dat Theophilus gehoord heeft 
van de gebeurtenissen door horen zeggen, maar men kan ook begrijpen dat 
hij formeel christelijk onderricht heeft genoten. (De kwestie of Theo
philus begrepen moet worden als een feitelijke of een literaire adres-
saat laat ik hier buiten beschouwing). In het laatste geval is ook voor 
L het vertrekpunt de associatie met J. 

Dit alles te zamen betekent dat er voor L een zware druk komt te liggen 
op de keuze en de evaluatie van waarden die in het ingebedde verhaal en 
het totale verhaal aan de orde komen. De mogelijkheden en consequenties 
van de evaluatie door L worden in onderstaand schema aangegeven: 

associatie dissociatie 
met J met J 

instemming afwijzing 

het geheel van positief en 
negatief geëvalueerde 
waarden 

afwijzing 
dissociatie 
met J 

1.4.3 PERSUASIEVE COMMUNICATIE 

Persuasief zijn die communicatievormen waarmee een zender een ontvanger 
probeert over te halen tot het nastreven van een bepaalde zaak of tot 
het verrichten van handelingen die het gevolg zijn van zo'n streving. 
Persuasieve communicatie veronderstelt de informatieve en de evalua
tieve. 

In het geval van de communicatie tussen E en L is er, uitgezonderd Lc 
1,1-4 en Hnd 1,1-3, geen directe persuasieve communicatie. In het ver
tellen van het totale verhaal en de daarin ingebedde verhalen heeft 
indirecte persuasieve communicatie plaats, waarin via het weten van het 
verhaal de communicatie van de modale objecten plaats heeft. Wil men 
het narratief uitdrukken, dan moet men zeggen dat het gaat om mani
pulatie en competentie. Via dezelfde redenering als onder 1.3.1 gegeven 
werd ten aanzien van de modale objecten in de communicatie van J en T, 

instemming 
associatie 

met J 
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kunnen ook in 
opgesteld: 

E •» ((L ν 0
w e
) 

E •» ((L ν 0
w i
) 

E •+ ( ( L A 0
w i
) 

E •» ((L ν 0
m o
) 

E + ((L A 0mo) 

de communicatie van E en L vijf basisformules worden 

(L A 

(L A 

(L ν 

(L л 

(L ν 

0
w e
) 

0
w i
) 

0
w i
) 

O
mo

) 

0
m o
) 

Wil deze indirecte persuasieve communicatie slagen, dan moet E met het 
vertellen van het totale verhaal en de ingebedde verhalen de mogelijk
heid aan L verschaffen zich zelf en zijn eigen situatie te herkennen als 
realisaties van de waarden, die ook in de verhaalfiguren van het inge
bedde verhaal en het totale verhaal gerealiseerd worden. De waarden die 
constitutief zijn voor het ingebedde verhaal en die aanwezig zijn in de 
communicatieve situatie waarin Jezus deze verhalen vertelt, worden ook 
aanwezig verondersteld in de situatie waarin L verkeert. Hierbij kan 
het volgende schema opgesteld worden: 

Hierbij zijn a en b semantische waarden, 1 2 3 4 verhaalfiguren van het 
ingebedde verhaal, I II III IV verhaalfiguren uit het totale verhaal en 
W Χ Υ Ζ realiseringen van a en b en hun negaties in de veronderstelde 
situatie van L. 

Ook voor dit schema geldt dat het niet gaat om de extrapolatie van indi
viduele waarden, maar om het geheel van semantische waarden, zoals die 
in het semiotisch vierkant voorkomen, en impliciet of expliciet aanwezig 
zijn in het ingebedde verhaal, de inbeddende tekst en de situatie van L. 

De correlatie tussen verteld verhaal en de situatie van L strekt zich 
wellicht nog verder uit dan realiseringen van waarden. Onder 1.3.4 heb
ben we er op gewezen dat een aantal realiseringen van semantische waar
den in ingebedde verhalen en in het totale verhaal isotoop zijn. Die 
isotopie hebben we aangegeven met de oppositie tussen bevoordeelden en 
benadeelden. Omdat deze isotopie zo vaak aanwezig is in de ingebedde 
verhalen en in het totale verhaal, mag men veronderstellen dat deze iso
topie ook aanwezig is in de situatie waarin L geacht wordt te verkeren. 
Dat betekent dat uit de manier waarop deze isotopie voorkomt in de inge
bedde verhalen en in het totale verhaal, men conclusies mag trekken over 
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de veronderstelde situatie van L. Hierbij moet echter steeds voor ogen 
worden gehouden dat er verschil is in tijd tussen de communicatie van E 
en L en de gebeurtenissen die in het vertelde verhaal plaats hebben. In 
een aantal gevallen kan dit verschil in tijd tussen de vertelde situatie 
en de communicatieve situatie een eigen pragmatische werking hebben. 

Op het niveau van de discursieve organisatie geven de operaties van 
negatie en selectie aan welke de te realiseren of de gerealiseerde 
transformatie is. Ook in de communicatie van E en L zijn deze operaties 
geschikt om inhoudelijk aan te geven tot welke transformaties E de le
zers tracht over te halen, welke de na te streven zaak is en waarin dus 
de persuasiviteit van de communicatie gelegen is. Het verband van deze 
te realiseren transformatie met de gerealiseerde of te realiseren trans
formaties van het ingebedde en het totale verhaal kan als volgt worden 
aangegeven: 

Hier staan 1 2 3 voor resp. het ingebedde verhaal, het totale verhaal en 
de concrete veronderstelde situatie waarin L verkeert. 

De pragmatische werking van de informatieve, evaluatieve en persuasieve 
communicatie kan nu als het ware in één zin samenvattend worden aan
gegeven: In de ogen van E kan L geen lid van de Jezusbeweging zijn, als 
in zijn concrete situatie de aangegeven transformaties niet voltrokken 
worden, als hij dus niet de waarden realiseert die door Jezus positief 
zijn geëvalueerd. 

1.5 DE FEITELIJKE GANG VAN DE ANALYSE 

De feitelijke gang van de analyse van een tekstgedeelte in het Lucas-
evangelie verloopt in vijf stappen: 

1. Het te bestuderen tekstgedeelte wordt afgebakend en ingedeeld. 
Belangrijk is het hierbij aan te geven hoe het ingebedde verhaal 
is afgebakend in dit tekstgedeelte. 

2. Het ingebedde verhaal wordt geanalyseerd naar zijn narratieve, 
figuratieve en discursieve organisatie. 

3. De inbeddende tekst wordt geanalyseerd naar zijn narratieve, figu
ratieve en discursieve organisatie. 
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4. De pragmatische werking van het ingebedde verhaal in de communica
tie van J en Τ wordt bestudeerd. 

5. De pragmatische werking in de communicatie van E en L wordt bestu
deerd. 

Dit boek gaat niet over het onderzoek van alle parabels van het Lucase-
vangelie, maar alleen over dat van de ingebedde verhalen van Lc 15 en 
16. In hoofdstuk 3 wordt een indeling gegeven van deze ingebedde ver
halen en hun onmiddellijke co-tekst. Dat betreft dan het tekstgeheel 
van Lc 15,1-17,10. Dat is de eerste stap van de analyse. 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt de tweede stap gezet. In deze 
hoofdstukken wordt een analyse gegeven van de ingebedde verhalen naar 
hun narratieve, figuratieve en discursieve structuur. Omdat de inge
bedde verhalen van Lc 15 duidelijk op elkaar zijn afgestemd, worden deze 
in één hoofdstuk behandeld. 

De derde stap is de analyse van de inbeddende tekst naar zijn narra
tieve, figuratieve en discursieve organisatie. Voorzover het de voor
afgaande co-tekst betreft wordt dit in hoofdstuk 3 gedaan. In het ver
loop van het vertellen van de ingebedde verhalen ontwikkelt zich echter 
ook de communicatieve situatie van J en T. Het duidelijkst is dat in 
het tekstgedeelte dat voorafgaat aan de parabel van Lazarus en de rijke 
man. Daarom start hoofdstuk 6 opnieuw met een analyse van de inbeddende 
tekst. 

De vierde stap van de analyse is een beschrijving van de pragmatische 
werking in de communicatieve situatie van J en T. Voor de ingebedde 
verhalen afzonderlijk gebeurt dit in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Hierbij 
zijn opnieuw de ingebedde verhalen van Lc 15 in één hoofdstuk samen be
sproken. In de communicatieve situatie van J en Τ hebben de vijf para
bels ook te zamen een pragmatische werking. Deze wordt beschreven in 
hoofdstuk 7. Om de analyse van de inbeddende tekst volledig te maken 
wordt daaraan voorafgaand in dit hoofdstuk ook de navolgende co-tekst 
van 17,1-10 geanalyseerd naar zijn narratieve, figuratieve en discur
sieve componenten. 

In hoofdstuk 8 wordt de vijfde en laatste stap gezet. Het geheel van Lc 
15,1-17,10 wordt bezien naar zijn pragmatische consequenties voor de 
communicatie van E en L. In dit verband worden ook de tekstgedeeltes 
waarin deze communicatie expliciet aan de orde komt, Lc 1,1-4 en Hnd 
1,1-3, besproken. 

Omdat de plaats van Lc 15,1-17,10 in het geheel van de narratieve ont
wikkeling van het totale verhaal van belang is voor het pragmatisch 
effect, zowel in de communicatie van J en Τ als van E en L, wordt de 
analyse van dit tekstgedeelte voorafgegaan door een beschrijving van het 
narratieve verloop van het totale evangelie. Dat gebeurt in hoofdstuk 2. 
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HOOFDSTUK 2 

HET NARRATIEVE VERLOOP VAN HET LUCASEVANGELIE 

2.0 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk hebben we de methode gepresenteerd die in deze 
studie over Lc 15,1-17,10 wordt gehanteerd. In dit hoofdstuk proberen 
we de plaats te bepalen van dit tekstgedeelte in het geheel van het 
Lucasevangelie. In deze studie wordt ook het evangelie in zijn totali
teit gezien als een verhaal. Daarom is een plaatsbepaling van Lc 
15,1-17,10 in het geheel van het evangelie ook een plaatsbepaling in het 
narratieve verloop van het totale verhaal. Een indeling van het Lucas-
evangelie zonder meer is niet voldoende, omdat een indeling op zichzelf 
nog niet de narrativiteit van het geheel hoeft te honoreren. Het is 
daarom nodig de indeling van het Lucasevangelie om te zetten in termen 
van een narratieve theorie. 

2.1 INDELING OP BASIS VAN DE TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 

Reeds lang heeft men onderkend dat de topografie die in het evangelie 
aanwezig is, een helder schema oplevert voor de grootste gedeelten van 
het evangelie. Men onderkent een gedeelte waarin Jezus werkzaam is in 
Galilea, dat begint met de afwijzing van Jezus in Nazaret (4,14-30); een 
gedeelte dat het reisverhaal genoemd wordt en dat begint met de afwij
zing door de inwoners van een Samaritaans dorp (9,51-56), en een volgend 
gedeelte waarin de gebeurtenissen in Jeruzalem worden beschreven, dat 
begint met een glorieuze intocht (19,28-40), waarin ook de voorboden 
aanwezig zijn van de katastrofe, en dat eindigt met de grote afwijzing 
van Jezus, die de tocht van het evangelie van Jeruzalem naar Rome moge
lijk maakt, zoals die beschreven staat in het boek van de Handelingen.1 

Deze driedeling is in feite een soort basisschema dat in alle synop
tische evangelies op de een of andere manier voorkomt.2 Over de pre
cieze afbakening van de drie episoden verschilt men van mening. Het 
gaat daarbij om kwesties als: hoort de Nazaretpericope bij het Galilese 

1 Deze driedeling is reeds aanwezig bij C.C. McCOWN, Geographie der 
Evangelien, Fiktion, Tatsache und Wahrheit. In: G. Braumann (ed), Das 
Lukasevangelium. Darmstadt 1974. 13-42. Oorspronkelijk gepubliceerd 
als: Gospel Geography. Fiction, Fact and Truth. Journal of Biblical 
Literature 60 (1941) 1-15. 

2 Dit basisschema keert, op gevarieerde wijze, terug in de semiotische 
analyses van het Marcusevangelie van B. VAN IERSEL, De betekenis van 
Markus vanuit zijn topografische structuur. Tijdschrift voor Theo
logie 22 (1982) 117-138, waarin Galilea, de weg en Jeruzalem drie van 
de vijf structurerende indicatoren van plaats uitmaken. Vgl. ook 
B. VAN IERSEL, Locality, Structure and Meaning in Mark. Linguistica 
Biblica 53 (1983) 45-54. 
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gedeelte of bij het daaraan voorafgaande gedeelte? En is de intocht in 
Jeruzalem de afsluiting van het reisverhaal of is het het begin van de 
Jeruzalemse periode? Voorafgaande aan deze drie delen ziet men in het 
Lucasevangelie een inleidend deel, waarbinnen men graag Lc 1 en 2 als 
een afzonderlijk geheel ziet. 

2.2 NARRATIEVE ORGANISATIE 

De globale indeling op basis van de topografische gegevens nemen we als 
uitgangspunt voor een indeling die het narratieve verloop van het ver
haal volgt. Het narratieve verloop kent vier fasen: manipulatiefase, 
competentiefase, performantiefase en sanktiefase, waarbij in de laatste 
drie resp. qualifying test, main test en glorifying test een belang
rijke rol spelen. Deze vier fasen lopen niet zonder meer parallel met 
de globale indeling op basis van de topografie. Met name het reisver
haal doorbreekt de opeenvolging van de vier narratieve fasen. Wel is de 
reis terug, na de overwinning van de held, een van de gegevens die bij 
een functieanalyse volgens Propp een rol spelen: zie vooral de functies 
20. return; 21. pursuit; 22. rescue; 23. unrecognized arrival. Maar in 
de reductie van de functies van Propp tot het schema van de vier narra
tieve fasen bij Greimas en de Groupe d'Entrevernes worden deze functies 
niet meer expliciet genoemd. 

De reis is geen zelfstandige narratieve fase. Toch vormt het reisver
haal een eigenstandig geheel. Omdat het, zoals blijken zal, niet zo η 
grote bijdrage levert aan de narratieve ontwikkeling, kan het het beste 
beschouwd worden als de fase in het verhaal die door Labov

3
 de 'evalua

tion section' wordt genoemd. Dat betekent dat er een narratief verloop 
is in het Lucasevangelie dat globaal als volgt kan worden aangegeven: 
De manipulatiefase en competentiefase beslaat het inleidend gedeelte; de 
performantiefase is het gedeelte dat handelt in Galilea; dan volgt het 
gedeelte over de reis die de overgang vormt van performantiefase naar 
sanktiefase en tenslotte is het gedeelte dat zich in Jeruzalem afspeelt 
de sanktiefase. Hoe in deze gedeeltes de narratieve fasen zijn gereali
seerd, wordt in het volgende nader besproken. 

2.2.1 PROLOOG (Lc 1,1-4) 

De proloog (Lc 1,1-4), hoewel zeer belangrijk voor het verstaan van het 
totale verhaal, kan niet tot dat totale verhaal gerekend worden. Het is 
ook niet de beginsituatie die, volgens Propp, aan het narratieve verloop 
van een verhaal voorafgaat. Het is een rechtstreekse communicatie tus
sen auteur en lezer, doordat de auteur als auteur de lezer aanspreekt. 

э
 W. Labov onderscheidt in een verhaal: 1. Abstract, 2. Orientation, 3. 
Complicating Action, 4. Evaluation, 5. Result or Resolution, 6. Coda. 
Over evaluation zegt hij: 'The evaluation of the narrative forms a 
secondary structure which is concentrated in the evaluation section 
but may be found in various forms throughout the narrative.' De evalu
ation section geeft antwoord op de vraag: 'Why the story was told in 
the first place.' W. LABOV, Language in the Inner City. Philadelphia 
1972. 369-370. 
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Deze rechtstreekse communicatie tussen auteur en lezer komt ter sprake 
in hoofdstuk β van deze studie, dat handelt over wat er gebeurt tussen 
auteur en lezers door het vertellen van de ingebedde verhalen van Lc 
15,1-17,10 in relatie met het totale verhaal. 

2.2.2 MANIPULATIE EN COMPETENTIEFASE (Lc 1,5-4,30) 

De manipulatie- en competentiefase loopt tot Lc 4,30. De reden hiervoor 
is dat de pericope over de verkondiging van Jezus in de synagoge van 
Nazaret te beschrijven valt als het contract horend bij de manipulatie
fase. Het is het eerste actieve optreden van Jezus en het wordt gevolgd 
door een vertrek. De volgorde qualifying test - vertrek is dezelfde als 
de volgorde van de functies bij Propp en daarom vormt de Nazaret-
pericope een goede afronding van de qualifying test.* Toch maken we 
geen functionele analyse in de zin van Propp. Het Lucasevangelie be
staat uit een aaneenrijging van allerlei afzonderlijke voorvallen uit 
het leven van de hoofdpersoon. Het literaire genre 'evangelie' houdt 
onder meer in dat er een soort 'episodische opbouw' is, d.w.z. een aan
eenrijging van een groot aantal afzonderlijke verhalen over de hoofdper
soon die elk weer in grote mate een zelfstandige eenheid vormen. Een 
functionele analyse is dan weinig zinvol, omdat niet of maar nauwelijks 
tegemoet gekomen kan worden aan de wet van de volgorde. Bovendien zou 
binnen elk verhaal afzonderlijk ook een opeenvolging van functies aan
wezig moeten zijn. Een en ander zou een weinig overzichtelijk geheel 
opleveren.' In de volgende paragrafen delen we de manipulatie- en compe
tentiefase in weer vier fasen in: de aankondiging (Lc 1 en 2); de 
installatie (Lc 3); de qualifying test (Lc 4,1-13); en het contract (Lc 
4,14-30). 

2.2.2.1 DE AANKONDIGING (Lc 1 en 2) 

De aankondigings- en geboorteverhalen van Johannes en Jezus zijn paral
lel aan elkaar opgebouwd,' een parallel die ook aanwezig is in de ver
halen over het eerste optreden van beiden. In Lc 1 en 2 worden de twee 
verhaalfiguren aangekondigd en wat hun te volvoeren taak zal zijn. Het 
programma dat de Doper gaat voltrekken, staat erg duidelijk verwoord in 

* R. Morgenthaler beschouwt Lc 1,5-4,30 als een geheel op grond van de 
parallellen tussen wat er met Johannes gebeurt en wat er met Jezus ge
beurt. R. MORGENTHALER, Die lukanische Geschichtsschreibung als Zeug
nis. Zürich 1949. 1 Teil: Gestalt. 155 en 165. Een soortgelijke pa
rallelle opbouw is ook aangewezen door CHARLES H. TALBERT, Literary 
Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke-Acts. Missoula 
(Montana) 1974. 44-45. 

* Voor het Mattheüsevangelie is een dergelijke analyse gemaakt door 
PATRICE JULLIEN DE POMEROL, Quand un évangile nous est conté. Ana
lyse morphologique du récit de Matthieu. Bruxelles 1980. 

s R. MORGENTHALER, Geschichtsschreibung, 155 en 165; R. LAURENTIN, 
Structure et Theologie de Luc I-II. Paris 1957. W. BARNES TATUM, The 
Epoch of Israel: Luke I-II and the Theological Plane of Luke-Acts. 
New Testament Studies 13 (1967) 184-195. 
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1,17. Zijn taak is dat er weer een rechtvaardige gezindheid zal komen 
bij de kinderen die daar genoemd staan. Vanuit een situatie van dis
junctie moeten ze door Johannes tot een situatie van conjunctie gebracht 
worden. Voor God betekent dit een programma waarin door toedoen van 
Johannes Hem een toebereid volk wordt gevormd. Ook in dat programma is 
er een transformatie van disjunctie naar conjunctie. 

Ook de taak van Jezus wordt in de eerste hoofdstukken aangegeven. In 
1,32-33 wordt gezegd dat hem koninklijke en messiaanse waardigheid zal 
worden verleend. De formuleringen doen sterk denken aan de profetie van 
Natan in 2 S 7. In 2,10-11 wordt bij de geboorte van Jezus teruggegre
pen op deze koningsideologie door de termen Χρίστος, κύριος en εν πολει 
Δαυίδ. Tegelijk wordt in deze termen aangegeven dat de pasgeboren mes
siaanse koning bevrijder is en dat de aankondiging van deze geboorte 
een goede boodschap is voor het hele volk. 

Ook bij Johannes is die thematiek van bevrijding aanwezig als object van 
een narratief programma. In het loflied van Zacharias is er sprake van 
σωτηρία (1,69), van het kennis geven van de σωτηρία aan het volk (1,77) 
en van de λυτρωσις van Jeruzalem. Het door Johannes en Jezus te reali
seren narratieve programma bevat dus een conjunctieve transformatie die 
als volgt in formule gebracht kan worden: 

0(5^ •» ((S
2
 ν 0) - (S

2
 л 0)) 

5
1
 = Johannes en Jezus 

5
2
 = volk 

0 = bevrijding 

Doordat zowel in het geval van Johannes als van Jezus het een engel is 
die deze verhaalfiguren aankondigt, wordt duidelijk dat ze als dynamisch 
subject worden geïnstalleerd door God. God is dan de destinateur, maar 
deze destinateur is als zodanig niet in het verhaal aanwezig, omdat die 
gerepresenteerd wordt door andere verhaalfiguren, zoals hier de engel 
Gabriel.7 Met al de bovenstaande gegevens kan in het actantiële model 
zowel de as van de communicatie als de as van het verlangen worden in
gevuld: 

God •bevrijding •volk 

I 
Jezus 
Johannes 

Johannes en Jezus zijn op een parallelle wijze dynamische subjecten van 
dit programma. Toch is er onderscheid.* Jezus wordt 'zoon van de 

7 Iets soortgelijks is er ook aan de hand in het verhaal van de doop, 
waar de eigenlijke destinateur God wordt gerepresenteerd door verhaal
figuren als de duif en de stem uit de hemel. 

" Het onderscheid tussen Johannes en Jezus speelt een rol in de discus
sie over de heilshistorische periodisering die ConzeIraarm in Lucas 
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Allerhoogste' genoemd (1,32), terwijl Johannes 'profeet van de Aller
hoogste' heet (1,72). In de volgende afdeling van de manipulatie- en 
competentiefase zal de onderlinge verhouding tussen Johannes en Jezus 
nader worden aangegeven. Johannes blijkt dan de voorloper, terwijl Jezus 
de sterkere is. Johannes noemt zich zelf te min om de riem van zijn 
sandalen los te maken.

9 

2.2.2.2 INSTALLATIE (Lc 3) 

In Lc 3 komen de overeenkomsten en verschillen in de verhouding tussen 
Jezus en Johannes terug. Aan de ene kant is het duidelijk dat ook 
Johannes dynamisch subject is van een narratief programma, waarvan later 
in het evangelie ook Jezus dynamisch subject is: het narratief programma 
waarin het volk in conjunctie komt met het waardeobject bevrijding. In 
dit verband moet genoemd worden dat hij een doop preekt tot vergeving 
van zonden: εις mpeoiv οψαρτιων (Lc 3,3). Het woord αφεσχς speelt ook 

aanwezig veronderstelt: 1. de tijd van Israël, 2. de tijd van de 
activiteit van Jezus, 3. de tijd van de kerk. H. CONZELMANN, Die 
Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas. Tübingen 1964 s . 
De opvattingen van Conzelmann over de verhouding van Johannes en Jezus 
worden uitvoeriger besproken in 6.1.1.3 waar Lc 16,16 wordt behandeld, 
een van de steunpilaren voor zijn theorie. Minear merkt op dat de 
periodisering die Conzelmann aangeeft, er wellicht anders uitgezien 
had, indien hij meer aandacht had geschonken aan Lc 1 en 2 en daarbij 
had ingezien dat Johannes en Jezus in feite voor dezelfde opdracht 
staan. De grens tussen de tijd van Israël en de tijd van Jezus hoeft 
dan niet zo scherp getrokken te worden tussen Johannes en Jezus. PAUL 
S. MINEAR, Luke's Use of the Birth Stories. In: Leander E. Keck -
J. Louis Martyn (eds), Studies in Luke-Acts. Essays presented in hon
our of Paul Schubert. Nashville-New York 1966. H.H. Oliver ziet in 
Lc 1 en 2 een bevestiging van de theorieën van Conzelmann. Het argu
ment dat hij geeft, is het onderscheid tussen 'zoon van de Aller
hoogste' en 'profeet van de Allerhoogste'. H.H. OLIVER, The Lucan 
Birth Stories. New Testament Studies 10 (1963-64) 202-226. In deze 
studie o.a. een lijst van besprekingen van het werk van Conzelmann. 
Een ander argument vindt men nog bij W. Barnes Tatum. De geest, die 
een belangrijk motief is in Lc 1 en 2, staat op verschillende wijze in 
betrekking tot Johannes en Jezus. Bij Johannes is het de dynamische 
geest van de profetie, bij Jezus gaat het om de geest van de godde
lijke scheppingskracht. W. BARNES TATUM, The Epoch of Israel. Kri
tiek op het strikte onderscheid tussen Johannes en Jezus verder nog in 
HELMUT FLENDER, Heil und Geschichte in der Theologie des Lukas. 
München 1965, met name 25-26. Hij wijst vooral op de parallelliteit 
in de verhalen over Johannes en Jezus. Kritiek vindt men ook in 
CHARLES H. TALBERT, Literary Patterns, vooral 103-107, en in S.G. 
WILSON, Lukan Eschatology. New Testament Studies 16 (1969-70) 
330-347. 

s CHARLES W. TALBERT, Literary Patterns, 103-107, wijst nog op Lc 
1,39-56. Daar is een onderscheid tussen de oudste en de jongste, 
waarbij de jongste sterker zal zijn dan de oudste, en de oudste de 
jongste zal dienen. Vgl. Gn 25,23. 
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een belangrijke rol in de verkondiging van Jezus in de synagoge van 
Nazaret, met name in de manier waarop het Jesajacitaat is samengesteld 
in Lc 4,18-19.

l0
 Ook het woord ευαγγελίζομαι wordt bij beiden gebruikt 

om hun activiteiten aan te geven (vgl. 3,18 en 4,18). Dit betekent 
onder meer dat de activiteiten van Johannes al een begin zijn van het 
narratieve programma zoals dat in Lc 1 en 2 is geformuleerd. Daartoe 
geeft hij ook antwoorden op de vraag die door zijn toehoorders tot drie 
maal toe wordt gesteld: 'Wat moeten we doen?' (Lc 3,10.12.14). 

Tegelijk is Johannes aan de andere kant voorloper en wegbereider. Door 
middel van het Jesajacitaat in Lc 3,4-5 wordt hij duidelijk als wegbe
reider gepresenteerd en in zijn verkondiging geeft hij zelf aan dat hij 
voorloper is. De vraag of hij niet de Messias is, wordt door Johannes 
beantwoord met te verwijzen naar de sterkere die na hem komt (3,15-17). 

Ook dat het feitelijke einde van Johannes' optreden in dit hoofdstuk 
verteld wordt, is in dit verband van belang. Zijn activiteit als reali
sering van het narratieve programma houdt daarmee op. Het vraagt als 
het ware om de voortzetting door de sterkere die na hem komt. Het ver
haal van de doop kan men nu verstaan als de installatie van het dyna
misch subject, dat de hoofdtransformatie van het totale verhaal gaat 
voltrekken. Doordat er een stem uit de hemel klinkt, die de woorden 
spreekt συ ει o υ\ος μου ο αγαπητός, εν σοι ευδόκησα, is op indirecte 
wijze de destinateur aanwezig die het dynamisch subject installeert. 

Ook komt in het doopverhaal het dynamisch subject in conjunctie met het 
modale object kunnen. Dat vindt daarin zijn uitdrukking dat de heilige 
geest op Jezus neerdaalt. Dat dit inderdaad verstaan kan worden als een 
conjunctie met het kunnen en dat de geest beschouwd kan worden als een 
adjuvant, is te beargumenteren vanuit de rol die de geest heeft ten aan
zien van Jezus in de navolgende co-tekst. In 4,1 gaat Jezus vol van 
heilige geest weg van de Jordaan en wordt hij in de geest naar de woes
tijn gevoerd. In 4,14 gaat hij in de kracht van de geest naar Galilea 
en in de toepassing van het Jesajacitaat in 4,18 wordt nogmaals duide
lijk dat de geest op hem rust. De verbondenheid met de geest is zo 
innig in dit gedeelte van het totale verhaal, dat de verhaalde activi
teiten van Jezus steeds gebeuren in en vanuit de geest. Voor de opvat
ting van de geest als adjuvant van het dynamisch subject wordt een sterk 
argument gevonden in 4,14: εν τηι δυνάμει του ιτνευματος. In de ge-
slachtslijst wordt ter afronding verder uiteengezet wie Jezus is. 

1 0
 Vgl. o.a. J. KAHMANN, Het woord van bevrijding. Redaktie en 
interpretatie in Lucas 4,16-30. In: A. Blijlevens e.a.. De weg van 
het woord (feestbundel voor Α. van Trigt). Hilversum 1975, 44-63. 
J.A. SANDERS, From Isaiah 61 to Luke 4. In: J. Neusner (ed), Chris
tianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults. Studies for M. Smith. 
Vol. I. Leiden 1975. 75-106. 
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2.2.2.3 QUALIFYING TEST (Le 4,1-13) 

Het verhaal van de beproevingen in de woestijn hoort bij het doopverhaal 
als de keerzijde van dezelfde medaille. Kan het doopverhaal beschouwd 
worden als de installatie van het dynamisch subject, het verhaal van de 
beproevingen in de woestijn is niets anders dan de qualifying test. Dat 
is onder meer daaraan duidelijk dat twee van de drie beproevingen terug
grijpen op de woorden waarmee Jezus in 3,22 als dynamisch subject werd 
geïnstalleerd. In 4,3 en in 4,9 wordt de beproeving ingeleid met de 
woorden: ει υιός ει του θεού. Ook het begin van het verhaal grijpt met 
de woorden πλήρης πνεύματος duidelijk terug op het verhaal van de doop. 

Nadat in het verhaal van de doop het dynamisch subject in conjunctie is 
gekomen met de adjuvant, komt in het verhaal van de beproevingen de 
opposant ten tonele: de διάβολος. De manier waarop in dit verhaal de 
tegenstander het programma probeert tegen te werken kan men karakteri
seren als 'verlokking'.

11
 Deze drievoudige verlokking weerstaat Jezus 

driemaal,
12
 iedere keer met een citaat uit Deuteronomium. Het 

1 1
 De term 'verlokking' is ontleend aan de onderscheidingen van CL. 
BREMOND, De logica van de narratieve mogelijkheden. In: W.J.M. 
Bronzwaer - D.W. Fokkema - E. Ibsch, Tekstboek algemene literatuur
wetenschap. Baarn 1977 * . 183-207. Oorspronkelijk verschenen als, 
La logique des possibles narratifs. Communications 8 (1966) 60-77. 
Bij het volvoeren van een taak kan een actant op tegenstand stuiten, 
die ofwel een willoze tegenkracht is, ofwel belichaamd kan worden in 
actanten die initiatief kunnen ontplooien. In het tweede geval staan 
de opposanten twee middelen ten dienste om het volvoeren van de taak 
door het subject tegen te houden: de vijandige, agressieve manier, 
waarbij aan het subject dusdanige schade wordt toegebracht dat hij 
zijn taak niet meer kan volvoeren; en de vreedzame manier, waarbij de 
tegenstander het subject door onderhandelen probeert van zijn taak af 
te brengen. In het geval van onderhandelen kan de tegenstander 
gebruik maken van intimidatie, waarbij angst het subject in de weg 
staat zijn programma te volvoeren; en van verlokking, waarbij de te
genstander iets te bieden heeft waarvoor het subject van volvoering 
van zijn programma afziet. De zaken die de tegenstander hier te bie
den heeft zijn drievoudig: brood om de honger te stillen, de macht 
en de heerlijkheid van alle koninkrijken en tenslotte een bewijs van 
Gods bescherming. 

1 2
 W. WILKENS, Die Versuchungsgeschichte Luk. 4,1-13 und die Komposition 
des Evangeliums. Theologische Zeitschrift 30 (1974) 262-272, noemt 
Lc 4,1-13 een sleutelpericoop voor de compositie van het Lucasevan-
gelie. In de eerste beproeving wijst Jezus af, zijn messiaanse waar
digheid ten eigen bate aan te wenden door voor zijn persoonlijke hon
ger stenen in brood te veranderen. Dit correspondeert volgens Wil-
kens met de manier waarop hij zijn messianiteit aanwendt ten bate van 
anderen in Lc 4,14-9,50. De tweede beproeving ziet Wilkens corres
ponderen met Lc 9,51-19,27. In dit gedeelte is overvloedig mate
riaal aanwezig aangaande het Rijk Gods. Wat Lucas wil laten zien met 
de correspondentie tussen de tweede beproeving en het gedeelte dat 
handelt over de opgang naar Jeruzalem, is dat Jeruzalem niet de 
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culmineert in de mededeling van vers 13 dat de διάβολος elke beproeving 
opgeeft en dat hij weggaat άχρι καιρού.

13
 In het verdere verloop van het 

Lucasevangelie blijkt de oppositionele activiteit van Satan niet alleen 
uit demonenuitdrijvingen, maar ook uit bijvoorbeeld genezingen. Een 
goed voorbeeld is het verhaal van de kromgebogen vrouw in Lc 13,10-17. 
Jezus realiseert in dat verhaal de οωτηρια door het losmaken van de 

plaats is van een heersende en gloriërende Messias, maar van een 
lijdende Messias. Tevens is dit gedeelte een prelude op de verkon
diging aan de heidenvolken. De derde beproeving correspondeert vol
gens Wilkens met Lc 19,28-24,53. De correspondentie is vooral gele
gen in de positie die de tempel inneemt in de derde beproeving en in 
het laatste gedeelte van het Lucasevangelie. Op theologische gronden 
geeft Wilkens een aantal caesuren aan die globaal genomen overeen
stemmen met de overgangen tussen de fasen van het narratieve verloop. 
In zijn artikel betrekt hij echter de teksten die vooraf gaan aan de 
beproevingen er niet bij. Dat maakt het moeilijk om te beoordelen 
hoe in zijn visie Lc 4,1-13 narratief in het geheel staat. In een 
volgend artikel beschrijft hij nu wel de totale kompositie van het 
Lucasevangelie, ook weer als een theologische structuur. In het 
geheel van het evangelie is volgens hem een schema aanwezig dat 
omschreven kan worden als 'Verkondiging-Openbaring-Zending'. In de 
kleinere onderdelen keert dit structurerend element terug. Zie 
W. WILKENS, Die Theologische Struktur der Komposition des Lukasevan
geliums. Theologische Zeitschrift 34 (1978) 1-13. 

13 Conzelmann heeft aan dit vers de conclusie verbonden van een 'satans
vrije tijd', die vanaf dit moment zou beginnen en voortduren tot Lc 
22,3 en die een aparte periode zou vormen in het verloop van de 
heilsgeschiedenis. Hij meent dat de uitdrukking συντελεσας ιταντα 
πείρασμον betekent dat er voortaan in het leven van Jezus geen 
beproevingen meer voorkomen en dat er pas op het tijdstip dat met 
άχρι καιρού wordt aangegeven, weer beproevingen voorkomen. Deze 
opvattingen over een satansvrije tijd zijn in hun stricte vorm niet 
houdbaar. Allereerst is er in Lc 11,16 sprake van beproevingen, wel
iswaar niet vanwege de satan, maar vanwege de mensen die van Jezus 
een teken verlangen. Ook zou men, wil men de opvattingen van Conzel
mann handhaven, Lc 22,28 geforceerd moeten uitleggen. Het bezwaar is 
dus dat er geen tijd zonder beproevingen is. Voor dit eerste tegen
argument vgl. I. HOWARD MASSHALL, Luke: Historian and Theologian. 
Exeter 1970. 87. Vgl. ook J. ROHDE, Rediscovering the Teaching of 
the Evangelists. London 1968. 177-178. S. BROWN, Apostasy and Per
severance in the Theology of Luke. Rome 1969. 5-12. Een tweede 
bezwaar is dat de tijd tussen Lc 4,13 en 22,3 niet satansvrij genoemd 
kan worden. Het feit dat Jezus demonen uitdrijft, moet begrepen wor
den als een strijd tussen Jezus en de Satan. Op twee plaatsen geeft 
Lucas in zijn evangelie uitdrukkelijk verbanden aan tussen δαιμόνια 
en Σατανάς. De eerste plaats is 10,17-18, waar Jezus als reactie op 
het uitdrijven van demonen in een visionair gezicht de Satan als een 
bliksemstraal uit de hemel ziet vallen. De tweede tekst is Lc 
11,14-20. Hier wordt de Satan met demonen in verband gebracht, maar 
wordt ook het koninkrijk van Satan gesteld tegenover het koninkrijk 
van God. 
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boeien die haar binden. De Satan probeert daartegenover juist een pro-
grainma van binden te realiseren.lk De satan blijkt dan veel meer te zijn 
dan de opponent die in 4,1-13 weerstaan wordt. Hij hoort thuis in een 
anti-programma met een eigen anti-object. In Lc 22,3 blijkt hij in dat 
anti-programma de anti-destinateur te zijn, doordat hij Judas, die thuis 
hoort in de kring van leerlingen die Jezus zich verworven heeft, doet 
overgaan naar de opposanten. Tot aan Lc 4,13 kunnen we echter de ver
houdingen beschrijven met behulp van één actantieel schema, dat er als 
volgt uitziet: 

God •bevrijding •volk 

1 , 
g e e s t »Jezus·· d u i v e l 

2 . 2 . 2 . 4 CONTRACT (Lc 4 ,14 -30 ) 

Voor een groot aantal auteurs begint met Lc 4,14 een nieuwe afdeling in 
het Lucasevangelie, die duurt tot 9,50. Dit gebeurt op goede gronden. 
Men kan Lc 4,14-15 zien als een samenvatting van hetgeen volgt. Na de 
mislukking van de eerste poging om het narratieve programma te realise
ren in de synagoge van Nazaret volgen activiteiten in eindere steden. 
Desalniettemin wordt in deze studie Lc 4,14-30 vooral gezien als af
sluiting van de manipulatie- en competentiefase. Deze scharnierfunctie 
is mogelijk, omdat men onderkend heeft dat in het Lucasevangelie de sec
ties vloeiend in elkaar overlopen en dat sommige pericopen daarbij een 
brugfunctie vervullen.15 Lc 4,16-30 hoort bij de manipulatie- en compe
tentiefase, omdat in deze pericoop het contract tussen destinateur en 
dynamisch subject tot stand komt. In vers 18-19 wordt met de woorden 
van Js 61 een invulling gegeven van het narratieve programma. Doordat 
in vers 21 Jezus deze woorden van toepassing verklaart in de actuali
teit, blijkt zijn instemming met het narratieve programma. Juist van
wege deze conjunctie met het modale object willen hoort 4,14-30 bij de 
manipulatie- en competentiefase. 

De Nazaret-pericoop is programmatisch voor het hele Lucasevangelie en de 
Handelingen van de Apostelen.1' Hoe Jezus zijn narratieve programma gaat 
volvoeren, wordt concreet ingevuld door het citaat uit Jesaja: redding 
en bevrijding brengen aan het volk heeft betrekking op de armen, de 
gevangenen, de blinden en de verdrukten. Deze termen, die ontleend zijn 
aan Js 61, worden ook in verband gebracht met het Jobeljaar (Lv 25). 17 

14 Sprekend is de titel van: B. NOACH, Satanas und Soteria. Untersu
chungen zu neutestamentliehe Dämonologie. Kopenhagen 1948. 

15 I. HOWARD MARSHALL, The Gospel of Luke. 175. 

16 J. KAHMANN, Het woord van bevrijding. 44. 

17 De combinatie van Js 61 en Lv 25 is ook in Qumran bekend. Vgl. M. DE 
JONGE - A.S. VAN DER WOUDE, llQMelchizedek and the New Testament. 
New Testament Studies 12 (1965-66) 301-326. 
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Behalve voor de invulling van wat Jezus zal gaan doen, ziet men 4,14-30 
ook als programmatisch voor hoe het met Jezus zelf zal gaan.1* In het 
verhaal zijn elementen aanwezig van instemming en bijval (4,15.22), maar 
ook van tegenstand (4,28-29). Dit grijpt terug op 2,34-35, maar loopt 
ook vooruit op hoe het verder zal gaan met Jezus: hij zal bijval onder
vinden, maar ook, en in toenemende mate tegenstand. De tegenstanders 
zullen op den duur ook van agressieve middelen gebruik maken. Vers 29 
is op die manier een vooruitlopen op de episodes die zich afspelen in 
Jeruzalem, waar de tegenstanders van Jezus zich inderdaad bedienen van 
agressieve middelen die een aanslag vormen op zijn leven. Vers 30 is zo 
volgens velen een vooruitlopen op hoofdstuk 24. 

De pericoop is ook programmatisch voor een gedeelte van Handelingen. 
Het gaat dan om elementen als het uitdrijven uit de eigen vaderstad en 
de verwijzing naar Elia en Elisa, die leven en genezing hebben bewerkt 
voor mensen buiten Israël. Dit zijn elementen die erop wijzen dat de 
christelijke verkondiging buiten de eigen joodse kring is getreden. Ze 
lopen vooruit op de verkondiging onder de heidenen zoals die vanaf Hnd 
10 thematisch wordt opgevoerd. Ze komen overeen met de laatste episode 
van het evangelie, waarin ook de elementen zijn opgenomen die programma
tisch vooruitwijzen naar Handelingen (Lc 24,47-48). 

2.2.3 PERFORMANTIEFASE (Lc 4,31-9,50) 

Het gedeelte van het Lucasevangelie dat zich afspeelt in Galilea, wordt 
verteld als een rondreis in 'Judaia' (4,44), wat men wellicht het beste 
kan verstaan als 'het land van de joden' terwijl de verschillende epi
sodes gesitueerd zijn op diverse tijden en plaatsen, bij voorkeur op 
sabbat en in de synagoge, maar ook in een huis, langs het water, op een 
berg, in de vlakte en op het meer. Het gaat over de macht van Jezus' 
woord en de macht van zijn daad, waarmee hij mensen naar zich toelokt en 
aan hen zijn programma van bevrijding voltrekt, maar waardoor ook mensen 
zich van hem afkeren en zich tegen hem verzetten. Voor deze performan-
tiefase hanteren we de volgende indeling: 

1. Lc 4,31-7,35 Eerste reeks van messiaans spreken en handelen 
2. Lc 7,36-8,56 Tweede reeks van messiaans spreken en handelen 
3. Lc 9,1-17 Main test 
4. Lc 9,18-50 Victory en overgang 

Argumenten voor het onderscheid tussen de eerste en tweede reeks van 
messiaans spreken en handelen zijn de gelijksoortige verhalen die in de 
twee reeksen voorkomen, zij het in niet dezelfde volgorde. Te noemen 
zijn: Het conflict van Jezus met de demonen (4,31-44) en (8,26-39); 
gebeurtenissen in een boot (5,1-11 en 8,22-25); kwesties over zondenver-
geving (5,17-26 en 7,36-50); het noemen van de twaalf onmiddellijk voor
afgaand aan onderricht (6,12-16 en 8,1-3); onderricht aan de menigte 
(6,17-49 en 8,4-8;16-21) ; een genezingsverhaal voorafgaand aan een 

l· Vgl. o.a. U. BUSSE, Das Nazaret-Manifest Jesu. Eine Einführung in 
das lukanische Jesusbild nach Lk. 4,16-30. Stuttgart 1978. 
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opwekking uit de dood (7,1-17 en 8,43-56).19 De overgang tussen de 
eerste en de tweede reeks wordt gevormd door 7,18-30. Zowel het voor
afgaande als het volgende messiaanse handelen worden door dit gedeelte 
geduid als realiseringen van de profetieën uit Jesaja. Dit tekstge
deelte grijpt terug op 4,18-21, waar Js 61 wordt geciteerd. Op dezelfde 
wijze als de Nazaretpericoop functioneert dit gedeelte als afsluiting en 
begin. 

Lc 9,1-17 is een hoogtepunt van de dubbele reeks van messiaans spreken 
en handelen. In 9,1-7 zendt Jezus de twaalf uit en die gaan daarmee 
participeren in het werken van Jezus. In 9,10-17 komt de maaltijd met 
het volk ter sprake. Indien de theorie van Wilkens20 hout snijdt, vindt 
het gedeelte dat correspondeert met de eerste beproeving hier een na
tuurlijk hoogtepunt. 

Vanaf 9,18 komt een andere thematiek ter sprake. Hoewel het verhaal van 
de transfiguratie gezien kan worden als een verheerlijkende afsluiting 
van de performantiefase, klinkt in dit verhaal en in de navolgende co-
tekst heel sterk de thematiek van het lijden door. Lc 9,18-50 beschou
wen we daarom als de afsluiting van de performantiefase, maar het is 
tegelijk een vooruitlopen op wat er in het laatste hoofddeel van het 
boek gebeurt. Daarmee krijgt ook 9,18-50 een overgangsfunctie. 

2.2.3.1 EERSTE REEKS VAN MESSIAANS SPREKEN EN HANDELEN 
(Lc 4,31-7,35) 

De eerste reeks van woorden en daden waarin Jezus zijn programma reali
seert, kan men karakteriseren als een rondreis. De reeks begint met een 
aantal voorvallen te Kafarnaüm (4,31-44). Het bestaat uit een dag van 
Jezus' verkondigende en genezende activiteiten. In feite is het de 
eerste dag van Jezus' optreden, waarin het narratief programma van be
vrijding wordt gerealiseerd. Dit gedeelte eindigt met het voornemen van 
Jezus om ook aan de andere steden het evangelie van het koninkrijk van 
God te gaan verkondigen en met de mededeling dat hij verkondigt in de 
synagogen van Judaia (4,44). Daarna volgen de verhalen van de rondreis: 
de gebeurtenissen langs en op het meer (5,1-11), de gebeurtenissen in 
één van de steden (5,12-39), op het veld tijdens sabbat (6,1-5), tijdens 
een andere sabbat in de synagoge (6,6-11), in het gebergte (6,12-16), in 
de vlakte en de woorden die hij daar spreekt (6,17-49). De reeks wordt 

19 Een aantal van deze overeenkomsten zijn aangegeven in CHARLES H. 
TALBERT, Literary Patterns. 39-43. Zijn opvattingen zijn voor het 
eerst gepubliceerd in CARLES H. TALBERT, The Lucan Presentation of 
Jesus' Ministry in Galilee. The Review and Expositor 64 (1967) 
485-497. De afgrenzingen van de twee reeksen zijn bij Talbert anders 
gemaakt dan in deze studie. Dat men te doen heeft met een dubbele 
reeks wordt nog duidelijker, wanneer men binnen de genoemde equi
valenties let op de oppositionele gegevens van /man/ en /vrouw/. 
Waar in een aantal gevallen een bepaalde figuratieve rol in de ene 
reeks wordt gerealiseerd door een man, gebeurt dat in de andere door 
een vrouw en omgekeerd. 

20 W.WILKENS, Die Versuchungsgeschichte. 
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afgesloten met de terugkeer naar Kafarnaüm, waar de slaaf van de hon
derdman wordt genezen (7,1-10), en met de dodenopwekking van de zoon van 
een weduwe te Naïn (7,11-17). 

De mensen aan wie Jezus zijn narratief programma van bevrijding vol
trekt, zijn de zieken. Daaronder worden in afzonderlijke genezingsver-
halen genoemd: een bezetene, de schoonmoeder van Petrus die aan koorts 
lijdt, een melaatse, een lamme, iemand met een verschrompelde hand, de 
knecht van de honderdman die op sterven ligt, en zelfs de gestorven zoon 
van de weduwe te Naïn. Dat zijn de mensen met wie hij zich associeert. 
Die associatie strekt zich ook uit tot bepaalde beroepsgroepen. Uit 
vissers (5,1-11) en tollenaars (6,27-32) recruteert hij leerlingen met 
wie hij om gaat. Voor zijn leerlingen komt hij op, wanneer ze de sab-
batswet overtreden (6,1-5) of niet de religieuze vastenregels, zoals 
gangbaar onder de leerlingen van de Doper en van de Farizeeën, onder
houden (5,33-39). 

Naast deze reeks van associaties is er ook een reeks van dissociaties. 
Met name in 5,15-6,11 komt dat ter sprake. In een reeks van vijf ver
halen zijn het steeds de farizese schriftgeleerden van wie Jezus opposi
tie ondervindt en met wie hij zich dan ook dissocieert. Deze dissocia
tie speelt rond thema's als zondenvergeving, omgang met tollenaars en 
zondaars en het onderhouden van religieuze praktijken als vasten en sab
bat. De associatie en dissociatie komen niet alleen duidelijk ter 
sprake in het handelen van Jezus en zijn verdediging van dat handelen; 
hij verwoordt ze ook duidelijk in de veldrede. Vooral de zaligsprekin
gen en de weeroepen (6,20-26) zijn illustratief. De associatie betreft 
armen, hongerigen, treurenden en vervolgden; de dissociatie betreft de 
rijken, de verzadigden, de lachenden en de geëerden. 

Deze eerste reeks van Jezus' messiaans spreken en handelen sluit met een 
overgangspericoop, die behalve een vooruitblik op de tweede reeks in de 
performantiefase, ook terugblik is op de activiteiten van Jezus en 
Johannes. Enerzijds wordt erkend, met een verwijzing naar Js 35.5-6 en 
Js 61,1, dat de activiteiten van Jezus messiaanse werken zijn en der
halve realiseringen van het narratieve programma, anderzijds wordt er
kend dat vooral de farizese schriftgeleerden het plan van God hebben 
verijdeld en dat daarmee het narratieve programma slechts ten dele is 
gelukt. Reeds bij de activiteiten van de Doper was deze tweeslachtig
heid er. Heel het volk luisterde en tollenaars werden gerechtvaardigd, 
maar de Farizeeën en schriftgeleerden hebben zich niet laten dopen 
(7,29-30). Zelfs toen de Mensenzoon anders optrad dan Johannes de Doper 
(7,33-34), had dat geen effect. 

2.2.3.2 TWEEDE REEKS VAN MESSIAANS SPREKEN EN HANDELEN (Lc 7,36-8,56) 

Zoals al aangegeven, zijn er tussen de eerste en tweede reeks van messi
aans spreken en handelen een aantal inhoudelijke parallellen, hoewel de 
volgorde niet altijd identiek is. In beide reeksen is er sprake van 
leerlingen. Ze worden geworven in de roepingsverhalen (5,1-11; 27-29) 
van de eerste reeks en twaalf worden er met naam en toenaam aangesteld 
(6,12-16). In de tweede reeks wordt verteld dat de twaalf meetrokken en 
als tegenhanger worden de vrouwen met naam en toenaam genoemd (8,1-3). 
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Beide afdelingen bevatten een toespraak: de eerste is de veldrede 
(6,20-49), de tweede is een parabelrede (8,4-18); in beide afdelingen is 
er ook een redding uit de doodsdreiging op het meer (5,1-11 en 8,22-25) 
en in beide is er het genezend optreden in of rond een stad (5,12-5,26 
en 8,26-39). Tussen 7,1-17 en 8,40-56 is er een parallellie in de 
opeenvolging van een genezingsverhaal en een dodenopwekking. 

Ook in de tweede reeks van messiaans spreken en handelen treden de 
mechanismen rond associatie en dissociatie in werking. Duidelijk is 
dat in de pericoop waarin Jezus zich associeert met de vrouw die als 
zondares in de stad bekend staat, maar zich dissocieert van Simon de 
Farizeeër en van zijn disgenoten (7,36-50). Duidelijk is dat ook in de 
pericoop die handelt over de vraag wie de moeder en de broers van Jezus 
zijn (8,19-21). Hij associeert zich niet met mensen, omdat ze zijn ver
wanten zijn, maar omdat ze het woord van God horen en doen. 

2.2.3.3 MAIN TEST (Lc 9,1-17) 

Omdat is aangetoond dat in het spijzigingsverhaal van Lucas het getal 
twaalf een bijzondere rol speelt,21 is het verantwoord om de pericoop 
die handelt over de uitzending van de twaalf met het spijzigingsverhaal 
samen te nemen. Daartussen ligt de pericoop met de vraag van Herodes 
wie Jezus eigenlijk is. Het geheel functioneert als een soort kop op de 
twee reeksen van messiaans spreken en handelen en is er de climax van. 

De twaalf die in de voorafgaande gedeeltes geroepen en als apostelen 
aangesteld zijn, worden nu ook uitgezonden om deel te hebben aan het 
programma van Jezus. Ze worden uitgestuurd om het koninkrijk van God te 
verkondigen en zieken te genezen (9,2). Al rondtrekkende zijn ze zo 
adjuvanten in het narratief programma waarvan Jezus het dynamisch sub
ject is (9,6). Dat narratief programma van bevrijding, dat blijkens het 
voorafgaande bestaat uit het brengen van genezing aan zieken, het be
vrijden uit klemmende sabbatsbelevingen, het doorbreken van de kloof 
tussen arm en rijk, het bewerken van gemeenschap met tollenaars en zon
daars en het verkondigen van de goede boodschap, bereikt een hoogtepunt 
in de maaltijd met het volk (9,12-17). Men kan deze maaltijd zelfs als 
main test zien, omdat het volk ook als volk wordt ingedeeld2 en daarbij 
de actantiële rol van ontvanger vervult. Een aardige bijkomstigheid is 
dan ook dat de main test verband houdt met de qualifying test.21 Men 
moet overigens de functie van main test niet beperken tot 9,12-17. Ze 
is in heel de performantiefase aanwezig, met name in die verhalen waarin 
sprake is van realiseringen van het programma van bevrijding. Het 

2 1 B. VAN IERSEL, Die wunderbare Speisung und das Abendmahl in der 
synoptischen Tradition. Novum Testamentum 7 (1964-65) 167-194. 
Vooral 191. In het commentaar van I. Howard Marshall heet de afde
ling 9,1-50 zelfs 'Jesus and the Twelve', maar dat lijkt me niet cor
rect. 

22 Lc 9,14 bevat wellicht een allusie op Ex 18,21.25. 

21 Vgl. de suggestie van W. WILKENS, Die Versuchungsgeschichte, 265-267, 
dat de beproeving met het brood in 4,3-4 verband houdt met 4,14-9,50. 
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verhaal van de maaltijd met het volk is eerder een tekstgedeelte waarin 
de functie van main test op een verdichte wijze aanwezig is. Het test-
karakter van deze pericoop is uitdrukkelijk daar aanwezig waar de leer
lingen Jezus proberen over te halen, de mensen weg te sturen om zelf 
brood te gaan kopen. Zijn antwoord is dat de leerlingen hun te eten 
moeten geven wat ze hebben en hij breekt en deelt daar dan van.21* 

In de maaltijd met het volk blijkt opnieuw de samenhang tussen associa
tie en dissociatie aan de ene kant en de activiteiten van Jezus aan de 
andere kant. Spijzigen van het volk is tegelijk tafelgemeenschap met 
het volk. Daarvoor kiest hij, tegenover zijn leerlingen, die in eerste 
instantie het volk weg willen sturen. Vervolgens weet hij zijn leerlin
gen over te halen tot die tafelgemeenschap met het volk en dus tot de
zelfde associatie met het volk als hij zelf realiseert. 

2.2.3.4 VICTORY EN OVERGANG (Lc 9,18-50) 

In de opeenvolging van functies horen main test en victory bij elkaar. 
Wanneer de maaltijd met het volk beschouwd kan worden als die verdich
ting van de performantiefase waar de functie main test het meest zicht
baar is, dan kan het verhaal van de gedaanteverandering (9,28-36) be
schouwd worden als het verhaal waar de functie victory het meest naar 
voren komt. Het is als het ware de verheerlijking na het realiseren van 
het narratieve programma. In dit verband is het erg zinvol dat de woor
den van de stem uit de wolk (9,35) terugwijzen naar de woorden die ge
sproken zijn bij de installatie (3,22). Overigens moet men, net zoals 
bij de main test het geval was, de functie van victory ook niet beperken 
tot deze tekst. Ze is in heel de performantiefase aanwezig in die ver
halen waar het programma van bevrijding wordt gerealiseerd. In het ver
haal van de gedaanteverandering is deze functie op een verdichte wijze 
aanwezig. 

Het verhaal van de gedaanteverandering maakt deel uit van een tekstge
deelte (9,18-50) dat niet alleen de afsluiting is van de performantie
fase. Op een drievoudige wijze wordt er ook vooruitgelopen op wat nog 
komen gaat. Daarom kan men dit tekstgedeelte karakteriseren als over
gang. Vooruitgelopen wordt op de thematieken van lijden en dood, van 
verheerlijking en navolging. 

In een tweetal spreuken (9,22.45) wordt gesproken over het lijden van de 
Mensenzoon. Met Elia en Mozes spreekt Jezus over de uittocht die hij in 
Jeruzalem zal gaan voltrekken (9,30). Naast dit vooruitlopen op het 
lijden en de dood die in Jeruzalem plaats zullen hebben, is er ook een 
vooruitlopen op de verheerlijking. In 9,26 is er sprake van de 

14 Er is zo een samenhang te zien in de drie testen van het totale ver
haal. In de qualifying test is er de verlokking om van een steen 
brood voor zichzelf te maken. In de main test is er het meningsver
schil met de leerlingen die menen het volk te moeten wegsturen om 
voor zich zelf brood te gaan kopen. In de laatste fase van het ver
haal is er de episode van het laatste avondmaal waar Jezus brood 
breekt en deelt. Daarop volgt de zelfzuchtige twist van de leerlin
gen over de vraag wie de voornaamste is. 
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Mensenzoon die komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en zijn 
engelen. In het verhaal van de gedaanteverandering (9,28-36) zijn er 
duidelijk elementen aan te wijzen die in verband staan met verheerlij
king en in die zin vooruitlopen op de gebeurtenissen aan het einde van 
het boek. De witte kleren en de twee mannen zijn elementen die ook aan
wezig zijn in het verhaal van het lege graf (24,1-12), zij het dat daar 
de twee mannen de witte kleren dragen.

25
 Het woord 'uittocht' waarmee de 

gebeurtenissen in Jeruzalem worden aangeduid, hoeft niet alleen te slaan 
op het lijden en de dood, maar ook het zich verwijderen en ten hemel 
opgenomen worden van Jezus, zoals dat verteld wordt in 24,51, kan ermee 
aangegeven worden. 

Op een derde manier loopt dit gedeelte vooruit op wat nog volgt. Nu al 
wordt het volgeling zijn aan de orde gesteld. In 9,23-27 komen de para
doxen aan de orde die het volgeling zijn van Jezus met zich meebrengt. 
In 9,49 is er opnieuw sprake van volgeling zijn, nadat daaraan vooraf
gaand de paradox van de grootste en de kleinste aan de orde is geweest. 
Iemand volgen veronderstelt dat degene die men volgt in beweging is. In 
het reisverhaal dat de volgende episode is uit het Lucasevangelie, is 
Jezus op weg naar Jeruzalem en de thematiek van het navolgen komt daarin 
al heel snel aan de orde (9,57-62). 

2.2.4 DE REIS (Lc 9,51-19,46) 

Afgezien van de verschillende opvattingen over de diachronische aspecten 
van het reisverhaal van Lucas, worden ook de aard en het karakter van 
her reisverhaal in zijn geheel verschillend gezien. C.F. Evans meent 
dat de struktuur en de volgorde van het reisverhaal identiek zijn met 
die van Deuteronomium en dat het reisverhaal begrepen moet worden via de 
correspondenties en de contrasten met Deuteronomium.*

7
 J.H. Davies 

begrijpt de reis naar Jeruzalem als de eerste stap van de ανολημψις, 
waarbij onder αναλημψις niet alleen de hemelvaart verstaan wordt, maar 

2 5
 Een interessante parallel voor de twee mannen in witte gewaden is nog 
Hnd 1,10-11. Daardoor ontstaat er een parallel tussen de ontmoeting 
van de vrouwen met de twee mannen bij het graf en het gesprek van de 
leerlingen met de twee bij de hemelvaart. Wellicht heeft dit te ma
ken met het feit dat Lucas graag dezelfde voorvallen zowel ten aan
zien van mannen als van vrouwen vertelt. 

2 t
 Voor een overzicht van de verschillende oplossingen die zijn voorge
steld vgl. de eerste pagina's van GEORGE OGG, The central Section of 
the Gospel according to Luke. New Testament Studies 19 (1971-72) 
39-53. Een uitgebreider overzicht vindt men in HELMUTH Η. EGELKRAUT, 
Jesus' Mission to Jerusalem: A Redactional Critical Study of the 
Travel Narrative in the Gospel of Luke, Lk.9:51-19:48. Frankfurt 
1976. Zie vooral de pagina's 30-59. 

2 7
 C.F. EVANS, The Central Section of St Luke's Gospel. In: D.E. Nine-
ham (ed), Studies in the Gospel (R.H. Lightfoot). Oxford 1957. 
37-53. Een soortgelijke, in details afwijkende, parallellisering bij 
WILL BARNARD - PETER VAN 'T RIET, Lukas, de Jood. Kampen 1984. Zie 
vooral 109-113. In deze studie is er geen verwijzing naar Evans. 
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de hele beweging van Jezus van deze wereld naar de hemel.2* J. Schneider 
karakteriseert het reisverhaal als didaktisch-paranetisch. Het gaat de 
evangelist in de eerste plaats om ecclesiologie en ethiek, die hij pre
senteert in de vorm van een historisch bericht. Een bijzonder kenmerk 
is de universalistische tendens.29 W.C. Robinson meent dat het totale 
theologische concept van het lucaanse dubbelwerk de gang van een weg is 
en dat het reisverhaal een etappe in die weg schildert. 

Dit zijn vier pogingen om het reisverhaal van Lucas te begrijpen als een 
geheel binnen de ontwikkeling van het totale evangelie of zelfs van het 
dubbelwerk van Lucas. Dat men deze samenhang zoekt in de theologische 
grondideeën van Lucas, komt onder andere door het gebrek aan topogra
fisch kader. Behalve op plaatsen waar de lezer er duidelijk aan herin
nerd wordt dat Jezus op weg is naar Jeruzalem, zoals in 9,51; 13,22 en 
17,11, zijn er in het reisverhaal maar weinig exacte plaats- en 
tijdsaanduidingen. Dat verandert pas aan het einde van hoofdstuk 18 en 
in hoofdstuk 19, waar een aantal episodes voor de aankomst in Jeruzalem 
in en rond Jericho spelen. Dat gebrek aan topografisch kader dwingt als 
het ware om naar een andere samenhang te zoeken dan die van de concrete 
vordering op de reis. 

Ook het gebrek aan narratief kader dwingt tot het zoeken naar een andere 
samenhang. Grote gedeeltes van het reisverhaal bestaan uit discursieve 
taal. Binnen deze discursieve gedeeltes zijn er dan weer stukken die 
beantwoorden aan de gegeven definitie van verhaal, maar dit zijn dan de 
ingebedde verhalen, die op zich zelf nog geen bijdrage leveren aan de 
narratieve ontwikkeling van het totale verhaal. Het reisverhaal in zijn 
totaliteit maakt geen deel uit van de narratieve hoofdfasen van het ver
haal. Het is de overgang tussen performantiefase en sanctiefase. Van
wege zijn omvang is het echter een zelfstandige grootheid, wellicht 
zelfs in die mate dat het, zoals een aantal auteurs doen, de centrale 
sectie uit het Lucasevangelie genoemd kan worden. Om het reisverhaal 
een plaats te geven in de ontwikkeling van het totale verloop bieden de 
verhaalcategorieën van Labov31 een oplossing. Het reisverhaal valt dan 
samen met de evaluatie-sectie, namelijk dat gedeelte van het verhaal dat 

21 J.H. DAVIES, The Purpose of the Central Section of St. Luke's Gospel. 
Studia Evangelica II (1963) 164-169. 

29 J. SCHNEIDER, Zur Analyse des lukanischen Reiseberichts. In: Synop
tische Studien (Wickenhauser) 1953. 207-229. 

,0 W.C. ROBINSON Jr. The theological Context for interpreting Luke's 
Travel Narrative (9,51ff.). Journal for Biblical Literature 79 
(1960) 20-31. G. SELLIN, Komposition, Quellen und Function des 
lukanischen Reiseberichtes (Lk.IX 51-XIX 28). Novum Testamentum 20 
(1978) 100-135, noemt in navolging van Grundmann en Schweizer een 
christologisch motief voor het reisverhaal: de weg van de Mensenzoon 
is een weg door vernedering en verhoging. Aan Evans ontleent hij 
daarbij de idee van een testament, zonder overigens de parallel met 
Deuteronomium te noemen. 

31 Vgl. noot 3. 
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voorafgaat aan het gedeelte waarin de narratieve ontwikkeling tot zijn 
einde komt. Het is het gedeelte waarin het verhaal in zijn narratieve 
voortgang stokt en de verteller duidelijk maakt waarom het verhaal ver
teld wordt. Dat betekent dat het reisverhaal weliswaar geen zelfstan
dige fase is in het narratieve verloop, maar pragmatisch gezien van 
groot belang is. Voor het Lucasevangelie kan men de fasen in een ver
haal zoals ze benoemd worden door de Groupe d' Entrevernes en door Labov 
als volgt naast elkaar zetten:

1г 

abstract 

exposition 

complicating action 

evaluation 

solution 

coda 

manipulatie, competentie 

performantie 

sanctie 

proloog 1,1-4 

1,5-4,30 

4,31-9,50 

9,51-19,46 

19,47-24,53 

24,52-53 

De indeling van het reisverhaal is gebaseerd op de bijzondere manier 
waarop de reis naar Jeruzalem wordt aangegeven in 9,51; 13,22 en 
17, 11.

3 3
 Deze reisnotities geven aan het reisverhaal een zekere gele

ding. G. Schneider geeft aan dat de eerste drie afdelingen thematisch 
nauwelijks te onderscheiden zijn. Ze bevatten onderricht aan de leer
lingen, gesprekken met tegenstanders, scènes met het volk en individuele 
ontmoetingen. Ieder van deze drie afdelingen bevat onderricht aan de 
leerlingen (9,57-10,12; 10,25-11,13; 13,22-30; 14,7-35; 18,15-30); ge-
nezingswonderen (11,14; 13,11-17; 14,1-6; 17,11-19; 18,35-43); kritiek 
op de Farizeeën (11,37-12,1; 16,14-18; 18,9-14) en eschatologische voor
uitzichten (12,13-13,9; 16,19-31; 17,20-18,18; 19,11-27). Vanwege de 
lichte inhoudelijke accenten noemt hij de drie afdelingen 

32 Hier zij uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat de parallellisering 
van deze twee verschillende theoretische modellen slechts geldt voor 
het Lucasevangelie. In verhalen waar het hoogtepunt niet valt in de 
sanctiefase, verloopt de parallellisering anders. 

33 De suggestie van N.D. Goulder, die in het reisverhaal een chiastisch 
patroon herkent, volgen we in deze studie niet. Het door hem her
kende patroon is als volgt: 
a. 10,25 and 18,18 The Question how to inherit eternal life 
b. 11,1 and 17,5 Faithful Prayer, illustrated by, 
c. 11,14 and 17,11 A Healing 
d. 11,37 and 16,14 Pharisaic Hypocrisy, illustrated by 
e. 12,1 and 16,1 The Love of Money 
f. 12,35 and 15,1 Repentance 
g. 13,10 and 14,1 Rejection of Israel and Invitation of the Outcast 
N.D. GOULDER, Chiastic Structure of the Lucan Journey. Studia 
Evangelica 2 (1963) 195-202. 
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achtereenvolgens: 1. leerling zijn en zending (9,51-13,21); 2. de red
ding van het verlorene (13,22-17,10); 3. leerling zijn en eindverwach-
ting (17,11-19,27).

3
* De scheiding tussen deze delen is niet al te 

strikt. 

Het vierde deel is de aankomst in Jeruzalem (19,28-46). Als aankomst is 
het tegelijk de afsluiting van het reisverhaal en het begin van de sanc
tiefase, die zich in Jeruzalem afspeelt. Dat vierde deel is dus weer 
een overgangsdeel. 

2.2.4.1 EERSTE DEEL (Lc 9,51-13,21) 

De reis begint met de aanhef van 9,51. De uitdrukking και ούτος το 
πρόσωπον εστηρίσεν του πορευεσθαα εις Ιερουσαλήμ geeft aan dat bij dit 
vers het begin ligt van de reis. Tegelijk wordt de reis ook gekarakte
riseerd als αναλημψις. Evans

35
 probeert aan te tonen dat dit woord niet 

alleen de opname van een persoon in de hemel na een mysterieuze dood
 l c 

betekent, maar ook een testament in de zin van een serie onderrichtingen 
en vermaningen. In het Lucasevangelie wordt dit woord niet alleen 
betrokken op het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus, maar 
het zou ook verklaren waarom met dit woord het reisverhaal gekarakteri
seerd wordt en waarom vervolgens in het reisverhaal de discursieve taal 
zo'n voorname plaats inneemt. Het reisverhaal valt immers te karakte
riseren als onderricht. Een pericoop die in dit eerste gedeelte van het 
reisverhaal, narratief gezien, opvalt is het verhaal over de genezing op 
sabbat van een kromgebogen vrouw (13,10-17). Deze pericoop is interes
sant omdat het narratieve programma van σωτηρία, dat Jezus hier vol
trekt, aanwezig is in de oppositie van /losmaken/ en /binden/. Het pro
gramma van /losmaken/ wordt gerealiseerd door Jezus, dat van /binden/ 
door de opposant Satan. 

2.2.4.2 TWEEDE DEEL (Lc 13,22-17,10) 

Het tweede deel van het reisverhaal is thematisch niet zo erg verschil
lend van het eerste deel. Er komen een aantal gelijksoortige zaken aan 
de orde, zodat men zelfs van een parallel kan spreken tussen het eerste 
en het tweede deel.

37
 Ook het tweede deel wordt gekarakteriseerd door 

3
* G. SCHNEIDER, Das Evangelium nach Lukas. Kapitel 1-10. Gütersloh, 

Würzburg 1977. 226. 

" CF. EVANS, o.e. 39-40 

îg In de onmiddellijke co-tekst is er een allusie op de hemelvaart van 
Elia (vgl. 9,54; zie ook 2 К 1,10-11) en het woord αναλημψις speelt 
daarmee ook een rol in de 'ont rukkings theo logie' van Lucas. Vgl. G. 
FRIEDRICH, Lk.9,51 und die Entrückungstheologie des Lukas. In: P. 
Hoffmann e.a., Orientierung an Jesus (Fs. für J. Schmid). Freiburg 
1973. 48-77. 

17 De volgende zaken komen in beide delen voor: een klacht over steden 
en de dreiging met hun ondergang (10,13-16 en 13,34-35); de maaltijd 
ten huize van een van de Farizeeën en Jezus' kritiek op zijn gast-
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onderricht. Opmerkelijk is de rol van de Farizeeën in 13,31-33. Dit is 
des te opmerkelijker, omdat de vorige confrontatie met Farizeeën en 
schriftgeleerden is uitgelopen op uitgesproken vijandschap (11,53-54). 

2.2.4.3 DERDE DEEL (Lc 17,11-19,27) 

De derde sectie loopt van het grensgebied van Samaria en Galilea (17,11) 
naar Jericho (18,35 ; 19,1), dat gekarakteriseerd wordt als dichtbij Jeru
zalem (19,11).

эв
 In dit gedeelte bestaat een innerlijke samenhang die 

groter is dan op het eerste gezicht lijkt. Elk onderdeel heeft een re
latie met de aanwezigheid van het koninkrijk van God, met de volledige 
manifestatie van dat koninkrijk, het komen van de Mensenzoon en de vol
tooiing van de laatste etappe van Jezus' tocht naar Jeruzalem. Boven
dien hebben deze elementen een onderlinge samenhang.

39
 Narratief is 

natuurlijk de samenhang tussen het naderen van Jeruzalem en de andere 

heren (11,37-43 en 14,7-24); genezingen op sabbat (13,10-17 en 
14,1-6); een zaligspreking door een van de toehoorders (11,27 en 
14,15) en de voorwaarden voor navolging (9,47-62 en 14,25-27). 

'* Deze topografische aanduidingen zijn niet zonder problemen. Vooral 
de formulering 6\a μέσον Εαμορειας και Γαλιλαΐας in 17,11 heeft 
moeilijkheden opgeroepen. Enerzijds geeft men als betekenis voor δια 
μέσον aan: 1. door het midden van, zowel in de zin van door beide 
streken heen als langs de grens van beide genoemde streken; 2. tus
sendoor. Vgl. I. HOWARD MARSHALL, o.e. 650. Anderzijds roept het 
problemen op dat Samaria als eerste genoemd staat. GonzeImann meent 
op basis van deze moeilijkheden dat Lucas een afwijkende geografie 
heeft: namelijk dat Judea en Galilea aan elkaar grenzen, en dat 
Samaria daarnaast gelegen is, grenzend aan beide. Lucas schijnt zich 
Galilea te hebben voorgesteld, meer landinwaarts, maar aan Judea ra
kend, en Samaria ten noorden van Judea. H. CONZELMANN, Mitte der 
Zeit. 60-64. Schneider meent dat als Lucas een heldere voorstelling 
van de reisroute gehad heeft, de uitdrukking alleen maar kan beteke
nen 'door het grensgebied van Samaria en Galilea', maar hij sluit 
niet uit dat er in een vroeger stadium sprake is geweest van een 
reis vanuit Jeruzalem naar het noorden. J. SCHNEIDER, Analyse 213. 
Ogg meent Conzelmann zo te moeten begrijpen, dat in Lucas' voorstel
ling een gedeelte van Judea zowel dichtbij Samaria als dichtbij Gali
lea ligt, als het ware er tussen in. Wanneer Jezus op zijn weg naar 
Jeruzalem de tien melaatsen ontmoet, bevindt hij zich in dit 
gedeelte. G. OGG, o.e. 50. Een nog weer andere voorstelling (of 
dezelfde als die van Conzelmann ?) geven WILL BARNARD - PETER VAN 'T 
RIET, o.e. 103-106. Samaria ligt aan de kust, ten oosten daaraan 
grenzend Galilea en in het zuiden aan beide grenzend Judea. Voor ons 
doel is het voldoende te zien dat het derde deel van het reisverhaal 
zich afspeelt in een geografisch verloop, waarbij aan het begin Sama
ria en Galilea nog genoemd worden en waarbij aan het einde Jericho 
genoemd wordt, dichtbij Jeruzalem. 

ï9 B. VAN IERSE1 heeft dit aangetoond in een niet gepubliceerd paper 
(d.d. 23-1-1983): 'De pragmatiek van 1801-14 binnen de co-tekst van 
1711-1928 en het hele boek.' 
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genoemde elementen het meest interessant. Deze samenhang geeft ook aan 
het vervolg zijn eigen spanning. In dit gedeelte van het reisverhaal 
komt de samenhang uitdrukkelijk ter sprake in de vraag naar het tijdstip 
van de komst van het koninkrijk (17,20-21), de mededelingen over de 
tijd, de plaats en de gang van zaken in de dagen van de Mensenzoon 
(17,20-35), de vraag naar het vertrouwen dat de Mensenzoon zal aantref
fen (18,8), de toegankelijkheid van het koninkrijk voor mensen die zijn 
als kinderen (18,15-17); de vraag om het eeuwig leven te erven 
(18,15-17); de noodzaak dat eerst aan de Mensenzoon moet worden vol
trokken wat door de profeten geschreven is (18,31-34). Ook de gebeur
tenissen in en bij Jericho (18,35-43; 19,1-10) worden in verband 
gebracht met het naderbij komen van het koninkrijk (19,11). 

De spanning die in het verhaal gaat werken, is de spanning tussen het 
naderen van de plaats, waar de sanctiefase plaats heeft, met onder 
andere de glorifying test en de inthronisation, en het naderbij komen 
van het koninkrijk van God. Anders gezegd: Er is een spanning tussen 
het topografische naderbij komen en het temporele naderbij komen. Uit
drukkelijk wordt deze spanning ter sprake gebracht in de parabel van de 
koning en de tien slaven (19,11-27). Tegelijk is er ook de spanning die 
opgeroepen wordt door het naderen van Jeruzalem en de voorzeggingen van 
lijden en dood die in Jeruzalem zullen plaats hebben. 

2.2.4.4 VIERDE DEEL: AANKOMST (Lc 19,28-46) 

Als 'aankomst' is het vierde gedeelte een overgangsgedeelte. D< aan
komst is het einde van de reis, maar het is tegelijk het begin van de 
Jeruzalemse periode. Dat laatste is des te sterker, omdat de konings
ideologie die in het verhaal van de intocht aanwezig is,

1
*
0
 doorspeelt 

tot het einde van het boek.*
1
 Toch rekenen we 19,28-47 nog bij het 

1,0
 De aankomst wordt geschilderd als de intocht van een koning in zijn 
stad. Hierbij spelen op de achtergrond teksten mee als Zach 9,9 en 
mogelijk ook 1 К 1,33. Het uitspreiden van de mantels is een allusie 
op 2 К 9,13. In het citaat uit psalm 118,26 (vers 38) is o βασιλεύς 
ingevoegd. Dit is des te opmerkelijker, omdat in Lc 13,35, de andere 
plaats in het Lucasevangelie waar ps 116,26 wordt geciteerd, deze 
woorden niet worden ingevoegd. De woorden die volgen na dit citaat, 
zijn een variant op Lc 2,14, en daarmee wordt heel de koningsideo
logie zoals die aanwezig is in Lc 1 en 2 weer opgenomen. 

*
1
 In de Jeruzalemse periode heeft door de loop van de gebeurtenissen de 
'koningsideologie' ook een zekere dubbelzinnigheid, die cirkelt rond 
de vraag hoe het koninkrijk van God kan komen met een koning die 
gearresteerd en geëxecuteerd wordt. In het verhoor door het Sanhe
drin gaat het over de vraag of Jezus de Gezalfde is (22,67) en over 
het komen van de Mensenzoon. In het verhoor voor Pilatus is het de 
vraag of hij de Gezalfde is, de koning van de Joden (23,2-3). De 
bespotting door de soldaten is een koningsspel. In het verhaal van 
de kruisdood is er tot driemaal toe een bespotting waarin de konings
ideologie een belangrijke rol speelt (23,35.37.39). Boven het kruis 
hangt de reden van de veroordeling: 'Dit is de koning van de Joden' 
(23,38). Tenslotte wordt aan de leerlingen van Emmaüs opgehelderd 
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reisverhaal, omdat het eerste deel van de sanctiefase omraamd wordt door 
de twee samenvattende tekstgedeeltes 19,47-48 en 21,37-36. 

Wanneer men nu het hele reisverhaal overziet, moet men zeggen dat de 
mechanismen van associatie en dissociatie, zoals die aanwezig zijn in de 
performantiefase, gewoon doorgaan. Jezus voltrekt zijn programma van 
bevrijding aan een kromgebogen vrouw (13,10-17); aan een waterzuchtige 
man (14,1-6); aan melaatsen (17,11-19); aan een blinde (18,35-43). Hij 
komt op voor hun belangen. De beperkingen die sabbatvoorschriften 
opleggen, tellen niet (13,10-17; 14,1-6). De culturele en religieuze 
verschillen tussen etnische groeperingen probeert hij daarbij te over
winnen (9,52-56; 10,30-37; 17,11-19). Hij trekt op met tollenaars en 
zondaars (15,1-2; 19,1-10) en verdedigt dat gedrag tegenover degenen die 
er bezwaar tegen maken. 

Meer dan in de performantiefase wordt het verschil tussen voorstanders 
en tegenstanders benadrukt. Belangrijk is 'het woord horen' (10,38-42), 
dat zich uit in associatief gedrag (14,25-27) of in navolging. Vandaar 
dat in 9,57-62 en 14,25-27 de voorwaarden voor navolging worden geformu
leerd. Wanneer men geen gehoor geeft aan het woord, betekent dat ook de 
ondergang. In feite zijn de oordeelsuitspraken over de Galilese steden 
(10,13-16) en over Jeruzalem (13,34-35; 19,41-44) een schildering van 
het lot dat deze steden te wachten staat, als ze geen gehoor geven aan 
de bevrijdende boodschap. Het feit dat Jezus bij Farizeeën te gast is, 
belet hem niet een herhaald ουαι uit te spreken aan het adres van de 
Farizeeën (11,42.43.44) en wetgeleerden (11,46.47). De toon van de 
dreigende ondergang neemt toe naarmate het reisverhaal vordert. Het 
komt naar voren in de schildering van de komst van de Mensenzoon 
(17,22-37 en 19,39-40). Toch verhardt zich, ondanks alle druk die gezet 
wordt op het gehoor geven aan het woord, de tegenstand tegen Jezus 
(11,53-54; 19,39-40). 

Gezien vanuit de communicatieve functie, en niet zozeer vanuit het nar
ratieve verloop , is dit alles van het grootste belang. In het reisver
haal worden de lezers en de toehoorders geconfronteerd met de consequen
ties van de keuzes die ze maken ten aanzien van de waarden die con
stitutief zijn voor het verhaal. Doordat het narratieve verloop stokt, 
komt er voor de vertelinstantie ruimte om te communiceren, waarom het 
belangrijk is sommige waarden positief te evalueren en andere niet, en 
waarom het belangrijk is gehoor te geven aan de persuasieve kracht van 
het verhaal. De verteller van het totale verhaal maakt hierbij gebruik 
van het literaire procédé dit te communiceren via een van de verhaal
figuren. Met andere woorden: het reisverhaal is op te vatten als een 
intern evaluatief commentaar bij het totale verhaal. 

2.2.5 SANCTIEFASE (Lc 19,47-24,53) 

Het gedeelte van het Lucasevangelie dat zich te Jeruzalem afspeelt, heet 
sanctiefase, omdat allerlei narratieve functies die onder de glorifying 
test thuis horen, er een plaats in hebben. Het gaat dan om functies als 
resolution, recognition en Inthronisation. De sanctiefase kan weer in 

dat de weg die Jezus gegaan is, de weg van de Messias is (24,26). 
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vier secties worden ingedeeld: 

1. een sectie die zich afspeelt op het tempelplein (Lc 19,47-21,38). 
2. een sectie waarin lijden en dood centraal staan; deze sectie 

begint met het overlopen van Judas en eindigt met de dood en de 
begrafenis van Jezus (Lc 22,1-23,56). 

3. de sectie van de verrijzenis; de glorifying test bereikt zijn 
hoogtepunt (Lc 24,1-11). 

4. de sectie van de verschijningen en de hemelvaart (Lc 24,12-53). 

2.2.5.1 STRIJD (Lc 19,47-21,38) 

De eerste afdeling van de sanctiefase wordt afgebakend door de twee 
samenvattende tekstgedeeltes 19,47-48 en 21,37-38. ''

2
 In 19,47-48 wordt 

het anti-programma verwoord. De tegenstanders van Jezus in Jeruzalem 
worden er genoemd. Dat zijn de hogepriesters, de schriftgeleerden en de 
eersten van het volk,*

3
 die de dood van Jezus willen. Dit programma was 

al eerder geformuleerd in 9,22; 9,44; 13,33; 18,31-34. In 9,22 zijn ook 
al de anti-subjecten genoemd. 

In 19,47-48 en 21,37-38 is ook geformuleerd wat de belemmering is voor 
de uitvoering van het anti-programma. Dat is het volk dat overdag in de 
tempel aanwezig is om naar Jezus te luisteren (19,48 en 21,38). Deze 
rol van het volk is er ook in 20,29 en 22,2. Het volk biedt Jezus als 
het ware bescherming overdag in de stad. 's Nachts verblijft hij buiten 
de stad op de Olijfberg (21,37, vgl. 22,39). 

Heel de episode die zich afspeelt tussen 19,47-48 en 21,37-38 ademt de 
sfeer van het anti-programma. De gesprekken op het tempelplein zijn in 
feite twistgesprekken: over Jezus' bevoegdheid (20,1-8), een parabel 
die een spiegelverhaal is van het anti-programma (20,9-19), de vraag 
over het betalen van belasting (20,20-26), de vraag over de verrijzenis 
(20,27-40), de vraag over de Messias (20,41-44), de waarschuwing aan de 
schriftgeleerden (20,45-47) en aan de rijken (21,1-4). De apo-

1,2
 Deze omramende verzen hebben een aantal zaken gemeen, hetgeen in het 
woordgebruik tot uitdrukking komt. De plaats van handeling: εν τωι 
ιερωι (19,47; 21,37.38). De handeling zelf: ην διδάσκων (19,47; 
21,37). In beide gevallen wordt de houding van het volk genoemd: o 
λαός ... οπός (19,48) en πας ο λαός (21,38). Die houding is luiste
ren: ακουων (19,48) en άκουεг (21,38). Ook de duur van de hande
ling wordt genoemd: το καθ' ημεραυ (19,47) en τας ημέρας (21,37). 

*
3
 De tussenliggende tekstgedeeltes spelen zich af in hetzelfde span
ningsveld. De tegenstanders van Jezus zijn de hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de eersten van het volk. Het valt op dat in de 
sanctiefase de Farizeeën niet genoemd worden. In heel de Jeruzalemse 
periode komen ze niet voor. Hun optreden bij de intocht (19,39) is 
hun laatste optreden in het boek. Dat hangt wellicht daarmee samen 
dat het optreden van de Farizeeën binnen het Lucasevangelie gekarak
teriseerd kan worden als oppositie, terwijl er bij het optreden van 
de hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden duidelijk sprake is van 
een anti-programma: ze willen de dood van Jezus. 
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calyptische rede voegt bij dit alles nog de dreiging van de verwoesting 
van Jeruzalem en van de dag van de Mensenzoon; een dreiging die in toe
nemende mate ook al in het reisverhaal aanwezig is Vanwege deze steeds 
aanwezige sfeer van het anti-programma karakteriseren we de eerste peri
ode van de sanctiefase als 'strijd'. 

In deze eerste periode van de sanctiefase lukt het anti-programma niet. 
De strategie om Jezus ten overstaan van het volk in zijn woorden te van
gen, zodat het volk geen belemmering meer is voor de realisering van het 
anti-programma, lukt niet. Dat blijkt uit teksten als 20,26 en 20,40, 
en uit het feit dat de slotverzen van deze eerste sectie aangeven dat 
Jezus nog steeds dezelfde activiteiten uitoefent als aan het begin 
Maar wanneer er vanwege het volk overdag in de stad geen mogelijkheden 
zijn, dan wellicht 's nachts buiten de stad Daarover gaat de volgende 
afdeling. 

2.2.5.2 LIJDEN EN DOOD THE DIFFICULT TASK (Le 22 en 23) 

De hoofdstukken 22 en 23 vormen het lijdensverhaal van het Lucasevange-
lie Dit verhaal start met de situatie waarin de hogepriesters en oud
sten nog steeds voornemens zijn Jezus ter dood te brengen, maar waarbij 
de aanwezigheid van het volk hen verhindert dit voornemen ten uitvoer te 
brengen (22,2) Dat de Satan1** in Judas vaart en deze met hen overlegt 
hoe hem te verraden zonder volkstumult (22,3-6) biedt voor hen mogelijk
heden. In de figuur van Judas krijgen ze uit de kring van Jezus leer
lingen een adjuvant voor hun anti-programma, die als zodanig door Satan 
is geïnstalleerd Dit betekent onder meer dat alle actantiele rollen 
van het anti-programma nu ook door verhaalfiguren zijn ingevuld. Sche
matisch is dit als volgt weer te geven 

Satan •dood •Jezus 

. 1 . 
Judas »hogepriesters^ volk 

schriftgeleerden 
oudsten 

Zoals reeds eerder in het Lucasevangelie gebleken is (9,22; 9,44; 13,33; 
18,31-33), is er bij Jezus een voorweten van wat er gaat gebeuren. In 
deze afdeling van de sanctiefase blijkt dat uit het voorweten van aller
lei details Zo het weten over de manier waarop de leerlingen de man 
met de kruik zullen aantreffen (22,10), het weten dat een van de leer
lingen hem zal overleveren (22,21-22) en het weten dat Petrus hem zal 
verloochenen (22,34). Dit voorweten van wat er gaat gebeuren, maakt het 
ook mogelijk dat Jezus, weliswaar met strijd en angst, een bewuste keuze 
maakt voor de weg die hij te gaan heeft 'niet mijn wil, maar Uw wil 
geschiede' (22,42) Deze weg bestaat daarin dat het anti-programma dat 
voor Jezus de dood betekent, gerealiseerd wordt in heel het verloop van 
de nachtelijke arrestatie (22,47-54), bespotting (22,63-65); verhoor 
door het Sanhedrin (22,66-71); verhoor door Pilatus (23,1-5); verhoor 

** Voor GonzeImann is dit het einde van de 'satansvrije tijd'. Zijn 
opvattingen dienaangaande worden besproken m noot 13. 

55 



door Herodes (23,6-12); uitlevering van de willekeur door het volk 
(23,13-25); executie (23,26-49) en begrafenis (23,50-56). Juist omdat 
in deze sectie Jezus volledig uitgeleverd wordt aan de realisatie van 
het anti-programma, is dit gedeelte gekarakteriseerd als 'the difficult 
task', de proef die de held ondergaat in de sanctiefase. 

2.2.5.3 VERRIJZENIS: GLORIFYING TEST (Le 24,1-11) 

Het anti-programma, waarin Jezus' tegenstanders zijn dood bewerkstelli
gen, is volledig uitgevoerd. Daarop volgt het verhaal van het lege graf 
(24,1-11): de glorifying test. De test van de sanctiefase wordt door
staan. In het verhaal van het lege graf blijkt dat op een indirecte 
manier. De twee mannen in het graf leggen aan de vrouwen uit wat het 
betekent, dat zij er het lichaam van Jezus niet vinden: 'Wat zoeken 
jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is ten leven ge
wekt.' Door Jezus de 'levende' te noemen en door aan te geven dat hij 
niet bij de doden vertoeft, geven ze aan dat de dood is overwonnen en 
dat de difficult task is volbracht. Door het gebruik van ηγερθη geven 
ze indirect aan dat de destinateur van het narratieve programma van het 
totale verhaal. God, deze sanctie heeft uitgevoerd. Maar net zo min als 
in de manipulatie- en competentiefase God als destinateur direct in het 
verhaal aanwezig is, is hij dat hier in de sanctiefase als 'sujet moda-
lisateur'.^

5
 Ook hier is hij slechts indirect aanwezig. 

Ook op een andere manier is de sanctie afwijkend. Degene aan wie de 
sanctie is voltrokken, Jezus, blijft in het verhaal van het lege graf 
afwezig. Hoewel levend, zoals de twee mannen zeggen, is hij er niet. 
Juist vanwege de indirectheid waarmee over de sanctie wordt gesproken 
(de elf en de anderen horen het weer van de vrouwen, die het van de twee 
mannen hebben gehoord), en vanwege de afwezigheid van Jezus, vraagt het 
verhaal als het ware nog om een vervolg waarin Jezus ook wordt herkend 
als gesanctioneerd door God. 

2.2.5.4 VERSCHIJNING EN HEMELVAART: RECOGNITION EN INTHRONISATION 
(Le 24,12-53) 

De laatste sectie van de sanctiefase kan gekarakteriseerd worden met de 
narratieve functies van recognition en Inthronisation. De herkenning 
speelt vooral een belangrijke rol in het verhaal van de Emmaüsgangers 
(24,12-35). ̂ ' Het opmerkelijke is daar dat het moment van herkenning ook 
het moment is waarop Jezus uit het gezicht verdwijnt. De leerlingen 
herkennen hem als het ware in zijn afwezigheid. Wanneer hij daarentegen 
met hen oploopt, zijn hun ogen verhinderd hem te herkennen (24,16). De 
herkenning gaat echter nog verder dan de herkenning van hun reisgenoot 
als de verrezen Jezus. Tijdens het gesprek onderweg wordt duidelijk dat 
de levensweg van Jezus, zoals door hen zelf verteld (24,19-24), de weg 

*s Voor 'sujet modalisateur' zie GROUPE D' ENTREVERNES, Analyse 
sémiotique des textes. Introduction, theorie - pratique. Lyon 1979. 
45-46. 

*' Voor een semiotische analyse van het Emmaiisverhaal zie B. VAN IERSEL, 
Terug van Emmaus. Tijdschrift voor Theologie 18 (1978) 294-323. 
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is van de Messias die door Mozes en de profeten is aangegeven 
(24,25-27). Een dergelijke herkenning speelt ook een rol in de ver
schijning aan de elf (24,36-50). Eerst moet duidelijk worden dat ze 
geen geest zien (24,37). Daarom eet Jezus een stuk vis (24,33). Ver
volgens geeft hij aan hoe in Mozes, de profeten en de psalmen over hem 
geschreven staat dat de Messias zal lijden, sterven en verrijzen 
(24,44-46). 

De Inthronisation is aanwezig in het verhaal van de opneming ten hemel 
(24,50-51). Deze gebeurtenis wordt uitgebreider, en met de nodige ver
schillen, opnieuw verteld aan het begin van Handelingen (Hnd 1,4-11). 
Het vormt daarmee de overgang naar het boek van Handelingen. Dit over
gangskarakter wordt nog eens benadrukt door het feit dat de laatste pas
sages van het evangelie ook gelezen kunnen worden als de installatie van 
een nieuw subject. In 24,47-49 geeft Jezus aan de leerlingen de 
opdracht om te verkondigen onder alle volkeren en om te getuigen over 
alles waarover in het evangelieboek is verteld. Dat is als het ware een 
formulering van het narratieve programma van Handelingen. Om dit pro
gramma te kunnen realiseren zullen de leerlingen met geest worden toege
rust (24,49), net zoals Jezus voor de realisatie van zijn programma met 
geest is toegerust (3,22). 

Met de terugkeer van de leerlingen naar Jeruzalem en de tempel en hun 
verheerlijking van God (24,52-53) eindigt het boek op de plaats waar het 
begon: in de tempel. 

2.2.6 SAMENVATTING 

Het Lucasevangelie bestaat uit vier hoofddelen,*7 die elk afzonderlijk 
weer uit vier delen bestaan. Het laatste deel van elk hoofddeel draagt 
een overgangskarakter. Het derde hoofddeel (de reis van 9,51-19,46) 
valt niet samen met één van de narratieve fasen, maar is een pauze in de 
narratieve ontwikkeling, overwegend gevuld met discursief tekstmateri
aal. Juist de plaats van dit discursieve materiaal na de performantie-
fase en voor de sanctiefase maakt het reisverhaal, hoewel narratief van 
minder belang, pragmatisch van groot belang: de lezer moet zijn keuzes 
gemaakt hebben, voordat de sanctiefase aanbreekt. In dit verband is het 
ook niet zonder belang dat in het reisverhaal een toenemende eschatolo
gische dreiging aanwezig is, die wel het sterkst is rond het verhaal van 
de intocht. De keuzes van de lezer worden door deze dreiging gemanipu
leerd. 

2.3 NOGMAALS DE TOPOGRAFISCHE STRUKTUUR 

De analyse van het narratieve verloop, zoals in de voorafgaande para
grafen gegeven, maakt duidelijk dat het Lucasevangelie toch een heel 
eigen versie heeft van het synoptisch schema waarover aan het begin van 

1,7 С L' EPLATTENIER, Lecture de 1' évangile de Luc. Paris 1982, geeft 
op basis van een 'integrale lezing' eveneens een hoofdindeling in 
vieren. Slechts op één punt wijkt deze af van de indeling die wij 
gegeven hebben: Lc 4,14-30 wordt bij de Galilese periode gerekend. 
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dit hoofdstuk is gesproken. Dat Galilea en Judea tegenover elkaar staan 
en dat in het reisverhaal de overgang van de eerste naar de tweede land
streek wordt gemaakt, geldt voor alle drie de synoptici. Maar voor een 
goed zicht op de totale topografische struktuur van het Lucasevangelie 
zijn ook de indicatoren van plaats in Lc 1 en 2 een belangrijk gegeven. 
Belangrijke delen van deze hoofdstukken spelen zich af in Judea, in 
Jeruzalem, en meer in het bijzonder in de tempel.*' Dit gegeven wordt 
belangrijk als men bedenkt dat ook het gehele vierde deel van het Lucas
evangelie zich afspeelt in en rond Jeruzalem en dat het derde deel over 
de reis naar Jeruzalem verhaalt. 

Een en ander impliceert dat er behalve een overgang van Galilea naar 
Judea, ook een overgang moet zijn van Judea naar Galilea. Die is inder
daad aanwezig in 3,1-4,13. Daar wordt verteld hoe het woord van God tot 
Johannes kwam in de woestijn (3,2) en hoe hij vervolgens doopt in de 
Jordaan (3,3). Van Jezus wordt er verteld hoe hij na zijn doop in de 
Jordaan weggaat en naar de woestijn wordt gevoerd (4,1). In het totale 
verhaal staan de verblijfsgebieden tegenover elkaar. Bij Judea hoort 
Jeruzalem en de tempel. Bij Galilea horen de Galilese steden, waarvan 
Kafarnaüm wel het meest genoemd wordt, met hun synagogen. Er zijn twee 
overgangsgebieden. Het ene wordt gevormd door de Jordaanstreek en de 
woestijn, het andere door de gebieden die tijdens de reis worden aan
gedaan: het grensgebied van Samaria en Galilea, en Jericho. Het een en 
ander kan geordend worden in een semiotisch vierkant, waarbij de opera
ties van negatie en selectie bewerken dat in deze topografie een narra
tieve struktuur zichtbaar wordt. Het vierkant is aldus: 

Jud« 
Je ruza l« 

temp« 

4 

Samar. 
grensgebi« 

J e r i c l 

sa 
im 
i l 

/ 3 

ia 
id 
ΙΟ 

GÌ 

KÍ 

\ 
m 
Je 

i l i l e a 
ifarnaiim 
fnagogein) 

2 

ses t i jn 
jrdaan 

«1 Als indicator van plaats komt Ιουδαία voor in 1,65 en 2,4, terwijl de 
vorm Ιούδας voorkomt in 1,39. Jeruzalem komt zes maal voor, waarvan 
vijf maal als indicator van plaats: in 2,22, waar de vorm Ιεροσόλυμα 
wordt gebruikt, en in 2,25.41.43.45, waar de vorm Ιερουσαλήμ wordt 
gebruikt. Bovendien wordt nog zes keer gewezen op de tempel. Vgl. 
R. LAURENTIN, Structure et Théologie, 103. H.H. OLIVER, The Lucan 
Birth Stories and the Purpose of Luke-Acts. New Testament Studies 10 
(1963-64) 202-226, vooral 220-221. In 1,9; 1,21.22 wordt het woord 
ναός gebruikt en in 2,27; 2,37 en 2,46 ιερόν. Weliswaar is er in Le 
1 en 2 een aantal keren sprake van een reis naar Jeruzalem (1,39 en 
2,4.41), waardoor er binnen deze hoofdstukken natuurlijk ook een 
spanning aanwezig is tussen Galilea en Judea, maar de meeste hande
lingen hebben plaats in Judea. 
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2.4 PLAATSBEPALING VAN Le 15,1-17,10 

Het onderzoeksobject van deze studie maakt deel uit van het reisverhaal, 
en wel van het derde deel (13,22-17,10). Dat het reisverhaal narratief 
gezien niet van zulk gewicht is, maar dat het belang ervan gezocht moet 
worden in het pragmatisch effect, geldt natuurlijk ook voor Lc 
15,1-17,10. Ook dit tekstgedeelte levert geen omvangrijke bijdrage aan 
de narratieve ontwikkeling van het totale verhaal. 

In het derde deel van het reisverhaal komen de volgende themata aan de 
orde:*9 

• 13,22-30: de vraag of er veel gered zullen worden. De beelden 
van de nauwe poort en van de huisheer die de toegang tot zijn 
huis weigert, beschrijven de situatie van de eindtijd. Het maal
tijdkarakter hiervan wordt geformuleerd in 13,29. 

• 13,31-35: de tocht van Jezus staat onder de dreiging van de dood. 
Van de genezingen die Lucas noemt, is de genezing tijdens het 
sabbatmaal van 14,1-24 een voorbeeld. 

• 14,1-24: te gast bij een voorname Farizeeër op sabbat. Jezus 
geneest eerst een waterzuchtige man, houdt de genodigden een 
spiegel voor hoe ze de voornaamste plaatsen zoeken en vertelt 
naar aanleiding van een opmerking over maaltijd houden in het 
rijk van God de parabel van het grote gastmaal, waarin de heer in 
plaats van de oorspronkelijke genodigden de armen, gebrekkigen, 
blinden en kreupelen uitnodigt. 

• 14,25-35: navolging van Jezus. Dit impliceert een breuk met de 
familie, de bereidheid zijn kruis te dragen en het afstand doen 
van alle bezit. De beelden van de man die een toren gaat bouwen 
en de koning die ten strijde trekt, geven aan dat men met de con
sequenties van zijn keuze rekening moet houden. 

• 15,1-17,10: Van dit gedeelte wordt in hoofdstuk 7 van deze studie 
aangetoond dat de verbindende thematiek die van /gemeenschap/ is. 
Subthematieken als die van de maaltijd, de omgang met geld en 
bezit en met verwanten komen erin terug. 

Daarmee krijgt 15,1-17,10 een goede plaats in het grotere geheel van 
13,22-17,10. Een aantal thematieken zijn reeds in dit gedeelte van het 
reisverhaal aan de orde geweest en worden in 15,1-17,10 doorgezet. 

•>s Hier is gebruik gemaakt van SJEF VAN TILBORG, Pragmatiek van Lk. 
14,16-24 (niet gepubliceerd paper). P. HOFER, Untersuchungen zur 
literarischen Gestalt und kompositorischen Einordnung von Lk. 
15,1-32. Salzburg 1976, was voor mij niet toegankelijk. 
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HOOFDSTUK 3 

ANALYSE VAN DE COMMUNICATIEVE SITUATIE WAARIN 
DE PARABELS VAN LC 15,1-17,10 VERTELD ZIJN 

3.0 INLEIDING 

De twee voorafgaande hoofdstukken waren min of meer inleidend van aard. 
In hoofdstuk 1 is de methode uiteengezet welke in deze studie gehanteerd 
wordt. In hoofdstuk 2 is het narratieve verloop van het totale Lucas-
evangelie beschreven. Daarbij is ook de plaats in dat narratieve ver
loop van het eigenlijke object van onderzoek, Lc 15,1-17,10, aangegeven. 
In dit hoofdstuk wordt het te onderzoeken tekstgedeelte afgebakend en 
ingedeeld. Ook worden de aanvangsverzen, die de communicatieve situatie 
beschrijven waarin de ingebedde verhalen van Lc 15 en 16 worden verteld, 
geanalyseerd naar hun narratieve, figuratieve en discursieve organisa
tie. Met de analyse van 15,1-2 is niet de totale communicatieve situa
tie geanalyseerd, omdat bij een ingebed verhaal het vertellen van de 
omringende ingebedde verhalen deel uitmaakt van die communicatieve 
situatie. Daarom zal, waar dat nodig is voor de beschrijving van het 
pragmatisch effect, de analyse van de communicatieve situatie opnieuw 
worden opgenomen. In feite volgt dus in dit hoofdstuk de eerste en een 
gedeelte van de derde methodische stap zoals die op het einde van 
hoofdstuk 1 zijn aangegeven. 

3.1 AFBAKENING EN INDELING VAN 15,1-17,10 

Binnen het reisverhaal vormt 15,1-17,10 een relatief zelfstandig geheel. 
De afbakening naar voren van dit deelverhaal is niet zo moeilijk. Het 
blijkt dat de ingebedde verhalen die in dit gedeelte van het totale ver
haal worden verteld, deel uitmaken van eenzelfde deelverhaal, omdat ze 
verteld worden binnen eenzelfde communicatieve situatie die aangegeven 
wordt in 15,1-2. In deze verzen bevindt Jezus zich temidden van twee 
groepen mensen: aan de ene kant tollenaars en zondaars die naar hem toe 
komen om te luisteren, en aan de andere kant Farizeeën en schriftgeleer
den die er onvrede mee hebben dat hij met tollenaars en zondaars omgaat 
en met hen eet. De omstandigheden zijn anders dan die van de vooraf
gaande co-tekst in hoofdstuk 14. Daar spreekt Jezus, terwijl massa's 
met hem optrekken (14,25). In 15,1 komen concreet aangeduide groepen 
mensen naar hem toe. Is hij in 14,25 onderweg, uit het verwijt van de 
Farizeeën en schriftgeleerden in 15,2 kan men opmaken dat hij op een 
plaats is waar hij mensen kan ontvangen. De communicatieve situatie van 
15,1-2 komt opnieuw ter sprake in 16,14. De volgende verbanden kunnen 
worden aangegeven: 

15.1 οκουεχν αυτού 16,14 ηκουον δε ταύτα ιταντα 
15.2 φαρίσαιοτ 16,14 φαρίσαΐοΐ 
15,2 διεγογγυζον 16,14 εζεμυκτηρίζον 

In het laatst aangegeven verband kan men een climax zien. 
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In deze situatie vertelt Jezus een aantal parabels De toegesprokenen 
van 15,4-6, 8-9, 11-32 zijn duidelijk de Farizeeën en schriftgeleerden 
Met deze parabels reageert Jezus op hun verwijt De toegesprokenen van 
het ingebedde verhaal in 16,19-31 zijn ook de Farizeeën Immers, het 
verhaal van Lazarus en de rijke man maakt deel uit van de directe rede 
die begint in vers 15 en die een directe reactie is op het gedrag van de 
Farizeeën dat in vers 14 beschreven staat. Een moeilijkheid vormt 16,1. 
Daar staat dat het navolgende tegen de leerlingen is gezegd, terwijl 
deze in het begingedeelte nog niet genoemd zijn De vraag is dan of we 
met dezelfde communicatieve situatie te maken hebben In 16,14 blijkt 
dat de Farizeeën, die ook al in 15,2 waren vermeld, het verhaal van de 
onrechtvaardige rentmeester en de erop volgende spreuken gehoord hebben 
en erop reageren Ze zijn dus nog steeds aanwezig Verder betekent 
ελεγεν 6ε ког in 16,1 dat hij mede tot zijn leerlingen spreekt. Er is 
dus voor het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester eenzelfde situa
tionele contekst Dat in 17,1 de leerlingen opnieuw worden aangespro
ken, is nu ook geen moeilijkheid meer, omdat de leerlingen ook deel uit
maken van dezelfde communicatieve situatie. 

De afbakening aan het einde kan worden verantwoord door te wijzen op de 
gewijzigde omstandigheden m 17,11. Daar worden als indicatoren van 
plaats en tijd opnieuw gegevens over de reis naar Jeruzalem vermeld 
(vgl. ook 9,51 en 13,11), die nu door het midden gaat van Samaria en 
Galilea

 l
 In het dorp waar Jezus aankomt, treden ook andere verhaal

figuren op. tien melaatse mannen komen hem tegemoet. Het onderricht 
van Jezus wordt hier afgewisseld met een wonderverhaal. 

In het aldus afgebakende deelverhaal bevinden zich ingebedde verhalen: 
15,4-6, 8-9, 11-32, 16,lb-8; 19-31. In een aantal gevallen worden deze 
ingebedde verhalen afgesloten met een of meerdere concluderende spreuken 
(zo 15,7 10; 16,9-13) of door spreuken voorafgegaan (16,15-18) De dia
loog met de leerlingen m 17,1-10 sluit het geheel af. De directe rede 
van Jezus wordt onderbroken in 17,5, waarop Jezus in 17,6-10 antwoord 
geeft. Alles bij elkaar geeft dit de volgende globale indeling: 

15,1-2 Inleiding, schildering van de situationele contekst, waarin 
het verwijt van de Farizeeën 

15,3 Inleiding op het antwoord van de Farizeeën 
15,4-10 Twee parabels en bijbehorende spreuken· 

15,4-6 Parabel van de man met de honderd schapen 
15,7 Afsluitende spreuk 
15,8-9 Parabel van de vrouw met de tien drachmen 
15,10 Afsluitende spreuk 

15,11a Inleiding op de parabel van de vader en de twee zonen 
15,llb-32 > Parabel van de vader en de twee zonen 
16,1a Inleiding op de parabel van de onrechtvaardige rentmeester 

en de bijbehorende spreuken 
16,lb-13 Parabel van de rentmeester en bijbehorende spreuken: 

16,lb-8 Parabel van de rentmeester 
16,9-13 Afsluitende spreuken 

1 De problemen die vastzitten aan deze geografische aanduiding worden 
besproken in 2.2.4.3, vooral noot 38. 
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16,14 Reactie van de Farizeeën 
16,15-31 Jezus' antwoord op de reactie van de Farizeeën: 

16,15-18 Inleidende spreuken 
16,19-31 Parabel van Lazarus en de rijke man 

17,1-10 Dialoog met de leerlingen: 
17,1-4 Directe rede gericht aan de leerlingen 
17,5 Vraag van de apostelen 
17,6-10 Antwoord van Jezus 

Bij de analyses van de afzonderlijke tekstgedeeltes zullen meer precieze 
indelingen en verbanden ter sprake komen. Dat er in het aldus afgeba
kende en ingedeelde deelverhaal verbanden liggen, moge blijken uit het 
feit dat woorden en zinswendingen terugkeren. Onderstaand schema geeft 
een overzicht van woorden in Lc 15 die in het hele hoofdstuk van belang 
zijn:2 

αμαρτωλός, αμαρτανω 

αιτολλυμι 

ευρίσκω 

χαίρω, χαρά 
συνχαίρω 
ευφραίνω 

συγκαλεω 
παρεκαλεω 

1-3 

2 

4-7 
4-6 7 

3 

3 

2 
1 

1 

1 

1 

8-10 
8-9 10 

2 

3 

1 
1 

1 

1 

1 

11-32 

2 

2 

2 

1 

4 

1 

In het overzicht van Leonard Ramaroson ontbreken de woorden rond de 
stam καλεω, die toch ook in alle drie de parabels aanwezig is. Daar
door gaat een belangrijk betekenisaspect van de parabels verloren: 
dat van de'uitnodiging. LEONARD RAMAROSON, Le coeur du troisième 
évangile: Lc 15. Biblica 60 (1979) 348-360. Belangrijk voor de hier 
aan de orde gestelde problematiek is P. HOFER, Untersuchungen zur 
literarischen Gestalt und kompositorischen Einordnung von Lk. 15,1-32. 
Salzburg 1976. Paul Bernadicou ordent het vocabularium van Lc 15 
vooral rond het thema van vreugde. Vormen van χαίρειν of χαρά in vers 
5 en 32 en in vers 7 en 10; συνχαίρειν in vers 6 en 9; ευφραίνω in 23 
en 32; συμφονιας κα\ χορών in 25; het gedrag van de vader in vers 20; 
de herhaling van de uitnodiging in vers 6 en in vers 9 en de vreugde 
in de hemel en bij de engelen geven het gemeenschapskarakter van de 
vreugde aan evenals het verzoek van de vader aan de knechten in vers 
22 en zijn uitnodiging aan de oudste broer. PAUL J. BERNADICOU, The 
Lucan Theology of Joy. Science et Esprit 30 (1978) 57-80, vooral 73. 
Vgl. ook E. RASCO, Les paraboles de Luc XV. In: I. de la Potterie 
(ed), De Jésus aux Évangiles. Gembloux 1967. 165-183. 
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Tussen de parabel van de verloren zoon en die van de onrechtvaardige 
rentmeester zijn er overeenkomsten in woorden en zinswendingen: zo δια-
σκορτπζω in 15,3 en 16,1. Hickling' rekent bij deze overeenkomsten ook: 
εις εαυτόν ελθων ε0η in 15,17, en ειιτεν εν εαυτωι in 16,3. Blijkens 
noot 2 op p. 258 van zijn artikel twijfelt hij echter op grond van een 
opmerking van Joachim Jeremías aan de kracht van de overeenkomst. Deze 
twijfel kan nog worden aangewakkerd door te wijzen op het verschijnsel 
van het zelfoverleg in een aantal parabels van Lucas: 

7,39 ειπεν εν εαυτωι λέγων 
12,17 κα\ διελογιζετο εν εαυτωι λέγων 
18, 4 μετά δε ταύτα ειπεν εν εαυτωι 
20,13 ειπεν δε ο κύριος του αμπελωνος 

Opvallend vaak is de combinatie van een werkwoord van zeggen plus εν 
εαυτωι aanwezig. In 15,17 is er echter een andere formule. 

De parabels van Lc 16 vertonen op het niveau van de manifestatie een 
samenhang, doordat ze eenzelfde beginformule hebben: άνθρωπος (δε) τις 
ην πλούσιος in 16,1 en 16,19. Hoewel ze een verschillend verhaalverloop 
hebben, handelen beide over een economisch financiële werkelijkheid. 
A. Feuillet11 heeft laten zien hoe deze twee parabels een complementaire 
functie ten aanzien van elkaar vervullen. De parabels vormen een anti
these rond hetzelfde thema: vrienden maken onder armen, en spreken zo 
van een gemeenschapsideaal dat ook in Hnd 2,42-47 en 4,32-36 aanwezig 
is. 

Hoe de tussenliggende verzen horen bij de parabel van de onrechtvaardige 
rentmeester en bij de parabel van Lazarus en de rijke man, wordt bespro
ken in de afzonderlijke hoofdstukken die gewijd zijn aan de afzonder
lijke parabels.5 

3 A. HICKLING, A Tract on Jesus and the Pharisees? A Conjecture on the 
Redaktion of Luke 15 and 16. The Heytrop Journal 16 (1975) 253-265. 

* A. FEUILLET, La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare (Lc 
16,19-31), antithèse de la parabole de l'intendant astucieux (Lc 
16,1-9). Nouvelle Revue Théologique 111 (1979) 212-223. 

5 Horn noemt Lc 16 een in zich gesloten compositie, die opgebouwd is 
vanuit de uiterlijke aanleiding, verwoord in vers 14 en 18, namelijk 
dat de Farizeeën φιλάργυροι en μοιχοί zijn. Daarop volgt een ethische 
waardering in vers 15 en een principiële these in vers 16: de verkon
diging van de βασίλεια en van de wet als bestanddeel van de schrift 
zijn complementair. Het 'bewijs' daarvoor wordt geleverd in het voor
afgaande en het volgende gedeelte. Het voorafgaande gedeelte bestaat 
uit: vers l-8a gelijkenis; vers 8b overdracht op de christelijke ge
meente; vers 9-13 toepassing. Jezus' woord betekent aalmoezen geven. 
Het navolgende gedeelte bestaat volgens Horn uit vers 19-26, een 
ebionitische traditie over de omkering van het lot in het hiernamaals, 
die op redaktieniveau de φιλαργυρία illustreert. In vers 27-31 manen 
wet en profeten de broers van de rijke man tot ommekeer door het geven 
van aalmoezen. FRIEDRICH WILHELM HORN, Glaube und Handeln in der The-
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Voor een aantal andere woorden en woordgroepen zijn er ook nog verbanden 
die aangegeven moeten worden. Ακούω, dat een rol speelt op het einde 
van de parabel van Lazarus en de rijke man, komt ook voor in 15,1 en 
16,14. Luisteren is precies de reden waarom de tollenaars en zondaars 
naar Jezus komen. Op het einde van de parabel is het luisteren naar 
Mozes en de profeten doorslaggevend. 

Een tweede gegeven is het thema van de vreugde, dat in Lc 15 zo η be
langrijke rol speelt en via ευφροανομενος in 16,19 terugkomt. In de 
parabels van het verlorene wordt de vreugde positief gewaardeerd, in de 
parabel van Lazarus en de rijke man negatief. Een ander verschil is dat 
in de parabels van Lc 15 de vreugde een duidelijke aanleiding heeft in 
het terugvinden van het verlorene, terwijl in 16,19 gesuggereerd wordt 
dat ze zonder aanleiding is. Ze is καθ' ημεραν. 

Een volgend verband, dat niet alleen ligt op het niveau van de tekst
manifestatie, maar ook op het niveau van de figuratieve rollen, is dat 
zowel in de parabel van de vader met de twee zonen als in de parabel van 
Lazarus en de rijke man een vader-zoon relatie aanwezig is. Het onder
linge aanspreken van de verhaalfiguren gebeurt vanuit die relatie. 
Zoals de jongste zoon zijn vader aanspreekt met τιοτερ (15,18.21), zo 
spreekt de rijke man Abraham aan met πάτερ (16,24.27.30). Omgekeerd, 
zoals de vader zijn oudste zoon aanspreekt met τεκνον (15,31), zo 
spreekt ook Abraham de rijke man aan met τεκνον. Ook met 16,8 zijn er 
verbanden, omdat daar sprake is van zonen van deze eon en van zonen van 
het licht. 

Een verband dat er nog ligt op manifestatieniveau, is dat tussen 16,9 
'maakt u vrienden' en de parabel van de man met de honderd schapen en 
die van de vrouw met de tien drachmen, die hun buren en vrienden, buur
vrouwen en vriendinnen samenroepen. Het gegeven 'vrienden' verbindt 
deze tekstgedeeltes. 

In hoofdstuk 7 van deze studie zal worden aangegeven dat deze verbanden 
die op manifestatieniveau zijn opgenoemd, hun oorsprong hebben in een 
isotopie die in het gehele afgebakende tekstgeheel aanwezig is: die van 

ologie des Lukas. Göttingen 1983. 69. Pogingen om Lc 15 en 16 als 
een eenheid te zien (bijvoorbeeld die van Hickling) wijst Horn af als 
niet overtuigend. In hoofdstuk 7 van onze studie wordt aangegeven hoe 
Lc 15 en 16 onderling thematisch samenhangen, waarbij het door A. 
Feuillet voor Lc 16 aangewezen thema van het gemeenschapsideaal voor 
het geheel de rode draad is. A. FEUILLET, o.e. Aalmoezen geven is 
een concretisering van dit ideaal. Pragmatisch gezien is de tegen
stelling Farizeeën - ara ha aretz, waarop het artikel van Hickling is 
gebouwd, te smal, omdat er voor de lezers van het Lucasevangelie her-
kenningsmogelijkheden zijn in de verhaalfiguren zowel van de ingebedde 
verhalen als van het totale verhaal. Het gaat bij beide om realise
ringen van bepaalde semantische waarden. Voor herkenningsmogelijkhe-
den in de Farizeeën vgl. bijv. HORN, o.e. 225-226: 'Sie stehen para
digmatisch für die in ihrem Besitzstreben sich rechtfertigenden Chris
ten der 1k. Gemeinde.' 
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gemeenschap. Ook zal daar aangegeven worden welke de verbanden zijn op 
manifestatieniveau van de navolgende co-tekst 17,1-10 met de ingebedde 
verhalen van Lc 15 en 16. 

Omdat het voor de analyse van de pragmatische werking van iedere parabel 
afzonderlijk nodig is dat de communicatieve situatie bestudeerd wordt 
onder oogpunt van narratieve, figuratieve en discursieve organisatie en 
omdat het voor meerdere parabels eenzelfde communicatieve situatie 
betreft, is het nuttig om deze contekst te analyseren voorafgaande aan 
de analyse van de afzonderlijke parabels en hun pragmatische werking 
binnen deze contekst. Deze analyse zal vooral een analyse zijn van 
15,1-2, omdat daar de narrativiteit van de afgebakende sequentie als 
onderdeel van het totale verhaal het grootst is. De rest van het afge
bakende gedeelte bestaat, met uitzondering van 16,14, praktisch alleen 
uit tekst gesproken door de verhaalfiguren van het totale verhaal. De 
ingebedde verhalen maken deel uit van deze door de verhaalfiguren van 
het totale verhaal gesproken tekst. 

3.2 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN 15,1-2 

In de inleidende zinnen die de communicatieve situatie aangeven waarin 
Jezus de parabels van Lc 15 en 16 vertelt, wordt beschreven hoe hij 
verkeert temidden van twee groepen mensen: aan de ene kant tollenaars 
en zondaars, daartegenover Farizeeën en schriftgeleerden. In deze 
situatie is er een tegenstelling tussen het programma van Jezus (het 
aangaan van conjunctie met tollenaars en zondaars) en het programma van 
de Farizeeën en schriftgeleerden (het negatief beoordelen en ongedaan 
willen maken van deze conjunctieve transformatie).' Het programma van 
Jezus kan met de volgende formule worden aangegeven: 

DiSj) -» ((Sj ν 0) - (S
1
 л 0)) 

S. = Jezus 

0 = tollenaars en zondaars 

Door hun kritiek proberen de Farizeeën en schriftgeleerden Jezus los te 
maken van tollenaars en zondaars: 

' Vgl. GROUPE D' ENTREVERNES, Signes et paraboles. Sémiotique et texte 
évangelique. Paris 1977. 95-96. Men maakt onderscheid tussen drie 
programma's : 
1. het programma waardoor Jezus tollenaars en zondaars in conjunctie 
brengt met het woord; 
2. uit de opmerking van de Farizeeën in vers 2 blijken de hulppro
gramma's gerealiseerd waardoor Jezus in conjunctie is gekomen met de 
modale objecten; 
3. het programma van de Farizeeën en schriftgeleerden dat de vorige 
programma's ondermijnt. 
Dit laatste programma is in feite een 'faire interprétatif 
dépréciatif' van de vorige programma's. 
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D(S
2
) •» ((S

1
 л 0) - (S

1
 ν 0)) 

S- = Farizeeën en schriftgeleerden 

Dit programma komt tot uiting in hun ergernis dat Jezus tollenaars en 
zondaars ontvangt en met hen eet Met de kritiek van Jezus, die in de 
navolgende co-tekst volgt op deze kritiek, probeert Jezus de Farizeeën 
en schriftgeleerden in conjunctie te brengen met tollenaars en zondaars. 
In formule aldus 

0(8^ •» ((S2 ν 0) - (S2
 А 0)) 

De conjunctie van Jezus met tollenaars en zondaars is een realisering 
van het programma van Jezus in het totale evangelie Dat blijkt onder 
meer uit teksten als 5, 29-32 en 19,7. In deze teksten is er echter ook 
een verschil met 15,1. In de genoemde teksten wordt Jezus ontvangen in 
de huizen van tollenaars, namelijk die van Levi en Zacheus. In 15,2 is 
het het verwijt van de Farizeeën dat hij zelf tollenaars en zondaars 
opneemt. In alle drie gevallen komt het verwijt echter neer op de 
omgang met tollenaars en zondaars In die vorm valt het verwijt ook te 
horen in 7,34, waar de Mensenzoon een vriend van zondaars wordt genoemd. 

De situatie die zich voordoet in 15,1-2 is geen eenmalige situatie. Dat 
is al gebleken uit de verwijzing naar 5,29-32 en 19,7, maar het blijkt 
ook uit de tekst zelf. De conjugatio perifrastica ήσαν .. εγγιζοντες 
wijst op een voortdurende situatie tegen de achtergrond waarvan het ver
tellen van de volgende verhalen zich afspeelt Het gebruik van τιαντες 
wijst in dezelfde richting Grundmann

7
 suggereert een bijna adverbiale 

betekenis: overal. Men kan ook denken aan. steeds. F. Schnider' wijst 
in dit verband op het iteratieve karakter van wat in 15,1-2 wordt ver
teld. 

3.3 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN 15,1-2 

De groepen temidden van wie Jezus aanwezig is in 15,1-2 zijn niet inci
denteel hier aanwezig. Het zijn verhaalfiguren uit het totale verhaal 
die daarin regelmatig aanwezig zijn. De thematische rollen, die ze 
realiseren in het totale verhaal, staan in relatie met elkaar.

1
 Een 

viertal teksten in het Lucasevangelie werpen licht op de thematische rol 

7
 W GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1966. 305. 

' FRANZ SCHNIDER, Die verlorene Sohne. Strukturanalytische und 
historisch-kritische Untersuchungen zu Lk. 15. Freiburg - Gottingen 
1977. 25-27. G. Antoine noemt het een 'generalisateur'. G. ANTOINE, 
Les trois paraboles de miséricorde. In. F Bovon - G Rouiller (eds), 
Exegesis. Neuchátel 1975. De term op 128. 

' GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 97, geeft aan dat tollenaars en zondaars 
in dezelfde religieuze en sociale configuratie verschijnen als Fari
zeeën en schriftgeleerden. Ze staan tegenover elkaar als overtreders 
van de wet en bewakers van de wet. 
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van tollenaars en zondaars: 5,27-32; 7,28-50; 18,9-14 en 19,1-10. In 
relatie met deze verhaalfiguren komt in deze teksten ook de thematische 
rol van Farizeeën en schriftgeleerden ter sprake. 

In 5,27-32 ligt Jezus, na de roeping van de tollenaar Levi, aan bij een 
grote maaltijd welke Levi geeft, samen met veel tollenaars en andere 
mensen. De Farizeeën en schriftgeleerden spreken er de leerlingen op 
aan (vgl. εϊογγυζον in 5,30 met διεγογγυζον in 15,2). In hun verwijt 
gebruiken ze de woordcombinatie 'tollenaars en zondaars die ook in 15,1 
voorkomt. Jezus antwoordt op hun verwijt met het woord over een arts: 
niet de gezonden, maar de zieken hebben een arts nodig. Hij is niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars ter bekering. Ook in 
Lc 15 worden zondaar en bekering samen genoemd. In de spreuken die vol
gen op de parabel van het verloren schaap en op die van de verloren 
drachme (15,7.10) wordt gesproken over de vreugde, wanneer een zondaar 
zich bekeert. 

In 7,28-50 spreekt Jezus allereerst over de twee verschillende houdingen 
tegenover het doopsel van Johannes; aan de ene kant is er de houding van 
heel het volk en de tollenaars die God rechtvaardigen door het doopsel 
van Johannes aan te nemen (vgl. 3,12); aan de andere kant is er de hou
ding van de Farizeeën en de wetgeleerden die het plan van God hebben 
verijdeld door het doopsel van Johannes niet aan te nemen. Hier blijken 
de Farizeeën en schriftgeleerden tegenstanders te zijn voor het program
ma van het totale evangelie (hier βουλή του θεού genoemd). In deze 
zelfde contekst wordt de mensenzoon een gulzigaard en wijndrinker, een 
vriend van tollenaars en zondaars, genoemd. Het hierop volgende gebeu
ren ten huize van Simon de Farizeeër is voor Jezus aanleiding een zon
dares tot voorbeeld te maken tegenover Simon. Hij vergeeft haar haar 
misstappen, nadat hij Simon met behulp van de parabel van de twee schul
denaars de juistheid van zijn eigen optreden heeft doen inzien. 

In 18,9-14 worden een tollenaar en een Farizeeër in hun gebed tegenover 
elkaar gezet. De tollenaar wordt door de Farizeeër ook in zijn gebed 
genoemd in een rijtje van laag gewaardeerde mensen: rovers, onrechtvaar-
digen en echtbrekers. De tollenaar die zich zelf in zijn gebed een 
zondaar noemt, gaat gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet. 

Lc 19,1-10 is het verhaal van de oppertollenaar Zacheüs. Hij zoekt naar 
een manier om Jezus te zien, en als antwoord op dit zoeken neemt Jezus 
zijn intrek in zijn huis. In dit verhaal protesteren allen (vgl. δι-
εγογ^υζον in 19,6), omdat hij bij een zondaar zijn intrek neemt. Het 
verweer van Jezus houdt in dat de Mensenzoon gekomen is om verlorenen te 
zoeken en te redden. 

Er ontstaat zo een beeld van tollenaars, waarin ze weinig aanzien ge-

1 0
 Walker wijst erop dat in de synoptici Jezus een negatieve waardering 
heeft voor tollenaars. Een aantal malen komt het woord voor in com
binatie met negatief gewaardeerde aanduidingen als 'heidenen', 'zon
daars' en 'hoeren'. Wat Jezus in de tollenaars positief waardeert en 
waarom hij ook omgang met hen kan hebben, is het feit dat er bij hen 
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nieten.10 Het is niet onmogelijk dat ze rijk zijn en in goeden doen.11 

Overigens moet men onderscheid maken tussen de tolondernemers en de men
sen die bij de tolheffers in dienst waren. Ook de verachting voor tol
lenaars moet men genuanceerd bekijken. Schottroff en Stegemann vatten 
hun genuanceerde blik op tollenaars in de joodse samenleving zo samen: 
'Tollenaars en zondaars worden door juristen en moralisten alleen ver
oordeeld, als ze zich misdragen; door kooplieden worden ze steeds aange
vallen; door ontwikkelde en nette mensen worden ze zonder meer ver
acht.'12 Het gegeven beeld vanuit het totale Lucasevangelie wordt 
bevestigd in 15,1-2. De tollenaars zijn daar in eerste instantie zon
daars. Tollenaars en zondaars zijn mensen die op de verkeerde weg zit
ten, maar wel toegankelijk blijken voor de oproep tot bekering van 
Johannes en Jezus, en ook gehoor geven aan die oproep. 

De genoemde teksten geven ook een beeld van de schriftgeleerden en de 
Farizeeën. Ze zijn de tegenstanders van Jezus die hem de uitvoering van 
het programma van het totale verhaal proberen te beletten. In concreto 
betekent dat dat zij hem proberen af te houden van zijn omgang met tol
lenaars en zondaars. De levenshouding van de Farizeeën en schrift
geleerden wordt door Jezus scherp veroordeeld in Lc 11, 37-53. Ook in 
15,1-2 is het hun thematische rol dat ze Jezus proberen te beletten 
omgang met tollenaars en zondaars te hebben en met hen te eten. Het 
feit dat in him verwijt het woord αμαρτωλοί wordt genoemd, wijst erop 
dat hun verwijt op religieuze gronden stoelt. F. Schnider wijst op de 
tegenstelling tussen enerzijds Jezus en de tollenaars, en anderzijds de 
Farizeeën en de schriftgeleerden. Dat tollenaars en zondaars naar Jezus 
toekomen om naar hem te luisteren connoteert het begrip gemeenschap. 
Dat Farizeeën en schriftgeleerden daaraan aanstoot nemen, connoteert 
volgens Schnider het begrip oppositie.13 

bekering is. WM. 0. WALKER Jr, Jesus and the Tax Collectors. Jour
nal of Biblical Literature 97 (1978) 221-238. Zijn suggestie dat 
τελωναι een consequente foute vertaling is van het aramese 'telane' 
is onbewezen. 

1 1
 F. HERRENBRüCK, Wer waren die 'Zöllner'? Zeitschrift für die neu-
testamentliehe Wissenschaft 72 (1981) 178-194, maakt onderscheid tus
sen de romeinse 'Grosssteuerpächter' (publicani), hun beambten (рог-
titores) en de hellenistische 'Kleinpächter'. In de situatie van Pa
lestina zouden de laatsten reeds sinds de overheersing door de Ptolo-
meeën aanwezig zijn. Hij meent: 'Sie waren gewöhnlich reich und 
gehörten der gehobenen Mittelschicht bzw der Oberschicht an. ' Het 
citaat op 194. 

12 'Die Zöllner werden von Juristen und Moralisten nur verurteilt, wenn 
sie sich vergangen haben, von Händlern immer angegriffen, und von 
Gebildeten und Vornehmen pauschal verachtet.' LOUISE SCHOTTROFF -
WOLFGANG STEGEMANN, Jesus von Nazareth - Hoffnung der Armen. Stutt
gart, Berlin, Köln, Mainz 1978. 23. 

l i FRANZ SCHNIDER, o.e. 67-68.95. In onze terminologie heet dit disso
ciatie. 
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Toch geldt die oppositie niet voor het hele Lucasevangelie.l* Enkele 
malen treden de Farizeeën op als gastheren voor Jezus, zonder dat uit
drukkelijk vermeld wordt dat hun bedoelingen ten nadele van Jezus en 
zijn te volvoeren programma zijn. Zo in 7,36 en 11,37. Een enkele maal 
waarschuwen ze Jezus zelfs voor Herodes, die hem naar het leven staat 
(13,31). In de Jeruzalemse periode komen ze helemaal niet voor, tenzij 
nog bij het verhaal van de intocht in 19,39. Het is daar de laatste 
keer in het evangelie dat de Farizeeën oppositie uitoefenen. Ook in het 
boek van de Handelingen is het beeld van de Farizeeën niet negatief.15 

De thematische rol van Jezus in 15,1-2 is die van degene die de gemeen
schap met tollenaars en zondaars zoekt en in stand houdt. De distantie 
die Farizeeën en schriftgeleerden ten toon spreiden keurt hij af. Hij 
is een vriend van tollenaars en zondaars.16 Deze associatie en dissocia
tie is een van de manieren waarop hij zijn programma van bevrijding 
realiseert. Het kan als volgt in beeld gebracht worden: 

Jezus 

tollenaars vs Farizeeën en 
en zondaars schriftgeleerden 

3.4 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN 15,1-2 

In het associatie- en dissociatieschema is al aangegeven hoe de tegen
stellingen gerealiseerd worden die constitutief zijn voor 15,1-2. Een 
eerste tegenstelling is die tussen tollenaars en zondaars enerzijds en 
Farizeeën en schriftgeleerden anderzijds. Deze tegenstelling kan ge
karakteriseerd worden als contradictie, omdat het een tegenstelling is 
tussen /zondaar/ en /zondaar/. Robert Waelkens17 geeft deze tegenstel
ling weer in een zeshoek waarin hij ook 15,7.10 betrekt: 

'* Vgl. RUTHILD GEIGER, Gesprächspartner im Lukasevangelium. in: 
Biblische Randbemerkungen. Schülerfestschrift für R. Schnackenburg 
zum 60. Geburtstag. Würzburg 1974. 150-156, vooral 153. Voor de 
eigen houding van Lucas t.a.v. de Farizeeën vgl. ook J.A. ZIESLER, 
Luke and the Pharisees. New Testament Studies 25 (1979) 146-157. 

15 In Hnd 5,34 schept de Farizeeër Gamaliel ruimte voor de volgelingen 
van Jezus. In Hnd 15,5 blijkt dat er gelovigen zijn afkomstig uit 
de richting van de Farizeeën. In Hnd 23,6-9 weet Paulus zich te ver
zekeren van de steun van de Farizeeën door te verklaren dat hij zelf 
een Farizeeër is. In Hnd 26,5 zegt Paulus te hebben geleefd naar de 
beginselen van de Farizese richting. 

le MARTIN VÖLKEL, Freund der Zöllner und Sünder. Zeitschrift für die 
neutestamentliche Wissenschaft 69 (1978) 1-10. 

17 ROBERT WAELKENS, L' analyse structurale des paraboles. Revue 
théologique de Louvain θ (1977) 160-176. De zeshoek op 162. 
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vreugde 
bekeerde zondaar 

tollenaars 
zondaar bekeerd en zondaars 

bekeerd zondaar Farizeeën en 
^ _ ^ _ _ schriftgeleerden 

bekeerd en zondaar 
vreugde 

De Farizeeën en schriftgeleerden beschouwen zich als mensen die niet 
zondig zijn en daarom geen bekering nodig hebben (zie bijv. 7,29-50). 
De vreugde die er is, wanneer een zondaar zich bekeert, kan zich dan ook 
bij hen niet voordoen. Overigens moet men wel bedenken dat de seman
tische waarde /vreugde/, die toch wel een centraal gegeven is in Lc 15 
en in het totale Lucasevangelie,19 als zodanig niet vermeld is in 
15,1-2. Ze is gerealiseerd in de tafelgemeenschap met Jezus, maar is 
niet expliciet vermeld. 

De tweede tegenstelling die constitutief is voor 15,1-2, is de tegen
stelling die gerealiseerd wordt in de verschillende omgang met tolle
naars en zondaars door enerzijds de Farizeeën en schriftgeleerden en 
anderzijds Jezus. Ondanks de negatieve waardering van tollenaars en 
zondaars die er in het Lucasevangelie aanwezig is, realiseert Jezus met 
hen gemeenschap, wanneer ze naar hem toekomen om te luisteren. Hij 
doorbreekt een gegeven religieuze en sociale code waarin de afstand tus
sen rechtvaardigen en zondaars onoverbrugbaar is. In het doorbreken van 
die religieuze en sociale codes realiseert hij zijn programma van be
vrijding. De Farizeeën en schriftgeleerden bewaren daarentegen distan
tie ten aanzien van tollenaars en zondaars. Het gedrag van Jezus en dat 
van de Farizeeën staan tegenover elkaar als /insluiten/ tegenover 
/uitsluiten/. In hun verwijt aan Jezus proberen de Farizeeën hem over 
te halen tot eenzelfde realisering van de waarde /uitsluiten/. In een 
semiotisch vierkant uitgedrukt: 

insluiten uitsluiten 

X 
uitsluiten insluiten 

In feite worden hiermee de waarden uitgedrukt die ten grondslag liggen 
aan de mechanismen van associatie en dissociatie. 

Wanneer men de semantische waarden die constitutief zijn voor 15,1-2, 
maar ook voor de tekstgedeeltes die bij de figuratieve organisatie be
sproken zijn, ordent rond de polen subject en object krijgen alle 

l t PAUL J. BERNADICOU, o.e. 
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verhaalfiguren ook hun plaats in een discursief systeem als realisaties 
van waarden. Jezus is degene die op zoek gaat naar wat verloren is. De 
tollenaars en zondaars zijn degenen die verloren zijn en gevonden wor
den. De Farizeeën en schriftgeleerden zijn niet verloren en niet gevon
den. De leerlingen en de menigte zijn degenen die wel tafelgemeenschap 
hebben met Jezus, maar zelf niet verloren hebben en niet zoeken. In het 
onderstaande discursieve systeem zijn deze realisaties aangegeven: 

tollenaars 
Jezus en zondaars 

verliezer verlorene 
zoeker gevondene 

verlorene verliezer 
gevondene zoeker 

Farizeeën en leerlingen 
schriftgeleerden en menigte 

72 



HOOFDSTUK 4 

DE PARABELS VAN HET VERLORENE 

4.0 INLEIDING 

Nadat in het voorafgaande hoofdstuk een afbakening en indeling gegeven 
is van het onderzoeksobject en nadat een analyse gegeven is van de com
municatieve situatie waarin Jezus de parabels van Lc 15 en 16 vertelt, 
voor zover die in 15,1-2 ter sprake komt, volgt in dit hoofdstuk een 
analyse van de parabels van Lc 15. De drie parabels worden naast en in 
vergelijking met elkaar geanalyseerd, omdat ze nauw aan elkaar verwant 
zijn. Bovendien wordt in dit hoofdstuk een analyse gegeven van de prag
matische werking van deze parabels in de communicatieve situatie van 
Jezus en zijn toehoorders. De pragmatische werking in de communicatieve 
situatie van E en L komt aan de orde in hoofdstuk 8, waar de werking van 
15,1-17,10 als geheel in deze communicatie wordt besproken. 

4.1 ONDERLINGE AFBAKENING EN INDELING 

Een globale indeling met daarin een afbakening van de ingebedde verhalen 
in hun inbeddende co-tekst is al gegeven in het vorig hoofdstuk, waar de 
indeling van 15,1-17,10 aan de orde was. Hier volgt een gedetail
leerde bespreking van het manifestatieniveau van de parabels van Lc 15. 

Het tekstgedeelte van 15,3-31 bevat drie parabels: 15,4-6; 8-9 en 
11-32. De eerste twee van deze parabels worden gevolgd door een toe
passing of commentaar: de spreuken van vers 7 en vers 10.

 l
 Deze twee 

parabels zijn nauw aan elkaar verwant: ze zijn parallel aan elkaar ge
construeerd. Zo ook de erop volgende toepassingen. Toch zijn er onder
ling kleinere afwijkingen in constructie en over het algemeen kan men 
zeggen dat de eerste parabel en de spreuk die erop volgt, uitgebreider 
zijn. Men kan van een tweeling-parabel spreken. De overeenkomsten en 
verschillen in het manifestatieniveau van de tekst zijn te zien in het 
volgende overzicht: 

Τις άνθρωπος εξ υμών Η τις γυνή 
έχων εκατόν πρόβατα δραχμας έχουσα δέκα 
και απολεσας εξ αυτών εν εαν απολεσηι δραχμών μιαν 
ου καταλείπει τα ενενηκοντα ουχί απτει λυχνον και ααποί την 
εννέα εν τηι ερημωι οικιαν 
και πορεύεται επι το απολωλος και ζηται επιμελώς 
εως ευρηι αυτό; εως ου ευρηΐ; 
και εύρων και ευρουσα 
επιτιθηοιν επι τους ωμούς αυτού 

Ook Fr. Schnider maakt een onderscheid tussen de parabel (Rede von 
einer erzählten Welt) en de toepassing (Anwendung durch den Sprecher). 
FRANZ SCHNIDER, Die verlorene Söhne. Strukturanalytische und 
historisch-kritische Untersuchungen. Freiburg - Göttingen 1977. 28. 
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χαίρων 
και ελθων εις τον οίκον 
συγκαλεί τους φίλους κατ τους αυγκαλει τος φιλάς κβτ 
γείτονας λέγων αυτοις, γειτοΙΙας λέγουσα, 
συγχαρητε μοτ συγχαρητε μοί 
οτι ευρον το тт ροβατ ου μου οττ ευρον την δραχμην 
το αττολωλος. ην απώλεσα. 
λέγω υμτν отг ούτως ούτως λέγω υμιν 
χαρά εν τωτ ουρανωι εσται γίνεται χαρά ενώπιον των αγγέλων 

του θεού 
επτ εντ αμαρτωλωτ μετανοουντι ein εντ αμαρτωλωτ μετανοουντι 
η επί ενενηκοντα εννέα δτκατοις 
οίττνες ου χρεταν εχουσιν μετανοίας 

In dit overzicht is te zien dat de parabel van de man met de honderd 
schapen een zeker surplus heeft.

2
 Vooral de aanduiding εξ υμών in vers 

4, het achterlaten van de negenennegentig schapen in de woestijn in vers 
4, het noemen van de negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering 
nodig hebben, zijn belangrijk. Deze elementen hebben duidelijk onder
ling verband, maar via deze elementen wordt de parabel ook duidelijk 
betrokken op de toehoorders: de Farizeeën die zich zelf niet beschouwen 
als zondaars en menen geen bekering nodig te hebben, en Jezus verwijten 
dat hij gemeenschap met tollenaars en zondaars heeft in plaats van met 
hen. Het surplus van de eerste parabel heeft op deze wijze ook verban
den met een gedeelte van de derde parabel. Immers, ook de oudste broer 
beklaagt zich erover dat hij, hoewel hij er als oudste meer recht op 
heeft, minder aandacht van de vader geniet dan de jongste. Toch is de 
derde parabel ook duidelijk onderscheiden van de voorafgaande twee. Als 
argumenten hiervoor kunnen gelden: 

1. In vers 11 wordt een caesuur gemaakt, doordat de directe rede 
onderbroken wordt met ειπεν 6ε. 

2 Bailey geeft aan dat in de parabel van de vrouw met de tien drachmen 
de introductie korter is, het thema van de vreugde niet is verdubbeld, 
dat er geen last gedragen hoeft te worden bij het terugvinden. Een 
van de belangrijkste zaken, het achterlaten van de negenennegentig 
schapen in de parabel van het verloren schaap en de negenennegentig 
rechtvaardigen in de toepassing van die parabel, noemt hij daarbij 
niet. KENNETH E. BAILEY, Poet & Peasant and Through Peasant Eyes. A 
Literary-cultural Approach to the Parables in Luke. Combined Edition. 
Grand Rapids (Michigan) 1983. 157. Giblin geeft in zijn overzicht 
helemaal geen verschilpunten, maar enkel de constante elementen. 
CHARLES HOMER GIBLIN, Structural and Theological Considerations on 
Luke 15. Catholic Biblical Quarterly 24 (1962) 15-31. Zijn overzicht 
op 19. Ten onrechte zegt Fr. Schnider bij de parabel van de verloren 
drachme dat er enkel overeenkomst is met de voorafgaande eenheid. FR. 
SCHNIDER, o.e. 42. Zo ook FR. BOVON, La parabole de 1' enfant prodi
gue (Luc 15,11-32). Première lecture. In: F. Bovon - G. Rouiller, 
Exegesis. Neuchâtel 1974. 36-51. Hij zegt op pagina 36: '... la para
bole de la drachme (Lc 15,8-10) est une réplique de la précédente.' 
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2. De derde parabel is vergeleken met de tweelingparabel duidelijk 
onderscheiden in lengte. De parabel van het verloren schaap telt 
58 woorden, de parabel van de verloren drachme 39. Te zamen zijn 
dat er 97. De parabel van de verloren zoon telt 388 woorden. 

3. De derde parabel wordt niet, zoals bij de twee voorafgaande wel 
het geval is in vers 7 en vers 10, gevolgd door een afsluitende 
toepassing of commentaar. 

4. In de derde parabel domineren de tempora van het verhaal, wat niet 
het geval is in de parabels van 4-6 en 8-9. 

5. De eerste twee parabels beginnen met een vraagzin, de derde niet. 

Een aantal auteurs wijst op een caesuur
3
 die in de parabel van de verlo

ren zoon aanwezig zou zijn. Men wijst op een nieuwe aanzet in vers 25, 
doordat de aandacht nu gericht is op de oudste zoon, die tot nu toe 
slechts impliciet in het verhaal aanwezig was (vers 11-12). Er is 
bovendien een parallel tussen vers 23-24 en vers 32: 

vers 23-24 
ευφρανθωμεν, 
οτι o υιός μου νεκρός ην 
και ανεζησεν, 
ην αιιοΧωλως και ευρέθη. 
καχ ηρζαντο ευφραινεσθαι. 

vers 32 
ευφρανθηναι δε και χαρηναι έδει, 
οτι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ην 
και εζησεν, 
και αττολωλως και ευρέθη. 

Door deze parallel en deze caesuur zou de parabel in zekere mate 'zwei-
gipfelig' zijn.* Het is echter de vraag of een dergelijke caesuur zo 
duidelijk in het verhaal aanwezig is. Vers 25-32 vormt een wezenlijk 
onderdeel van de struktuur die ook in de tweelingparabel aanwezig is. 
Zo is het feit dat de vader de oudste zoon bij het feest roept, ver-

1
 Een duidelijk voorbeeld van een auteur die een sterke caesuur ziet 
tussen vers 24 en 25 is BAILEY, o.e. De behoefte aan een caesuur 
ontstaat, doordat men in de parabel te veel accent legt op de betrek
kingen tussen de vader en de jongste zoon en de parabel te weinig ziet 
als een configuratie van minstens drie verhaalfiguren. In dit verband 
is van belang de kritiek van Schnider op D. DORMEYER, Wirkung und 
Wirklichkeit der Bibel. Parabel vom verlorenen Sohn, Lk 15,11-32. 
Textpragmatische Analyse und Unterrichtungsplannung. Katechetische 
Blätter 100 (1975) 667-676. Deze ziet de jongste zoon als de held van 
de parabel. Schnider schrijft: 'Für die Ausgangskonfiguration der 
Aktanten kann nicht der jüngere Sohn als der Held bestimmt werden, der 
eine Reihe von Prüfungen zu bestehen hat, sondern sind der Vater als 
das Subject und die Söhne als seine Objecte zu begreifen.' FR. 
SCHNIDER, o.e. 64. 

* De term is afkomstig van Jeremías. Hij wijst erop dat in dergelijke 
parabels de nadruk ligt op het tweede deel: de zogenaamde wet van het 
Achtergewicht'. J. JEREMÍAS, Die Gleichnisse Jesu. Göttingen 1965 7 

34. 131. 185. Het valt op dat bij een aantal auteurs die een caesuur 
aannemen tussen vers 24 en vers 25 toch de nadruk ligt op het gedeelte 
waarin de lotgevallen van de jongste zoon worden verteld. Zo bijv. C. 
LE COMPTE, Taalkunde voor bijbellezers. Kampen 1984, vooral 99-100, 
die zelfs meent dat vers 25b-32 een ander verhaal is. 
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gelijkbaar met de uitnodiging aan buren, vrienden en vriendinnen om in 
de vreugde te delen; vgl. τταρεκαλει in 15,28 met оиукоХгг in 15,6.9. 

Behalve op de onderscheidende elementen tussen de parabels moet men ook 
letten op de verbindende elementen. Gewezen is al op dezelfde toehoor
ders van de parabels. In de opeenvolging van de drie parabels is er een 
climax in de verhoudingen: één op honderd in de eerste parabel, in de 
tweede één op tien en in de derde één op twee. Daarnaast zijn er aller
lei verbindende elementen in woordgebruik. Zo komen in alle drie de 
parabels vormen voor van αΐτολλυμι en ευρίακω. In de openingszin van elk 
van de drie parabels wordt over het hebben van het subject gesproken. 
Bovendien komen er in alle drie de parabels woorden voor rond de stam 
χαίρω: χοίρων (vers 5); συγχαρητε (vers 6 en 9); χορό (vers 7 en 10); en 
χαρηνοα (vers 32). In de toepassingen van de tweelingparabel in vers 7 
en 10 is er sprake van αμαρτωλός, een woord dat ook in vers 1 aanwezig 
is, en dat opgenomen wordt door de term αμαρτανω in vers 18 en 21. Ten
slotte is al gewezen op het voorkomen van de term καλεω in elk van de 
drie parabels. De besproken onderscheidingen en samenhangen leveren dus 
de volgende indeling: 

vers 1-2 

vers 3 

vers 4-6 

vers 7 

vers 8-9 

vers 10 

vers 11a 

vers llb-32 
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4.2 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABELS VAN LC 15 

Slechts een van de drie parabels van Lc 15 beantwoordt volledig aan de 
definitie van verhaal, zoals die door ons gegeven is in 1.1.1. In 
15,11-32 is er duidelijk sprake van een configuratie van verhaalfiguren 
die onderscheiden is van de verteller en de toehoorders van het verhaal. 
Jezus of een van de groepen mensen temidden waarvan hij zich bevindt, 
komen in het verhaal niet voor. Omgekeerd maken de verhaalfiguren van 
het ingebedde verhaal geen deel uit van de communicatieve situatie waar
in het ingebedde verhaal is verteld Er zijn in het verhaal meerdere 
situaties, waartussen veranderingen plaats vinden en de linguïstische 
kenmerken van een verhaal, zoals de derde persoon en de verhaaltijden, 
zijn aanwezig. Minder volledig beantwoorden de parabels van 15,4-6 en 
15,8-9 aan de definitie. De verhaaltijden waaraan men een verhaal m 
strikte zin herkent, zijn in beide parabels niet aanwezig, terwijl 
bovendien in de parabel van vers 4-6 de configuratie van verhaal niet 
duidelijk onderscheiden is van de toehoorders van het verhaal.5 De pa
rabel begint met Τις άνθρωπος εξ υμών; Dat betekent dat er in de opeen
volging van de parabels behalve een climax in de verhoudingen ook een 
toenemende mate van narrativiteit aanwezig is. In toenemende mate zijn 
de drie parabels aan de definitie van verhaal beantwoordende, in het 
totaalverhaal ingebedde, verhalen 

Ondanks het feit dat de drie parabels niet alle aan de definitie van 
verhaal beantwoorden, worden ze toch alle drie onderworpen aan een ana
lyse van de narratieve organisatie. Dit is mogelijk, omdat aan de fun
damentele voorwaarden voor een dergelijke analyse is voldaan: er zijn 
onderscheiden situaties, waartussen veranderingen plaats vinden.

6 

4.2.1 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN HET VERLOREN SCHAAP 

De beginsituatie is er een waarin de man in disjunctie verkeert met het 
ene schaap en in conjunctie met de negenennegentig andere. Hoe deze 
beginsituatie is ontstaan, wordt verteld. De man had honderd schapen, 
maar heeft er één verloren. Doordat de man op zoek gaat naar het ene 
schaap, ontstaat een situatie van conjunctie met dat ene schaap, maar 
tegelijk een situatie van disjunctie met de negenennegentig, omdat hij 
die negenennegentig in de woestijn achterlaat. Dit programma van 
'échange'7 kan als volgt m formule weergegeven worden: 

* De Groupe d' Entrevernes spreekt daarom van 'récit intermédiaire', 
tegenover het primaire verhaal (15,1-3) en het secundaire verhaal 
(15,11-32). GROUPE D' ENTREVERNES, Signes et Paraboles. Paris 1977. 
100. 

* De GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 102-105, geeft voor de tweelingpara-
bel niet eerst een afzonderlijke analyse. De twee parabels worden 
meteen in verband gebracht met de inbeddende tekst. 

7 Voor een beschrijving van 'échange' vgl. GROUPE D' ENTREVERNES, Ana
lyse sémiotique des textes. Lyon 1979. 26-28. 
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Doordat het dynamisch subject deze transformatie realiseert, blijkt hij 
in conjunctie met de modale objecten. Omdat de parabel begint met een 
vraagzin, die van een soort vanzelfsprekendheid getuigt, wordt het 
dynamisch subject in conjunctie verondersteld met de modale objecten 
/moeten/ c.q. /willen/, terwijl ook de conjunctie met /weten/ en 
/kunnen/ is verondersteld. Na het realiseren van de performantie volgt 
nog een schildering van de sanctie. Deze bestaat uit een dubbele ver
melding van de vreugde; de vreugde bij het vinden, en de vreugde waarin 
de man, thuisgekomen, buren en vrienden wil laten delen. Daarbij noemt 
hij nog eens de reden van de vreugde: het verloren schaap is terug 
gevonden. 

4.2.2 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN DRACHME 

De beginsituatie is dat de vrouw in disjunctie verkeert met de verloren 
drachme en in conjunctie met de negen die zijn overgebleven. Hoe deze 
beginsituatie is ontstaan, wordt verteld doordat er gezegd wordt dat de 
vrouw in conjunctie was met de tien drachmen, maar er met één in dis
junctie is komen te verkeren, aangezien deze ene verloren is gegaan. 
Het narratieve programma is, in tegenstelling tot dat van de parabel van 
het verloren schaap, geen programma van 'échange', maar een conjunctieve 
transformatie, omdat de conjunctie met de verloren drachme niet gepaard 
gaat met de disjunctie met de negen andere. Hoewel de parabel dus meer 
voldoet aan de definitie van verhaal dan de voorafgaande, doordat de 
verhaalfiguren duidelijker onderscheiden zijn van de communicatieve 
situatie, is toch het narratieve programma minder uitgewerkt dan bij de 
voorafgaande parabel. In formule is dit programma: 

0(5^ •• ((S1 ν Oj) - (S1
 A Oj)) 

S
1
 = de vrouw 

0
1
 = de ene drachme 

Omdat dit programma gerealiseerd wordt, is het dynamisch subject in con
junctie met de modale objecten. De performantie blijkt op dezelfde 
manier als in de voorafgaande parabel van het verloren schaap. Ook in 
deze parabel volgt na de performantiefase een sanctiefase. De vriendin
nen en buurvrouwen worden uitgenodigd te delen in de vreugde die de con
junctie met de verloren drachme teweeg brengt. De reden van de vreugde 
wordt daarbij weer uitdrukkelijk door de vrouw vermeld. 
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4.2.3 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN ZOON 

De beginsituatie is er een waarin de vader van de twee zonen in disjunc
tie verkeert met de jongste zoon. In vers 11-16* wordt aangegeven hoe 
deze disjunctieve situatie is ontstaan. De oorspronkelijke conjunctie 
waarin een vader met zijn twee zonen te zatnen is, wordt te niet gedaan 
doordat de jongste zoon zijn erfdeel opeist, naar een ver land vertrekt 
en daar zijn erfdeel erdoor jaagt. In vers 17-24 wordt aangegeven hoe 
er een transformatie plaats heeft van disjunctie naar conjunctie. Het 
dynamisch subject van deze transformatie is zowel de vader als de 
jongste zoon. In het zelfoverleg van de jongste zoon (vers 17-19) 
krijgt deze weet van zijn situatie en van de middelen om deze situatie 
op te heffen. Zijn zelfoverleg is tegelijk ook een voornemen. Aldus 
komt de jongste zoon in conjunctie met de modale objecten /weten/ en 
/willen/. Dat de vader mede dynamisch subject is van de transformatie 
die de conjunctie tussen vader en zoon bewerkt, blijkt uit al de activi
teiten die hij onderneemt in vers 20-24. Behalve dat hij in conjunctie 
is met de modale objecten /weten/ en /willen/ , blijkt hij hier ook in 
conjunctie met /kunnen/. In dit verband mag men de woorden die hij 
spreekt in vers 24 misschien zelfs opvatten als performatieve taal. In 
deze woorden gebeurt de wederopname als zoon. In formule kan dit als 
volgt uitgedrukt worden: 

D(S
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S. = de vader 

S
1+
„ = de vader en de jongste zoon 

0. = de jongste zoon 

De sanctiefase die volgt na de perforraantie, wordt uitgewerkt in het 
feest en de uitnodiging aan de oudste broer om aan het feest deel te 
nemen. De reden van het feest wordt tot twee maal genoemd, in vers 24 
en 32, namelijk dat de zoon die dood was, levend is, dat hij die verlo
ren was, gevonden is. 

* De GROUPE D
1
 ENTREVERNES, Signes 112, maakt onderscheid tussen drie 

subsequenties in het verhaal: 

1. dégradation vers 11-16 
2. reintegration vers 17-24 
3. contestation vers 25-32 

3 De noodzaak om dergelijke subprogramma's aan te geven, blijkt uit 
P. GRELOT, Le père et ses deux fils: Luc XV, 11-32. Essai d analyse 
structurale. De l'analyse structurale à l'herméneutique. Revue 
biblique 84 (1977) 321-348; 538-565. In het eerste deel van zijn 
studie geeft hij een drievoudige lezing vanuit een drievoudig perspec
tief, vanuit dat van de vader, dat van de jongste zoon en dat van de 
oudste zoon. In elke lezing bespreekt hij hoe de drie testen een rol 
spelen. Dat wijst erop dat vanuit elk perspectief een narratief pro-
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Binnen dit hoofdprogramma bevinden zich meerdere subprogramma's.' Onder 
subprogramma verstaan we hier dat delen van het hoofdprogramma zodanig 
zijn uitgewerkt, dat ze aan een eigen analyse onderworpen kunnen worden. 
Een eerste subprogramma realiseert zich rond het gebrek aan levensmoge
lijkheden van de jongste zoon. Deze situatie van gebrek treedt op, na
dat de jongste zoon zijn deel van het vermogen erdoor gejaagd heeft,

10 

en er een hongersnood optreedt m het verre land. Dat leidt tot een 
overeenkomst met een van de bewoners van dat land om varkens te hoeden 
Dat contract leidt echter niet tot het verwachte resultaat Het gebrek 
blijft In zijn zelfoverleg formuleert de jongste zoon opnieuw dit nar
ratief programma: terug te gaan naar zijn vader, daar dagloner te wor
den en zo m zijn levensbehoeften te voorzien In formule is dit pro
gramma: 
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S« = jongste zoon 

0„ = levensmogelijkheden 

De situatie van disjunctie is er een van het uiterste gebrek,
11
 omdat 

zelfs de peulen van de johannesbroodboom, die eigenlijk niet zo geschikt 
zijn voor menselijke consumptie,

12
 hem onthouden worden. De disjunctie 

gramma is te formuleren. Door te spreken van subprogramma's geeft men 
de onderlinge relaties van deze programma's aan. 

1 0
 De actantiele analyse van Bovon is vooral gebaseerd op de vraag van 
de jongste zoon om zijn deel van het vermogen. De vader is destina-
teur, de jongste zoon destinataire en tegelijk subject van de vraag 
Wat het eigenlijke object is, vindt Bovon minder duidelijk. F. 
BOVON, La parabole de l'enfant prodigue. Seconde lecture In: F. 
Bovon - G. Rouiller, Exegesis. Neuchatel 1974. 292-306 De analyse 
op 29A-295. Uitgebreide actantiele analyses biedt DANIEL PATTE, 
Structural Analysis of the Parable of the Prodigal Son. Toward a 
Method In· D. Patte (ed), Semiology and Parables Pittsburgh 
(Pennsylvania) 1976. 71-178. Ondermeer met behulp van een sequen
tiële analyse en een analyse volgens het actantenmodel van Greimas 
wordt de tekst in talloze fragmenten uit elkaar gebroken, die vervol
gens afzonderlijk geanalyseerd en geordend worden. Een zelfde werk
wijze, overigens zonder verwijzing naar de analyses van Patte, vindt 
men bij BERNARD В. SCOTT, The Prodigal Son. A Structuralist Inter
pretation. Semeia 9 (1977) 45-73. De elementaire struktuur wordt 
door belden aangegeven met behulp van het semiotisch vierkant. 

1 1
 De GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 113-115, doet hieraan een programma 
voorafgaan, waarin de zoon beschikt over de erfenis. Naarmate echter 
dit programma meer gerealiseerd wordt, verdwijnt het object ervan. 

1 2
 KENNETH E. BAILEY, o.e. 172-173, wijdt enige discussie aan de vraag 
of met κεράτια ceratonia siliqua bedoeld zijn die door iedereen gege
ten en lekker gevonden worden. Hij concludeert: 'This shrub is not 
the ceratonia siliqua but is a wild carob that grows in the pasture-
lands of the Middle East.' 
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wordt ook geografisch en religieus uitgedrukt. Na een vertrek naar een 
ver land raakt de jongste zoon de mogelijkheden kwijt om zelf in zijn 
levensonderhoud te voorzien. De scheiding is ook religieus van aard, 
omdat een eerste poging om de kost te verdienen hem brengt temidden van 
varkens: voor Israëlieten onreine dieren (vgl. Lv 11,7; Dt 14,8).1J In 
deze situatie van uiterste disjunctie formuleert de zoon in zijn zelf-
overleg het subprogramma. Hij beoogt een reflexieve transformatie, 
omdat hij zelf de overgang wil bewerken naar een conjunctie door dag
loner te worden bij zijn vader. Om dit subprogramma uit te voeren maakt 
de jongste zoon zichzelf competent. Hij heeft weet van zijn eigen 
situatie en van de middelen om die situatie op te heffen. Behalve met 
dit modale object /weten/ komt hij ook in conjunctie met het modale 
object /willen/, omdat hij uitdrukkelijk als voornemen uitspreekt wat 
het narratieve programma is waarvan hij zelf het dynamisch subject is. 
Dat betekent dus dat er in dit subprogramma de volgende hulprogramma's 
zijn:1" 
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De feitelijke realisering van het programma laat zien dat niet de ττολι-
της van het verre land destinateur is van dit subprogramma, maar de va
der.

15
 De uitvoering van dit programma gebeurt in de feitelijke terug

keer van de jongste zoon en de woorden die hij tot zijn vader spreekt. 
Toch wordt dit programma niet ten einde toe voltooid, omdat de vader de 
zoon niet laat uitspreken. De activiteiten die bestaan in het aantrek
ken van het beste kleed, van de ring en van de sandalen

16
 en in het aan

richten van het feest, waarbij het gemeste kalf wordt geslacht, horen 
thuis in de realisering van het narratieve programma waarin de vader in 
conjunctie komt met de jongste zoon. In feite wordt daardoor op een 
andere manier het subprogramma toch gerealiseerd. 

1 3
 De GROUPE D

1
 ENTREVERNES, Signes 121, karakteriseert dit gedeelte als 

anti-cultureel, dierlijk, onrein. 

1 4
 Zo ook de GROUPE D

1
 ENTREVERNES, Signes 125, zonder verder de for

mules te geven. 

1 5
 Ook de GROUPE D

1
 ENTREVERNES, Signes 114 en 120, vermeldt expliciet 

dat de inwoner van het verre land geen destinateur is. In dit ver
band is ook de opeenvolging die Sellin aanwijst van belang. Hij 
spreekt over 'Krise, Scheinlösung, Lösung'. G. SELLIN, Gleichnis
strukturen. Linguistica Biblica 31 (1974) 89-115. 

16 Rengstorf ziet zelfs in het beste kleed, in de ring en in de san
dalen koninklijke symbolen die wijzen op gezag, bezit en vrijheid. 
K.H. RENGSTORF, Die Re-Investitur des Verlorenen Sohnes in der 
Gleichniserzählung Jesu. Luk. 15,11-32. Köln 1967. 30-51. 
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Ook in de episode waarin de vader en de zoon centraal staan, kan men een 
subprogramma aanwijzen. Voor zover het in deze episode gaat om het pro
gramma waarin de vader in conjunctie komt met de jongste zoon, hoort 
deze episode bij de sanctiefase van dat programma. In deze sanctie 
wordt duidelijk dat de vader en de oudste zoon de tot stand gekomen con
junctie verschillend evalueren. De vader staat positief tegenover deze 
conjunctie, de oudste zoon negatief. Dit wordt uitgewerkt in een sub
programma, waarin de vader de oudste zoon probeert te bewegen tot deel
name aan het feest en daarmee tot conjunctie met de jongste zoon.

17
 In 

formule is dit aldus uit te drukken: 
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S, = de oudste zoon 

0. = de jongste zoon 

Dat de vader tracht de oudste zoon over te halen tot deze transformatie, 
is in feite een toerusting met de modale objecten. De toerusting met 
het modale object /weten/ is al gebeurd door een van de knechten in 
vers 26-27. In het gesprek met zijn oudste zoon probeert de vader een 
transformatie te bewerken van /willen/, dat wordt uitgedrukt in de 
kwaadheid van de oudste broer, naar /willen/. Deze transformatie is in 
formule: 
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Over het effect van deze manipulatie van het willen laat het verhaal ons 
in het ongewisse. Het is dan ook een verhaal, waarvan de eindsituatie 
niet verteld wordt, een verhaal met een open einde.

19 

In deze episode gaat het niet over de levensgemeenschap van de vader 
met de oudste zoon. Die is in feite nooit verbroken geweest. De 
oudste zoon geeft dat aan door te zeggen dat hij zijn vader zoveel 
jaren gediend heeft en nog nooit een gebod heeft overtreden. De va
der geeft dat aan door te zeggen dat de oudste zoon altijd met hem 
was en dat al wat van hem is ook van de oudste zoon is. Waar het in 
feite om gaat in dat gesprek, is dat de oudste zoon niet bij het voor 
zijn broer aangericht feest is en dat de vader hem daartoe probeert 
over te halen. 

1
* Vgl. BOVON, Première lecture 49. Hij verstaat onder de παίδες in 

vers 26 de δούλοι van vers 22. Anders is dat bij BAILEY, o.e. 
193-194, die er 'young boy' onder verstaat. 

1 9
 Op het pragmatisch belang van het open einde wijst bijvoorbeeld 
F. SCHNIDER, o.e. 54: 'Die appellative Function des Textes ist also 
durch das offene Ende der Erzählung hervorgehoben.' Vgl. ook nog 
J. JEREMÍAS, o.e. 131. 
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4.2.4 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN IN DE NARRATIEVE ORGANISATIE 

In alle drie de parabels komt een narratief programma voor waarin er 
sprake is van een transformatie van disjunctie naar conjunctie met een 
verloren gegaan object. In de parabel van het verloren schaap wordt dit 
gerealiseerd in een programma van 'échange', terwijl er in de parabel 
van de verloren drachme enkel sprake is van een conjunctieve transforma
tie. In de parabel van de verloren zoon zijn er nog andere verschillen. 
Terwijl in de parabel van het verloren schaap en de verloren drachme de 
actantiële rol van dynamisch subject wordt gerealiseerd door één ver
haalfiguur, is deze rol in de parabel van de verloren zoon gerealiseerd 
door twee verhaalfiguren: door de vader en door de jongste zoon.20 Hier 
wordt de actieve rol van de jongste zoon uitgewerkt in een apart subpro
gramma. In een tweede subprogramma wordt de disjunctie uitgewerkt tus
sen de oudste zoon en de jongste zoon, die aan het licht komt in de 
laatste episode van het verhaal. Concluderend kan men zeggen dat het 
narratieve programma het meest is uitgewerkt in de parabel van de ver
loren zoon, het minst in die van de verloren drachme. 

4.3 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABELS VAN LC 15 

Net zoals in 4.2 de narratieve organisatie van de drie parabels achter
eenvolgens aan de orde is gekomen, gebeurt dat in deze afdeling met de 
figuratieve organisatie ervan. 

4.3.1 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN HET VERLOREN SCHAAP 

Hoewel in de tekst de man nergens 'herder' wordt genoemd, wordt hij 
helemaal getekend door de relatie tot zijn schapen. Dat is een speci
fieke relatie. De eerste mededeling die over hem gedaan wordt, is dat 
hij honderd schapen heeft. Een kudde van honderd schapen schijnt gewoon 
voor een middelgrote boer.21 

Verder wordt de man getekend door zijn zorg voor het mindere. Tegenover 
de negenennegentig schapen die hij nog heeft, staat het ene verloren 
schaap. In de keuze tussen de negenennegentig en het ene, kiest hij 
uitdrukkelijk voor het ene verloren schaap, laat de negenennegentig 
achter in de woestijn en gaat erop uit. Zijn zorgzaamheid wordt verder 
daardoor getekend dat, wanneer hij het schaap gevonden heeft, hij ver
heugd is en het op zijn schouders legt. 

20 Bovon wijst erop dat in de eerste twee parabels het verloren object 
geen initiatieven ontwikkelt, in de derde parabel doet de verloren 
zoon dat wel. F. BOVON, Première lecture. 38. 

21 Zie J. JEREMÍAS, o.e. 133. KENNETH E. BAILEY, o.e. 148-149, beweert 
dat εχω in dit verband niet hoeft te betekenen 'in eigendom hebben'. 
Het kan ook betekenen 'verantwoordelijk zijn voor'. De man wordt er 
overigens volgens Bailey geen huurling mee. In het kader van de ver
antwoordelijkheid wijst Bailey erop dat de herder zelf het schaap 
verliest. Het gebruikte verbum is een participium aoristus actief. 
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Een derde element is dat hij wil delen in de vreugde, nadat hij het ver
loren schaap gevonden heeft. Daartoe roept hij vrienden en buren samen. 
Vinden betekent hier dus veel meer dan herstel van bezit. De eindsitua
tie gaat de opheffing van het verlies te boven, doordat deze opheffing 
gepaard gaat met een delen van de erbij behorende vreugde, doordat 
vrienden en buren erbij betrokken worden. 

De figuratieve rol van het ene schaap is die van het verloren schaap. 
Verloren betekent in deze samenhang ook blootgesteld aan de dreiging van 
de dood.22 Daartegenover zijn de negenennegentig schapen niet zonder 
meer behouden. Ze worden door de herder achtergelaten in de woestijn, 
waardoor ze aan dezelfde gevaren zijn blootgesteld als het ene schaap.23 

De buren en vrienden tenslotte realiseren de figuratieve rol van de ge
nodigden. Door de man worden ze uitgenodigd te delen in zijn vreugde om 
het teruggevonden schaap. 

De parabel wordt verteld binnen een isotopie die als een pastorale om
schreven kan worden. Heel het figuratieve parcours kan binnen deze iso
topie begrepen worden. Ten aanzien van deze isotopie merken sommige 
auteurs2* op dat ze in de oren van de Farizeeën niet zo'n gunstige klank 
heeft. Herders worden beschouwd als behorend tot de 'am ha arets' en 

2 2 In de parabel van de verloren zoon komen vormen van αττολλυμι voor als 
equivalent met /dood/. Daardoor worden /vinden/ en /leven/ ook equi
valent. Nader onderzoek leert dat, behalve in 5,37 en 19,10, het 
woord αττολλυμι steeds voorkomt in een contekst van het leven verlie
zen: 4,34; 6,9; 8,24; 9,24.25; 11,51; 13,3.5.33; 17,27.29.33; 19,47; 
20,16. In de genoemde uitzonderingen is het niet zonder meer duide
lijk, maar ook deze plaatsen kunnen gemakkelijk verstaan worden als 
equivalent met /dood/. 

2 3
 BAILEY, o.e. 149-150, geeft een andere interpretatie aan εν τηι ερη-
уіыі in vers 4. Hij meent dat er in de parabel sprake is van herders 
uit een boerenmilieu die 's avonds de kudde naar huis brengen, en die 
nooit de kudde alleen hoeden. Volgens hem betekent de tekst: 'he 
left the flock while they were still in the wilderness ... leaving a 
second shepherd to guide the flock back to the village.' Deze 
interpretatie veronderstelt een hele figuratieve entourage die niet 
in de tekst staat. Dezelfde opvatting over een tweede herder ook in 
J.D.M. DERRETT, Fresh Light on the Lost Sheep and the Lost Coin. New 
Testament Studies 26 (1979-80) 36-60, vooral 59. Voor εν τηι ερημωι 
verwijst hij naar Ez 34,25: 'ze zullen veilig in de woestijn leven.' 
De andere verbanden die hij legt voor zowel de parabel van het ver
loren schaap als de verloren zoon met Ex 23,4, Dt 22,1-3, met het 
paaslam, met het paasfeest en met de tempelreiniging en de daaruit 
voortvloeiende christologische implicaties acht ik minder waarschijn
lijk. Ze treden buiten het kader van de vertelde verhalen. 

2
* Zo BAILEY, o.e. 147, en J. JEREMÍAS, Gleichnisse 132. Vgl. ook 

J. JEREMÍAS, Jerusalem zur Zeit Jesu. Göttingen 1958 2 . IIB 175. 
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gelden als onrein. Derrett25 wijst echter op het verschil tussen deze 
feitelijke waardering van herders en herders in allegorisch taalgebruik. 
Een eventueel ongunstige waardering van herders door de Farizeeën heeft 
natuurlijk zijn invloed op de pragmatische werking. Een positief effect 
wordt erdoor bemoeilijkt. 

4.3.2 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN DRACHME 

De vrouw wordt helemaal getekend in haar relatie tot de drachmen. Wat 
deze drachmen precies voor haar betekenen, wordt uit de tekst niet hele
maal duidelijk. Men kan denken aan huishoudgeld, spaargeld, bruid
schat,2' enz. De specifieke relatie tussen vader en zoon in de volgende 
parabel en de specifiek relatie tussen herder en schaap in de vooraf
gaande parabel, maken het aannemelijk dat ook in deze parabel een speci
fieke relatie bestaat tussen de vrouw en de drachmen. Een enkele maal 
is gesuggereerd dat de drachmen behoren tot het sieraad dat vrouwen van 
Palestina op het hoofd dragen en dat behoort tot de bruidschat.27 

Ook hier is er in deze specifieke relatie de zorgzaamheid voor het min
dere. Wanneer de ene drachme verloren is gegaan, uit zich dat in het 
aansteken van de lamp, het vegen van het huis en het zorgvuldig zoeken, 
totdat ze gevonden heeft. In tegenstelling tot de voorafgaande parabel, 
waar negenennegentig schapen in de woestijn worden achtergelaten, wordt 
hier niet geïmpliceerd dat het zoeken naar het ene verloren muntstuk een 
onbeheerd achterlaten van de negen andere betekent. 

Een derde trek die in de thematische rol van de vrouw aanwezig is, was 
er ook bij de herder. Ook in deze parabel is het opheffen van het ver
lies breder van betekenis, omdat ook de vrouw vriendinnen en buurvrouwen 
uitnodigt om te delen in de vreugde die is opgewekt door het vinden van 
de verloren drachme. 

De ene drachme realiseert de figuratieve rol van het verlorene. Daar
tegenover vervullen de negen drachmen de rol van wat niet verloren is. 
Zoals gezegd, ze worden niet achtergelaten zoals de negenennegentig 
schapen. De buurvrouwen en vriendinnen realiseren de rol van genodigden 
die uitgenodigd worden om te delen in de vreugde van de vrouw. Het 
geheel speelt zich af in een huishoudelijk-economische isotopie. 

25 J.D.M. DERRETT, Law in the New Testament: The Parable of the Prodigal 
Son. New Testament Studies 14 (1967-68) 56-74, vooral 66, noot 1. 

2C Vgl. voor de laatste twee genoemde mogelijkheden I. HOWARD MARSHALL, 
The Gospel of Luke. Exeter 1978. 603. 

27 Vgl. J. JEREMÍAS, Gleichnisse 134. BAILEY, o.e. 157, wijst erop dat 
ook als het gaat om een sieraad, het verlies groter is dan de waarde 
van een enkele munt. In dat geval daalt de waarde van het hele sie
raad. 
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4.3.3 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN ZOON 

Door de grotere tekstomvang van deze parabel kunnen de thematische rol
len van de verhaalfiguren meer uitgewerkt worden gepresenteerd. De 
relaties tussen de voornaamste verhaalfiguren zijn ook in deze derde 
parabel specifiek: die van vader en zonen. 

Een thematische rol is die van de vader. Zijn speciale zorg voor de 
mindere2' uit zich hier niet door anderen achter te laten, zoals in de 
eerste parabel, door zoekactiviteiten, zoals in de tweede parabel, maar 
door het feit dat hij zijn jongste zoon bij zijn terugkeer al in de 
verte ziet aankomen, tot in zijn binnenste bewogen wordt, op hem toe
snelt en hem om de hals valt. Ook uit het aantrekken van het beste 
kleed, een ring en sandalen,29 en uit het laten slachten van het gemeste 
kalf blijkt deze bijzondere zorg. 

Wat bij de herder en de vrouw is aangewezen als een derde trek in hun 
figuratieve rol is ook bij de vader aanwezig. De terugkeer van de ver
loren zoon is ook hier niet zonder meer een herstel van verlies, maar 
bij dat herstel komt ook de vreugde van het feest. Wanneer de oudste 
zoon weigert naar binnen te gaan, komt de vader naar buiten om hem erbij 
te roepen. De oudste zoon voelt zich achtergesteld, zoals de negenenne
gentig schapen achtergelaten worden, zoals de Farizeeën in vergelijking 
met de tollenaars en de zondaars.30 

2' BAILEY, o.e. 161-169, probeert aan te tonen dat reeds het delen van 
het bezit een daad van liefde is tegenover de ongehoorde vraag van de 
jongste zoon naar zijn deel van het bezit. Deze vraag is ongehoord, 
omdat ze de wens van de dood van de vader impliceert. Hiertegenover 
stelt, volgens Bailey, de vader een zeer ongewone daad van liefde. 
De implicatie van de wens van de dood van de vader lijkt mij wat al 
te zwaar aangezet. 

29 Voor de betekenis die Rengstorf geeft aan deze symbolen, zie noot 16. 
F. BOVON, Seconde lecture 195, noemt ze 'signes d'identité filiale'. 
Op pagina 47-48 van Première lecture gaat hij er nader op in. Met 
Rengstorf concludeert hij: 'Nous croyons que Luc a voulu suggérer par 
ces gestes une complète réintégration familiale du cadet.' 

30 De figuratieve rol van de vader wordt door de GROUPE D' ENTREVERNES, 
Signes 129-132, in vier punten weergegeven: 
1. de vader is de vertegenwoordiger van de wet (in het verhaal blijkt 
dat uit de verbinding die gemaakt wordt met de hemel), 
2. de vader installeert de sociale rollen door zijn woord (hierin 
functioneren ook de symbolen van het kleed, de ring, de sandalen en 
de maaltijd) , 
3. het antwoord van de vader gaat boven de vraag uit, 
4. de vader organiseert het feest. 
Ondanks het feit dat er geen vrouwen in het verhaal voorkomen, geven 
ze vervolgens op 132-134 een aantal moederlijke trekken aan die toch 
in het verhaal gerealiseerd zijn. 
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De thematische rol die de jongste zoon vervult, is die van de verloren 
zoon.

31
 Hij vervult die door zijn erfdeel

32
 op te vragen

33
 en te ver

brassen in een ver land, totdat hij tijdens een hongersnood in uiterste 
nood komt.

3
* Wat er precies gebeurt, wanneer de jongste zoon zijn erf

deel opeist, is niet duidelijk. Er staat dat de vader zijn vermogen 
onder hen verdeelde. Hij kon dat doen bij testament.

35
 Dat betekent 

dat de zonen pas de beschikking hebben over hun deel na de dood van de 
vader. Maar dat komt niet overeen met de manier waarop verteld wordt 
over de lotgevallen van de jongste zoon. Een tweede manier waarop een 
vader zijn vermogen kon delen, was door schenking. Nog tijdens het 
leven van de vader kreeg de zoon zijn erfdeel in bezit, maar de vader 
hield het vruchtgebruik en het beschikkingsrecht.

36
 Het verhaal sugge

reert echter duidelijk dat de jongste zoon wel over zijn erfdeel be
schikt. Bovendien als met de woorden in vers 12: o δε διειλεν αυτοις 
τον βιον dit delen door schenking is bedoeld, zijn de woorden van de 
vader in vers 31: πάντα δε εμο σβ εστίν niet meer in overeenstemming 
met die schenking. Ook Wolfgang Pöhlmann37 wijst de mogelijkheid van 
testament en schenking af. In navolging van Daube38 stelt hij voor dat 
we hier te maken hebben met een geval van 'Absichtung'. Als illustratie 
verwijst hij naar Sir 33,20-24 en Tob 8,21 en een discussie in de 

31 De thematische rol van verloren zoon die door deze parabel is 
geïnaugureerd, heeft in de na Lucas volgende literatuur een hoge 
vlucht genomen. 

32 Volgens Dt 21,17 ontvangt de eerstgeborene een dubbel deel van de 
erfenis, ook in het geval dat hij de minder geliefde zoon is. 

33 BAILEY, o.e. 162-165, geeft aan dat de vraag om het erfdeel de wens 
impliceert van de dood van de vader. 

34 De GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 118-124, ziet in het gedeelte van de 
'dégradation' (vers 11-16) drie onderscheiden configuraties aanwezig; 
1. die van de familiale verhoudingen, 
2. die van de vreemde werkgever, welke ressorteert onder een socio-
prof essionele configuratie, 
3. die van de hongersnood, welke ressorteert onder een kosmische 
configuratie. 

35 Voor de mogelijkheden van testament en schenking zie J. JEREMÍAS, 
Gleichnisse 128-129. 

3 β
 Ook BAILEY, o.e. 164, wijst erop dat bij elke vorm van overdracht van 
bezit de vader het recht heeft op het vruchtgebruik, zolang hij nog 
leeft. 

3 7
 WOLFGANG PÖHLMANN, Die Absichtung des Verlorenen Sohnes (Lk. 15,12f.) 
und die erzählte Welt der Parabel. Zeitschrift für die Neutestament-
liche Wissenschaft 70 (1979) 194-213. 

3· D. DAUBE, Inheritance in Two Lukan Pericopes. Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtswissenschaft. Romanistische Abteilung 72 
(1955) 326-334. 
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Mischna (BB 7,7). Daarbij gaat het om het verdelen van bezittingen 
onder de zonen, waarbij de zoon wel het bezit krijgt, maar niet ontsla
gen wordt van de verplichting om voor zijn ouders te zorgen. De zoon 
houdt de sociale verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ouders. 

Rengstorf wijst nog op een andere mogelijkheid, die van 'kesasah': uit
snijding.

39
 In zo'n geval werd de zoon uit de familie gezet en verloor 

hij alle rechten van het zoonschap. Zo'n zoon werd dan beschouwd als 
dood en verloren. Tot deze uitstoting uit de familie ging men over in 
twee gevallen: als er een stuk grond werd verkocht tegen de wil van de 
familie of als de zoon een vrouw trouwde tegen de wil van de familie. 
Dat het in het geval van de verloren zoon inderdaad om zo'n geval van 
uitstoting zou gaan, beargumenteert Rengstorf vanuit de woorden die de 
vader spreekt bij de terugkomst van de jongste zoon: ούτος o υιός you 
νεκρός ην και ανεζηοεν, ην αττολωλως κα\ ευρέθη. Deze woorden correspon
deren met de formule, die gebezigd wordt in geval van uitstoting. Tegen 
een dergelijke mogelijke achtergrond van het verhaal pleit echter het 
feit dat de jongste zoon zelf het initiatief neemt tot de boedelverde
ling en de houding van de vader nauwelijks te rijmen valt met een geval 
van uitzetting uit de familie.*

0
 Hoe de legale positie van de jongste 

zoon als verloren precies is, zal nauwelijks uit te maken zijn.
 l
 Wel 

is in het verhaal te zien hoe die positie leidt tot een situatie van 
uiterst gebrek en uiterste verlorenheid. Er is een geografische schei
ding, omdat de jongste zoon vertrokken is naar een ver land; er is een 
economische scheiding, omdat hij zijn erfdeel verbrast, en er is een 
religieuze scheiding,

1
*
2
 omdat hij tenslotte verkeert temidden van voor 

joden onreine dieren. 

3 9
 K.H. RENGSTORF, o.e. 21-27. 

^' Ook BAILEY, o.e. 167-169, acht het geval van uitstoting niet overtui
gend bewezen, ofschoon hij wel meent dat het licht op de zaak werpt. 

1,1
 F. BOVON, Première lecture 44, merkt op dat het probleem geen vol
doende oplossing heeft gevonden. Voor Schottroff zijn de juridische 
aspecten minder belangrijk voor de betekenis van de parabel. LOUISE 
SCHOTTROFF, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Zeitschrift für The
ologie und Kirche 68 (1971) 27-52, vooral 40-42. Voor Pesch heeft 
het theologische betekenis dat de verteller niet in de juridische 
aspecten geïnteresseerd zou zijn. R. PESCH, Zur Exegese Gottes durch 
Jesus von Nazareth. Eine Auslegung des Gleichnisses vom Vater und 
den beiden Söhnen (Lk. 15,11-32). In: M. Theunissen e.a., Jesus. Ort 
der Erfahrung Gottes (für B. Weite). Freiburg - Basel - Wien 1976. 
140-189. 

*2 D. DAUBE, Inheritance 327, bediscussieert de mogelijkheid van samen
wonen van broers na de dood van hun vader, zoals die o.a. ter sprake 
komt in ps 133. Door van te voren al zijn erfdeel op te vragen, wei
gert de jongste zoon met zijn broer samen te wonen. De genoemde 
scheidingen impliceren in deze opvatting ook nog een scheiding tussen 
broers. 
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Behalve de thematische rol van verloren zoon vervult de jongste zoon ook 
de thematische rol van berouwvolle zoon. Hij komt tot zichzelf, weet 
van zich zelf dat hij gezondigd heeft tegenover de hemel en tegenover 
zijn vader, en hij neemt zich voor terug te gaan en aan zijn vader te 
vragen om als dagloner te werk gesteld te worden. Bij zijn terugkeer 
bekent hij ook zijn misstappen tegenover de hemel en tegenover de vader. 
De jongste zoon is ook degene die opnieuw als zoon aanvaard wordt. Het 
feest dat bij zijn aanvaarding als zoon wordt aangericht, maakt zelfs 
zichtbaar dat de jongste zoon op dat moment voorkeur geniet boven de 
oudste zoon. Voor de jongste zoon wordt het gemeste kalf geslacht, de 
oudste heeft zelfs niet eens een bokje gekregen om feest te vieren. Dit 
raakt aan de thematiek van de oudtestamentische broederparen, waarin de 
jongste zwakker is, minder rechten heeft, maar ook vaak, volgens Der
retí, opstandiger en idealistischer is en de voorkeur geniet boven de 
oudste. Te noemen zijn hier Kaïn en Abel, Ismael en Isaak, Esau en 
Jakob. Ook als het niet direct om broederparen gaat, maar om meerdere 
broers, is er soms een voorkeur voor de jongste: zo de voorkeur voor 
Jozef en later voor Benjamin.*3 Deze thematisch rol van de jongste zoon 
die de voorkeur geniet boven de oudste, is duidelijk in het verhaal aan
wezig. 

De oudste zoon vervult de thematische rol van de plichtsgetrouwe zoon. 
Op het einde van het verhaal blijkt dat hij de conjunctie van de aanvang 
van het verhaal niet verbroken heeft en dat hij nog nooit een gebod van 
zijn vader overtreden heeft. Hij is steeds bij zijn vader gebleven. 
Daarmee staat hij in rechtstreeks contrast met de jongste zoon, die bij 
zijn terugkomst belijdt: 'ik heb gezondigd.' Tegelijk is hij de veron
gelijkte broer. Wanneer hij hoort van het feest en de vreugde bij de 
terugkomst van zijn broer wordt hij kwaad en bewaart hij alle mogelijke 
distantie: Hij wil niet naar binnen, hij neemt de vader diens blijde 
reactie kwalijk en hij noemt zijn broer niet broer, maar spreekt tegen
over zijn vader over hem als o υιός οου ούτος. Daartegenover spreekt de 
vader wel over de relatie die de oudste zoon met de jongste heeft: o 
αδελφός οου ούτος. 

Zowel ten aanzien van de rol van de jongste als die van de oudste broer 
is er een dubbele deixis.** Negatieve deixis bestaat er ten aanzien van 
de disjunctie van de jongste zoon met zijn vader, maar ook ten aanzien 
van de disjunctie die de oudste broer in stand houdt ten aanzien van 
zijn jongere broer. Positieve deixis is er zowel ten aanzien van die 
elementen in het gedrag van de jongste broer die bijdragen tot conjunc
tie met de vader, als ten aanzien van de conjunctie die de oudste zoon 
als maar met zijn vader in stand heeft gehouden. 

*' Vgl. DERRETT, The Parable of the Prodigal Son 68-70. BERNARD В. 
SCOTT, The Prodigal Son 62. FR. BOVON, Seconde lecture 303. 

** GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 138, geeft aan dat zowel de jongste als 
de oudste broer onder twee gezichtspunten verschijnen: de jongste 
verschijnt zoals de oudste hem ziet en zoals de vader hem ziet; de 
oudste verschijnt zoals hij zichzelf ziet en zoals de vader hem ziet. 
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Samenvattend kan men zeggen:*5 de vader is zorgzaam, vooral voor de min
dere, hij is uitnodigend, ook ten aanzien van de oudste zoon; de jongste 
zoon is verloren, berouwvol en opnieuw aanvaard; de oudste zoon is 
plichtsgetrouw en voelt zich verongelijkt. 

Het geheel van thematische rollen speelt zich af in een familiale isoto
pie, met daarin accenten op juridische, economische en voedselaspecten. 
Deze aspecten veranderen wanneer er geen sprake meer is van een fami
liale isotopie. Dat gebeurt vooral in het verhaalgedeelte dat handelt 
over de lotgevallen van de jongste zoon. Juist wanneer de jongste zoon 
zich begeeft in gebieden waar er geen sprake meer is van deze familiale 
isotopie, ontstaan er de tegenstellingen. Al naargelang de soort 
betrekkingen (juridisch), is er de mogelijkheid van levensonderhoud 
(economisch) en is er ook sprake van een ander soort voedsel. Dat kan 
als volgt worden aangegeven: 

juridisch 

zoon 
dagloner 
huurling 

economisch 

wel levensonderhoud 
wel levensonderhoud 
geen levensonderhoud 

voedsel 

gemest kalf 
brood 
niet eens varkensvoer 

4.3.4 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN IN DE FIGURATIEVE ORGANISATIE 

Doordat de parabels zich afspelen in verschillende isotopieën, ontstaan 
er een aantal verschillen die daar onmiddellijk mee samenhangen. Zo 
zijn er verschillen tussen de verloren objecten. Een verschil dat daar
bij aan de dag treedt, is dat tussen /levenloos/ (zo de drachme) en 
/levend/ (het schaap en de zoon). Bij de levende verloren objecten is 
er weer een verschil tussen /menselijk/ (de zoon) en /dierlijk/ (het 
schaap). Dat betekent dat er in de drie parabels gezamenlijk het vol
gende systeem aanwezig is: 

/levenloos/ vs /levend/ 
1 

/dierlijk/ vs /menselijk/ 

Het feit dat de drachmen horen tot de categorie van de levenloze dingen 
is wellicht debet aan het feit dat in de parabel van de verloren drachme 
niets gezegd wordt over het achterlaten van de negen drachmen, zoals dat 
wel het geval is met de negenennegentig schapen en in zekere mate ook 
bij de parabel van de verloren zoon, waarin de jongste zoon toch voor
keur geniet boven de oudste. Ook het feit dat de parabel van de verlo
ren drachme zich binnenshuis afspeelt zal daar debet aan zijn. 

*5 F. BOVON, Première lecture. 49, karakteriseert de drie verhaalfiguren 
met woorden uit het verhaal: de jongste zoon komt tot zichzelf, de 
vader is door medelijden bewogen; de oudste zoon wordt woedend. 
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Ook is er verschil in de verhouding van de verloren objecten met de niet 
verloren objecten. Deze is achtereenvolgens: 

1 : 99 schapen 
1 : 9 drachmen 
1 : 2 zonen 

Daarbij is te zien dat het verloren object steeds het mindere is. In de 
parabel van het verloren schaap en van de verloren drachme is dat in 
kwantitatieve zin zo, in de parabel van de verloren zoon is dat in kwa
litatieve zin. 

De parabels van het verloren schaap en de verloren drachme vormen een 
tweelingparabel. Toch treden daar verschillen aan het licht, die als 
volgt geïnventariseerd kunnen worden: 

15,4-6 

man 
buiten 
levende wezens (schapen) 
vrienden en buren 

15,8-9 

vrouw 
binnen 
levenloze dingen (drachmen) 
vriendinnen en buurvrouwen 

Ondanks alle verschillen tussen de drie parabels is er een zeker patroon 
tussen de voornaamste verhaalfiguren te herkennen dat in deze drie para
bels terugkeert. Dat patroon kan men het best aangeven met de 
associatie- en dissociatiedriehoek die in 1.3.4 ter sprake gebracht is, 
omdat het in alle drie de parabels gaat over de houding ten aanzien van 
bevoordeelden en benadeelden. Deze associatie- en dissociatiedriehoek 
is als volgt: 

Y3 Z3 

A3 = vader Y3 = jongste zoon Z3 = oudste zoon 
A2 = vrouw Y2 = 1 drachme Z2 = 9 drachmen 
Al = man Yl = 1 schaap Zl = 99 schapen 

91 



Dit constante patroon keert terug in de verschillende isotopieën van de 
verschillende parabels, die tegenover elkaar zijn gesteld in diverse 
opposities. Deze opposities geven op een hoger semantisch niveau teza
men genomen aan dit constante patroon een algemene geldigheid. Deze 
universele geldigheid is ook aanwezig bij de constante elementen van de 
discursieve organisatie, die in de volgende paragrafen wordt besproken. 

4.4 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABELS VAN LC 15 

In alle drie de parabels is er een samenhang van verliezen, zoeken, vin
den, vreugde en delen in vreugde. De opeenvolging van de drie parabels 
versterkt deze samenhang. Omdat deze samenhang in elk van de parabels 
op een afzonderlijke wijze is gerealiseerd, wordt eerst de discursieve 
organisatie van elke parabel afzonderlijk besproken. Pas daarna komen 
de overeenkomsten en verschillen aan bod. 

4.4.1 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN HET VERLOREN SCHAAP 

De tegenstelling die constituerend is voor de parabel is die tussen 
/verloren/ en /gevonden/. Via operaties van negatie en selectie kan ook 
de transformatie van /verloren/ naar /gevonden/ zichtbaar worden 
gemaakt. Deze transformatie voltrekt zich in het achterlaten van de 
negenennegentig schapen en in het uitgaan naar het verloren schaap. 
Daarin ligt de zorgzame aandacht voor het mindere. Zonder deze zorgzame 
aandacht is het verloren schaap ten dode gedoemd.*6 Bij het terugvinden 
uit zich deze zorgzame aandacht in de vreugde*7 die met vrienden en 
buren gedeeld wordt. Deze gegevens kunnen weergegeven worden in de vol
gende semiotische zeshoek: 

verloren 

gevonden' 

vreugde 
gevonden 

verloren 
vreugde 

De bovenste helft van deze zeshoek wordt gerealiseerd in het ene verlo
ren schaap dat gevonden wordt en waarom vreugde ontstaat. De onderste 
helft wordt gerealiseerd in de 99 schapen die niet verloren gaan, en 
daarom ook niet gevonden worden. Om hen is er ook geen vreugde. 

ut 

* 7 

Voor de samenhang van απολλυμι met het leven verliezen vgl. noot 21. 

F. SCHNIDER, o.e. 33, wijst er op dat in de tekst de vreugde bijzon
dere nadruk krijgt. Bernadicou bespreekt Lc 15 zelfs in het kader 
van een lucaanse theologie van de vreugde. PAUL J. BERNADICOU, The 
Lukan Theology of Joy (Revisited). Science et Esprit 30 (1978) 
57-80. 
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Zowel van verliezen als van vinden is de subject- en de objectkant ge
realiseerd in één verhaalfiguur. De man is degene die verliest en zoekt 
om te vinden, het ene schaap is verloren en gevonden. Deze oppositie 
van subject en object biedt ook de mogelijkheid de andere verhaalfiguren 
te zien als realiseringen van semantische waarden. De negenennegentig 
schapen zijn niet verloren en niet gevonden. De buren en vrienden ver
liezen niet en zoeken niet. De volgende semiotische vierhoek laat zien 
hoe deze semantische waarden zich realiseren in verhaalfiguren: 

man 
verliezer 

zoeker 

99 schapen 

verlorene 
gevondene 

1 schaap 

verlorene verliezer 
gevondene zoeker 

buren en vrienden 

4.4.2 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN DRACHME 

Ook voor de parabel van de verloren drachme is de tegenstelling tussen 
/verloren/ en /gevonden/ constitutief. Ook hier kunnen de operaties van 
negatie en selectie zichtbaar maken welke transformatie er in de parabel 
plaats heeft. De zoekactiviteiten van de vrouw zijn realiseringen van 
deze transformatie. Ze zijn uiting van haar zorgzame aandacht voor het 
mindere. Ook de vreugde, waarbij ze haar buurvrouwen en vriendinnen 
uitnodigt, zijn uitingen van die zorgzame aandacht. Minder uitgewerkt 
dan in de parabel van het verloren schaap is, dat niet verliezen en niet 
vinden ook geen vreugde betekent. Dit alles wordt zichtbaar in de vol
gende semiotische zeshoek: 

verloren 

gevonden 

vreugde 

/ • 

gevonden 

'verloren 
vreugde 

Ook in deze parabel zijn alle verhaalfiguren realiseringen van seman
tische waarden die geordend zijn rond de subject- en objectkant van ver
liezen en vinden. De vrouw is degene die verliest en zoekt, de ene 
drachme is verloren en gevonden, de negen drachmen zijn niet verloren en 
niet gevonden en de buurvrouwen en vriendinnen tenslotte verliezen niet 
en zoeken niet. In de volgende vierhoek is aangegeven hoe deze seman
tische waarden in verhaalfiguren zijn gerealiseerd: 

vrouw 
verliezer 

zoeker 

99 drachmen 

verlorene 
gevondene 

1 drachme 
verlorene 
gevondene 

verliezer 
zoeker 

buurvrouwen en vriendinnen 
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4.4.3 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN DE PARABEL 
VAN DE VERLOREN ZOON 

De constituerende oppositie tussen /verloren/ en /gevonden/ wordt in de 
parabel van de verloren zoon uitdrukkelijk equivalent gesteld met de 
oppositie tussen /dood/ en /leven/.*' In het verhaalgedeelte dat handelt 
over de jongste zoon blijkt de topografische isotopie eveneens hiermee 
equivalent. Dat levert de volgende reeks van opposities en equivalen
ties op: 

dood : leven :: verloren : gevonden :: afstand : nabijheid. 

Geordend in een semiotisch vierkant zien deze opposities en equivalen
ties er als volgt uit: 

verloren gevonden 
ver nabij 
dood leven 

Via de operaties van negatie en selectie kan men met behulp van dit se
miotisch vierkant de transformaties die in het verhaal plaats hebben, 
zichtbaar maken. In het verhaalgedeelte dat handelt over de lotgevallen 
van de jongste zoon blijken alle posities gerealiseerd. De stappen die 
in het verhaal gezet worden, zijn er vier: 

1. De negatie van de situatie van conjunctie met de vader voert tot 
de verkwisting van het erfdeel in een losbandig leven in een ver 
land. 

2. Ten tijde van de hongersnood impliceert dit in dienst treding bij 
een buitenlander. Als varkenshoeder lijdt de jongste zoon uiterst 
gebrek. 

3. De negatie van deze gebrekssituatie gebeurt door de inkeer*' van 
de jongste zoon, door zijn voornemen dagloner te worden bij zijn 
vader en door de uitvoering van dat voornemen. 

*· 

kt 

Braumann plaatst al deze termen tegen de achtergrond van de doop. 
Hij meent dat tegen deze achtergrond de jongste zoon doelt op heiden
christenen en de oudste zoon op jodenchristenen. G. BRAUMANN, Tot-
Lebendig, Verloren-Gefunden (Lk. 15,24-32). In: W. Haubeck - M. 
Bachmann (Hrsg), Wort in der Zeit. Neutestamentliehe Studien. Fest
gabe für K.H. Rengstorf zum 75. Geburtstag. Leiden 1980. 156-164. 

BAILEY, o.e. 173-176, geeft een uitvoerige discussie over de vraag of 
εις εαυτών δε ελθων berouw impliceert, over de vraag welke de zonde 
is die de jongste zoon begaan heeft en de morele implicaties daarvan. 
Hij concludeert, in overeenstemming met DERRETT, Prodigal Son 58, dat 
zonde hier slaat op het verlies van het vermogen. 
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4. De uitvoering van dit voornemen leidt tot een heropname als zoon 
in het ouderlijk huis, en tot een feest waarbij ook het gemeste 
kalf wordt geslacht. 

Deze operaties van negatie en selectie, en hun realiseringen in de ver
schillende isotopieën van het verhaal, zijn op de volgende wijze weer te 
geven: 

verhuurd aan een buiten- zoon in thuissituatie 
lander, varkenshoeder gemest kalf 

verloren gevonden 
ver nabij 
dood leven 

2 
'1 

gevonden verloren 
nabij ver 
dood leven 

ver land, verkwisting dagloner bij vader 
in een losbandig leven brood 

De aangegeven opposities en equivalenties spelen binnen het verhaalge
deelte dat handelt over de jongste zoon. Maar dit geheel van logische 
verbanden maakt deel uit van een groter geheel, dat in het hele verhaal 
van 15,11-21 aanwezig is: dat van de tegenstelling tussen de oudste en 
de jongste zoon. Dat kan duidelijk gemaakt worden door het semiotische 
vierkant, dat geconstrueerd is op de semantische as van /verloren/ en 
/gevonden/, uit te breiden tot een semiotische zeshoek. De gegevens op 
de horizontale assen worden samen genomen: de jongste zoon is verloren 
en gevonden, wat leidt tot vreugde.50 Daartegenover staat de oudste 
zoon, die de positie bekleedt van niet verloren en niet gevonden, wat 
ook niet tot vreugde leidt. In het verhaal krijgt dit verschil tussen 
de oudste en de jongste zoon gestalte, doordat voor de jongste zoon het 
gemeste kalf wordt geslacht, terwijl daartegenover de oudste zoon nog 
nooit een bokje heeft gekregen om met zijn vrienden feest te vieren. 
Deze bewerking leidt tot een semiotische zeshoek, zoals R. Waelkens51 

die ook aangeeft : 

*" 'Nicht die Umkehr des Sohnes ist entscheidend, auch nicht die Annahme 
des Sohnes durch den Vater als solche oder das 'Erbarmen' des Vaters, 
sondern die gefeierte Freude über die Rückkehr.' RUDOLF HOPPE, 
Gleichnis und Situation. Biblische Zeitschrift 28 (1984) 1-21. 
BAILEY, o.e. 185-187, probeert aan te tonen dat het gaat om een 
vreugde waarin heel de gemeenschap deelt. Hij gebruikt daarbij nog 
al wat gegevens die niet aan het verhaal zelf zijn ontleend. 

*1 R. WAELKENS, L' analyse structurale des paraboles. Revue Théologique 
de Louvain 8 (1977) 160-178. 
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vreugde 
verloren en gevonden 

verloren gevonden 
jongste zoon 

oudste zoon 
verloren en gevonden 

vreugde 

Behalve tussen de oudste en de jongste zoon is er nog een tegenstelling 
tussen verhaalfiguren, die constitutief is voor een belangrijk gedeelte 
van het verhaal, de tegenstelling tussen de vader en de oudste zoon in 
hun houding tegenover de jongste zoon Na de terugkeer van de jongste 
zoon associeert de vader zich volledig met hem, hij realiseert de waarde 
/insluiten/, wat daaruit blijkt dat hij hem een feestkleed, sandalen en 
een ring aantrekt, een groot feestmaal aanricht en hem opnieuw mijn zoon 
noemt Dat de vader deze waarde realiseert, blijkt ook daaruit dat hij 
naar buiten komt om zijn oudste zoon bij het feest uit te nodigen

 S 2 

Bij de oudste zoon is de houding tegenover de jongste hieraan tegen
overgesteld een houding van dissociatie en distantie Teruggekeerd 
van het veld neemt hij niet deel aan het feest, maar blijft buiten, over 
zijn broer spreekt hij in termen waarin zijn eigen relatie met zijn 
broer niet tot uitdrukking komt o υιός σου ούτος, en zijn vader moet 
naar buiten komen om hem erbij te roepen Of hij gehoor geeft aan deze 
uitnodiging wordt met meer verteld In zijn houding tegenover zijn 
broer realiseert hij de waarde /uitsluiten/ Vanuit de rechtvaardiging 
die de vader geeft voor het feest (vers 23-24 en vers 31-32) ontvangt de 
associatie een positieve deixis, de dissociatie een negatieve Dit 
geeft de volgende semiotische vierhoek 

associatie-

insluiten uitsluiten Ί 
\ 

1
 uitsluiten insluiten 

—dissociatie 

Net zoals in de parabel van het verloren schaap en de verloren drachme, 
kan men het in de parabel van de verloren zoon aanwezige discursieve 
systeem ordenen naar zijn object- en subjectkant, waardoor alle verhaal
figuren in dit systeem hun plaats krijgen als realiseringen van de se
mantische waarden die dit systeem dragen Voor de parabel van de verlo
ren zoon ziet dit er als volgt uit. 

Ganz allgemein lasst sich daher der Sinn (und damit auch die Pointe) 
der Geschichte so umschreiben Sie erzahlt vom Vater, der in seine 
Freude über die Heimkehr des Sohnes alle - speziell den alteren Sohn 
- einbeziehen mochte ' H MERKLEIN, Die Gottesherrschaft als Hand
lungsprinzip. Wurzburg 1981 2 194 Met instemming geciteerd door 
R HOPPE, о.с 7 
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vader 
verliezer 

zoeker 

oudste zoon 

verlorene' 
gevondene 

verlorene 
gevondene 

'verliezer 
zoeker 

jongste zoon 

dienaren 

4.4.4 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN DE DRIE PARABELS TE ZAMEN 

In de parabels is een gemeenschappelijk discursief systeem aanwezig. 
Dat discursieve systeem kan weergegeven worden met de oppositie van 
/verloren/ en /gevonden/. Met de realisaties van deze waarden in ver
haalfiguren levert dit het discursieve systeem, zoals ook R. Waelkens51 

dit weergeeft: 

vreugde 
verloren en gevonden 

verloren gevonden 

verloren en gevonden 
vreugde 

het schaap 
de drachme 
de jongste zoon 

de 99 schapen 
de 9 drachmen 
de oudste zoon 

Het gezamenlijke discursieve systeem kan ook weergegeven worden met 
behulp van de oppositie tussen subject en object, waarbij dan ook de 
realisaties van de semantische waarden in verhaalfiguren kunnen worden 
aangegeven. Het totale systeem van de parabels ziet er dan als volgt 
uit: 

vader-
vrouw-

-jongste zoon 
—drachme 

man-
verliezer 

zoeker 

verlorene' 
gevondene 

99 schapen 
9 drachmen 

oudste zoon 

verlorene 
gevondene 

-1 schaap 

verliezer 
zoeker 

-vrienden+buren 
-vriendinnen+buurvrouwen 

dienaren 

Het meest volledig uitgewerkt is dit systeem aanwezig in de parabel van 
de verloren zoon, het minst in de parabel van de verloren drachme. De 
overeenkomsten en de verschillen zijn aangegeven bij de bespreking van 

R. WAELKENS, o.e. 162. 

97 



de narratieve en de figuratieve organisatie van de drie parabels. Door 
de realisatie van dit discursieve systeem in achtereenvolgens een pasto
rale, een huishoudelijk-economische en een familiale isotopie, met de 
daarbij behorende opposities en equivalenties tussen de parabels, krijgt 
dit discursieve systeem een algemene geldigheid, die boven de individu
ele parabel uitgaat. Deze algemene geldigheid wordt nog groter door de 
toepassingen die volgen op de eerste en de tweede parabel. 

4.5 DE TOEPASSINGEN IN VERS 7 EN 10 

Net zoals de parabel van het verloren schaap een surplus heeft op de 
parabel van de verloren drachme, heeft ook de toepassing die volgt op de 
eerste parabel (vers 7) een surplus op de toepassing die volgt op de 
tweede parabel (vers 10). In vers 7 worden negenennegentig rechtvaardi
gen genoemd, die geen bekering nodig hebben. De verhouding van 1:99 die 
in de parabel van het verloren schaap aanwezig ise* wordt in de toepas
sing doorgezet, door daar te spreken van één zondaar die zich bekeert en 
van negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat 
is anders in vers 10. De verhouding 1:9 die aanwezig is in de parabel 
van de verloren drachme, keert niet terug in de toepassing. Daar is 
slechts sprake van één zondaar. Beide toepassingen zijn gesteld in een 
theologische isotopie. Deze is herkenbaar aan zinswendingen als 'in de 
hemel', waarmee God bedoeld is,ss 'zondaars', 'bekering' en 'engelen'. 
Opmerkelijk is dat de hemel van vers 7 in vers 10 vervangen is door 
engelen. Deze theologische isotopie sluit aan bij de communicatieve 
situatie die in 15,1-2 aangegeven is. Ook daar is er sprake van zon
daars. Ook een zinswending als 'Farizeeën en schriftgeleerden' hoort in 
deze isotopie thuis. De discursieve organisatie die in deze isotopie 
aanwezig is, wordt door R. Waelkens5' als volgt aangegeven: 

vreugde 
bekeerde zondaar 

zondaar bekeerd 

bekeerd en zondaar 
vreugde 

tollenaars 
en zondaars 

Farizeeën en 
schriftgeleerden 

** Broer meent dat de verhouding 1:99 in vers 7 comparatief verstaan 
moet worden en niet exclusief. INGO BROER, Das Gleichnis vom verlo
renen Sohn, und die Theologie des Lukas. New Testament Studies 20 
(1973-74) 453-462, vooral 458. Hij discussieert met name met L. 
SCHOTTROFF, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. 35. 

" MARSHALL, o.e. 602. 

** WAELKENS, o.c 162. Zie ook 3.4 van deze studie. 
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In deze discursieve organisatie geeft hij aan hoe de semantische waarden 
in verhaalfiguren gerealiseeerd zijn. Duidelijk is daarbij hoe de waar
den /zondaar/ en /bekeerd/ equivalent zijn met de waarden /verloren/ en 
/gevonden/, die voor de drie parabels constitutief zijn, maar ook aan
wezig zijn in de communicatieve situatie van Jezus en zijn toehoorders 
(zie ook 3.4). Deze equivalentie van waarden is de volgende: 

zondaar : bekeerd : : verloren : gevonden. 

Deze equivalentie maakt het ook mogelijk voor de toepassingen van vers 7 
en vers 10 om op een soortgelijke manier als voor de ingebedde verhalen 
en voor de communicatieve situatie is gedaan, een semiotisch vierkant, 
uitgaande van de oppositie tussen subject en object, op te stellen waar
in alle verhaalfiguren realiseringen zijn van semantische waarden. Dit 
vierkant is als volgt: 

God 1 zondaar 
verliezer verlorene 

zoeker gevondene 

verlorene verliezer 
gevondene zoeker 

99 rechtvaardigen engelen 

Aldus geordend, is meteen zichtbaar welke de equivalenties zijn tussen 
de verhaalfiguren van de ingebedde verhalen als realiseringen van deze 
semantische waarden en deze toepassing: God is equivalent met de man, 
de vrouw, de vader; zondaar is equivalent met het ene schaap, de ene 
drachme en de jongste zoon; de negenennegentig rechtvaardigen zijn 
equivalent met de negenennegentig schapen, de negen drachmen en de 
oudste zoon; de engelen zijn equivalent met de buren en de vrienden, met 
de buurvrouwen en de vriendinnen en de dienaren. Op de vier posities 
zijn deze equivalenties steeds realiseringen van dezelfde semantische 
waarden. 

In de toepassing van vers 10 is minder van dit discursieve systeem ge
realiseerd dan in vers 7, omdat daar de rechtvaardigen niet ter sprake 
komen. De engelen, die in vers 10 genoemd worden, worden gezien als 
realiseringen van de waarden /verliezer/ en /zoeker/. Ze staan tegen
over God als meervoud tegenover enkelvoud en nemen de positie in van 
degene die deelhebben in de vreugde. 

4.6 DE PRAGMATISCHE WERKING VAN DE INGEBEDDE VERHALEN EN 
HUN TOEPASSING IN DE COMMUNICATIEVE SITUATIE VAN J EN Τ 

Nadat in hoofdstuk 3 de communicatieve situatie van Jezus en zijn toe
hoorders is geanalyseerd en in de voorafgaande paragrafen van dit hoofd
stuk analyses zijn gegeven van de ingebedde verhalen en van hun toepas
singen, geven we in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk een analyse 
van hun pragmatische werking in de communicatieve situatie van J en T. 
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4.6.1 OP NARRATIEF NIVEAU 

De transformatie die door het vertellen van een verhaal steeds gereali
seerd wordt en waardoor de toehoorders in conjunctie komen met het weten 
van het verhaal, is steeds aanwezig en nauwelijks interessant om verder 
in de beschouwing te betrekken. Interessanter zijn de vijf basisfor
mules die in 1.3.1 gegeven zijn voor de modale objecten. Allereerst 
stelt zich de vraag met welk weten, buiten het weten van het verhaal, 
Jezus zijn toehoorders in conjunctie brengt door het vertellen van de 
drie parabels. Minstens kan men zeggen, dat de toehoorders weet krijgen 
van de betekenissen die het discursieve systeem, dat ten grondslag ligt 
aan de drie parabels, produceert. Dit weten kan als volgt omschreven 
worden: Wanneer er, na een disjunctie van subjecten en objecten die met 
elkaar in een specifieke, complementaire relatie staan, een conjunctie 
tussen de betreffende subjecten en objecten wordt bewerkt, is dat een 
reden tot vreugde. Vrienden en buren van het subject worden uitgenodigd 
om in die vreugde te delen. Het object is niet het enige object dat 
staat in deze specifieke, complementaire relatie tussen subject en 
object, maar het is een object temidden van meerdere (één schaap van de 
honderd, één drachme van de tien, één van de twee zonen). Hetzelfde 
discursieve systeem ligt ook ten grondslag aan de betekenissen die aan
wezig zijn in vers 7 en vers 10. Door de opeenvolging van de drie para
bels en de toepassing, door hun onderlinge overeenkomsten en verschil
len, krijgt dit discursieve systeem een algemene geldigheid. Eenzelfde 
discursiviteit is er aanwezig in een pastorale, in een huishoudelijk-
economische en in een familiaal-economisch-juridische isotopie. De 
algemene geldigheid wordt nog versterkt in vers 7 en vers 10, omdat daar 
diezelfde discursiviteit aanwezig is in een theologische isotopie. 
Bovendien is ze aanwezig in de communicatieve situatie waarin het gaat 
om religieus-sociale verhoudingen. 

Door het vertellen van de parabel van de verloren zoon wordt in het we
ten van deze geproduceerde betekenissen nog een tweetal zaken onder
streept. Ten eerste, wanneer tussen een subject en een object die met 
elkaar in een complementaire relatie staan, geen disjunctie en daarop 
volgende conjunctie aanwezig is, dan is er ook geen reden tot bijzondere 
vreugde. Deze onderstreping heeft vooral plaats in het verwijt van de 
oudste zoon dat hij nog nooit een bokje heeft gehad om feest te vieren. 
Ten tweede, het hangt van het willen van de bij het feest genodigde mens 
af, of hij al dan niet deelt in de vreugde. De uitnodiging van de vader 
aan de oudste zoon is een manipulatie van dit willen. 

Het weten van deze betekenissen is in het bovenstaande geformuleerd in 
een abstracte narratieve terminologie. Het weet krijgen hiervan is 
anders dan het weten van het verhaal, omdat het weten van deze algemene 
geldigheid van het discursieve systeem herkenning mogelijk maakt, wan
neer dit discursieve systeem betekenissen produceert op andere manieren 
dan in de vertelde parabels en hun toepassing. 

Het willen en moeten, waarmee Jezus door het vertellen van de drie para
bels zijn toehoorders in conjunctie wil brengen, wordt vooral zicht
baar in de uitnodiging die in alle drie parabels voorkomt. Uitgewerkt 
wordt dit vooral in de parabel van de verloren zoon, waar het erbij roe-
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pen van de oudste zoon door de vader een manipulatie van diens willen en 
moeten is. In deze manipulatie van het willen en moeten gaat het om het 
deel hebben in de vreugde die ontstaan is vanwege de conjunctie van een 
subject met een object, die in een specifieke, complementaire relatie 
met elkaar staan.

5
 Maar deze manipulatie van het willen en moeten 

bevat ook een disjunctie met een bepaald willen en moeten: namelijk de 
disjunctie bewerken of handhaven tussen een subject en een object die 
met elkaar in een complementaire relatie staan (bijvoorbeeld: oudste en 
jongste broer). De manipulatie van dit willen en moeten wordt in de 
derde parabel vooral in de verzen 25-32 gemanifesteerd. Door de manipu
latie hier in abstracte termen te formuleren, wordt ze ook herkenbaar, 
wanneer ze zich op andere manieren manifesteert dan in de drie parabels. 
De inhoud van deze manipulatie van het willen en moeten kan worden aan
gegeven met de termen associatie en dissociatie; ze kan worden aangege
ven met behulp van het semiotisch vierkant, waarin de termen /insluiten/ 
en /uitsluiten/ zijn geordend. Deze waarden zijn ook herkenbaar in de 
communicatieve situatie waarin Jezus deze parabels vertelt. Met andere 
woorden: Jezus manipuleert het willen en moeten van zijn toehoorders 
door een verhaal te vertellen waarin dat manipuleren van het willen en 
moeten met een zelfde semantische inhoud voorkomt. 

De narratieve basisformules voor de pragmatische werking van ingebedde 
verhalen blijken bij het vertellen van deze drie parabels alle aanwezig. 

4.6.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

Er is een zekere overeenkomst tussen de figuratieve en discursieve 
organisatie van de door Jezus in Lc 15 vertelde ingebedde verhalen ener
zijds en anderzijds de figuratieve en discursieve organisatie van de 
communicatieve contekst waarin Jezus deze ingebedde verhalen aan zijn 
toehoorders vertelt. De relatie van overeenkomst blijkt daaruit dat 
zowel van de communicatieve contekst (15,1-2) als van de parabel van de 
verloren zoon (15,11-32) belangrijke elementen** van de discursieve 
organisatie aangegeven kunnen worden met een semiotisch vierkant dat 
gestruktureerd is tussen de polen /insluiten/ en /uitsluiten/. Zoals in 
de communicatieve contekst van J en Τ de houding van Jezus verschilt van 
die van de Farizeeën en schriftgeleerden in hun omgang met tollenaars en 

*7 Zo ook HOPPE, o.e. 7: 'Kann nämlich im ersten Teil des Gleichnisses 
der fromme Hörer auch der damaligen Zeit dem Erzähler zustimmen, ohne 
sich selbst herausgefordert zu sehen, so wird er durch den zweiten 
Teil im höchsten Masse beansprucht: Er wird angefordert, durch die 
Mitfreude über den zurückgekehrten Sohn alle Leistungsansprüche 
zurückzustellen, die der ältere Sohn vorbringt.' 

11 BAILEY, o.e. 205, geeft vijf punten aan, waardoor de toegesproken 
Farizeeën zich in de parabel en vooral in de oudste zoon herkennen. 
Hij noemt achtereenvolgens: 1. Sin; 2. Repentance; 3. Grace; 4. Joy; 
5. Sonship. In de opvatting van de pragmatische werking die wij in 
deze studie verwoorden, wordt niet gesproken over herkenning in ver
haalfiguren, maar over realiseringen van semantische waarden in ver
haalfiguren van zowel het ingebedde verhaal als van de inbeddende 
tekst. 
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zondaars, zo verschilt ook de houding van de vader met die van de oudste 
zoon in hun omgang met de jongste zoon. In beide gevallen is er sprake 
van realiseren van de waarden /insluiten/ en /uitsluiten/. 

Wat geldt voor de parabel van de verloren zoon, geldt ook voor de para
bels van het verloren schaap en de verloren drachme. Zoals de vrouw en 
de herder voorkeur geven aan de ene drachme en het ene schaap boven de 
negen drachmen en de negenennegentig schapen,s* zo geeft Jezus voorkeur 
aan tollenaars en zondaars boven Farizeeën en schriftgeleerden. De drie 
parabels worden aldus spiegelverhalen van de communicatieve situatie. 
A. Stock" heeft dat voor de parabel van het verloren schaap als volgt 
in beeld gebracht: 

Farizeeën tollenaars 

Jezus^ 

herder 

buren, vrienden schaap 

In dit schema van de spiegelfunctie is de equivalentie tussen Farizeeën 
en buren en vrienden niet helemaal helder. De negenennegentig schapen 
die in de woestijn achterblijven, vervullen geen enkele functie meer. 
Eerder wordt de spiegelfunctie van de drie parabelverhalen zichtbaar 
door de gegeven associatie- en dissociatie-schema's voor de parabels en 
voor de communicatieve situatie op elkaar te betrekken. Dit levert het 
beeld op, zoals dat op de bladzijde hiernaast staat afgedrukt. 

Zo wordt in de communicatieve situatie waarin Jezus de drie parabels 
vertelt, de metaforische functie zichtbaar. Want hij vertelt deze para
bels niet enkel om te verwijzen naar de denotata*1 van een herder met 
zijn schapen, een vrouw met haar drachmen en een vader met zijn zonen. 
Hij vertelt deze parabels ook als antwoord op het verwijt van Farizeeën 
en schriftgeleerden, dat hij tollenaars en zondaars ontvangt en met hen 
eet. In de toepassingen blijkt dan ook nog eens dat God op een zelfde 
manier handelt als Jezus, en als de vader, de vrouw en de herder. 

'* De GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 107-109, geeft de voorkeur voor het 
mindere aan door onderscheid te maken tussen 'amateur' en 'posses
seur' . Voor de toepassing in vers 7 en 10 spreken ze over 'norme 
particulière' en 'norme quantitative'. 

*0 ALEX STOCK, Textentfaltungen. Semiotische Experimente mit einer bi
blischen Geschichte. Düsseldorf 1978. 70. 

41 De term 'denotatum' wordt hier gebruikt in de zin zoals S. Wittig die 
gebruikt. SUSAN WITTIG, Meaning and Modes of Signification: Toward a 
Semiotic of the Parable. In: D. Patte (ed). Semiology and Parables. 
319-347. Vgl. ook het eerste hoofdstuk van deze studie, paragraaf 
1.3.2. 
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Y5 Ζ5 

Al = man Yl = 1 schaap ZI = 99 schapen 
A2 = vrouw Y2 = 1 drachme Z2 = 9 drachmen 
A3 = vader Y3 = jongste zoon Z3 = oudste zoon 
A4 = God Y4 = zondaars Z4 = rechtvaardigen 
A5 = Jezus Y5 = tollenaars en zondaars 

Z5 = Farizeeën en schriftgeleerden 

Op deze manier worden er vijf isotopieën met elkaar in verband gebracht. 
Dat zijn de isotopieën die in het bovenstaande gekarakteriseerd zijn als 
een pastorale, een huishoudelijk-economische, een farailiaal-economisch-
juridische, een theologische en een sociaal-religieuze.'2 In de drie 
isotopieën van de ingebedde verhalen is er verband,63 doordat eenzelfde 
discursieve organisatie constitutief is. Dat is de discursieve organi
satie rond de waarden /verloren/ en /gevonden/: 

82 De GROUPE D' ENTREVERNES, Signes 105 en 111, noemt er slechts drie: 
een pastorale, monetaire en familiale isotopie. De isotopieën van de 
inbeddende teksten geven ze niet apart aan. 

63 T. Aurelio noemt het met elkaar in verband brengen van verschillende 
isotopieën reeds een metafoor. Het doorzien van dit verband noemt 
hij met een term van Ramsey 'disclosure'. Bij Jezus is deze disclo
sure al aanwezig en hij wil haar door het vertellen van parabels 
overbrengen op zijn toehoorders. T. AURELIO, Disclosures in den 
Gleichnissen Jesu. Frankfurt 1977. 
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verloren 

gevonden 

vreugde 
gevonden 

verloren 
vreugde 

Door de opeenvolging van de drie parabels en de opposities en equivalen
ties in hun figuratieve organisaties, krijgt dit discursieve systeem een 
zekere algemene geldigheid. 

In de inbeddende tekst en in de toepassingen van de eerste en de tweede 
parabel is ook een discursieve organisatie aanwezig die constitutief is. 
Deze discursieve organsiatie is gegroepeerd rond de waarden /zondaar/ en 
/bekeerd/: 

zondaar 

bekeerd 

vreugde 
bekeerd 

zondaar 
vreugde 

Deze twee discursieve organisaties worden door het vertellen van de pa
rabels in de communicatieve situatie van 15,1-2 over elkaar geschoven 
tot één systeem. De als algemeen geldend gepresenteerde discursiviteit 
van de parabels is equivalent met de theologisch gefundeerde praktijk 
van Jezus. Het aan de parabels ten grondslag liggend paradigma is van 
de zelfde struktuur als dat van de communicatieve situatie waarin de 
parabels verteld worden. Alleen zijn daar gegevens als /verloren/ en 
/gevonden/ vervangen door gegevens als /zondaar/ en /bekering/.** Deze 
isomorfe struktuur van de beide paradigma's wordt in het Lucasevangelie 
uitdrukkelijk onder woorden gebracht: ηλθεν o υιός του άνθρωπου ζητηοαι 
και σωσαι το αιτολωλος (19,10). Zowel woorden uit het discursieve sys
teem van /verliezen/ en /vinden/, als woorden die samenhangen met het 
narratieve programma van Jezus in het totale verhaal (namelijk σωσαι) 
worden in één zin en equivalent met elkaar gebruikt. 

Nog duidelijker wordt het dat de parabels, de toepassingen en de commu
nicatieve situatie een isomorfe struktuur hebben, wanneer men ze ziet 
als verschillende realiseringen van één en hetzelfde discursieve sys
teem. Het gemakkelijkst is dit te zien in het semiotisch vierkant dat 
steeds geordend is naar de oppositie van subject en object. Dit discur
sieve systeem met al zijn realiseringen ziet er als volgt uit: 

s* Er zijn natuurlijk ook wel verschillen. Het voornaamste is wel dat 
/gevonden/ passief is en /bekeerd/ actief. 
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Jezus— 
God-

-tollenaars,zondaars 
1 zondaar 

vader-
vrouw-

-jongste zoon 
-1 drachme 

raan-
verliezer 

zoeker 
verlorene 
gevondene 

-1 schaap 

verlorene verliezer 
zoeker 
—vrienden,buren 

gevondene 
99 schapen 

9 drachmen vriendinnen,buurvrouwen 
oudste zoon dienaren 

99 rechtvaardigen engelen 
Farizeeën leerlingen,menigte 

4.6.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

De taalhandelingen die Jezus stelt met het vertellen van deze parabels 
kunnen gekarakteriseerd worden als een rechtvaardiging van zijn eigen 
omgang met tollenaars en zondaars en een uitnodiging aan zijn tegenstan
ders om een zelfde gedrag aan te nemen. De illocutionaire handelingen 
die met het vertellen van de ingebedde verhalen gesteld worden, vallen 
daarmee in de categorieën van 'expressives' en directives'.es Hoe de 

ss Vanwege een aantal tekortkomingen in de taxonomie van illocutionaire 
handelingen die door Austin is opgesteld, biedt J.R. Searle een al
ternatieve taxonomie. Illocutionaire handelingen kunnen als volgt 
geklassificeerd worden: 
- assertives: het illocutionaire doel van assertives is de spreker te 
binden aan het feit dat iets het geval is, 
- directives: het illocutionaire doel van directives is dat de spre
ker een poging onderneemt, de luisteraar er toe te brengen iets te 
doen, 
- commissives: het illocutionaire doel van commissives is de spreker 
aan een of andere toekomstige handeling te binden, 
- expressives: het illocutionaire doel van expressives is uitdrukking 
te geven aan de in de oprechtheidsvoorwaarde gespecificeerde geestes
gesteldheid met betrekking tot een stand van zaken die in de propos i-
tionele inhoud wordt gespecificeerd, 
- declarations: het illocutionaire doel van declarations is een ge
slaagde correspondentie tot stand te brengen tussen de propositionele 
inhoud en de werkelijkheid. 
J.R. SEARLE, Een taxonomie van illocutionaire handelingen. In: J.L. 
Austin e.a., Studies over taalhandelingen. Meppel - Amsterdam 1981. 
145-174, vooral 156-164. Oorspronkelijk verschenen in: K. Gundersen 
(ed), Language, Mind and Knowledge. Minneanapolis 1975. 334-369. 
Vanwege de fictionaliteit die bij verhalen een rol speelt, is het nog 
een vraag of het vertellen van een verhaal zonder meer een assertive 
is. T. Aurelio geeft een eigen typologie, toegespitst op de para
bels: Ansage, Angebot, Aufforderung, Ermutigung, Verheissung, Recht
fertigung, Warnung, Mahnung, Drohung. T. AURELIO, o.e. 120. 
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toehoorders reageren op deze illocutionaire handelingen wordt niet ver
teld aan het slot van deze drie parabels. Dat hangt wellicht daarmee 
samen dat de als een spiegeltekst funktionerende parabel van de verloren 
zoon een open slot heeft. De toehoorders bepalen met hun eigen reactie 
hoe het slot van de parabel zal zijn.67 De parabel van de verloren zoon 
kan geen slot hebben, zo lang niet duidelijk is hoe de toehoorders tot 
wie Jezus zich richt met deze parabels, reageren op deze verhalen. 

Iets van deze reactie wordt zichtbaar na de parabel van de onrechtvaar
dige rentmeester en de daaropvolgende spreuken, die tot de leerlingen, 
maar ook tot de Farizeeën en de schriftgeleerden gericht zijn." In 
16,14 wordt verteld dat de op geld beluste Farizeeën alles hoorden en 
hem uitlachten. De uitdrukking φιλάργυροι υπάρχοντες zou men kunnen 
verstaan als voornamelijk betrekking hebbend op de voorafgaande parabel 
en de bijbehorende spreuken. Toch mag men vanwege τούτα πόντο de in 
16,14 beschreven reactie niet alleen verstaan als betrekking hebbend op 
16,1-13, maar ook Lc 15 moet daaronder begrepen worden. 

Het gebruikte werkwoord εκμυκτηρίζω betekent een volledige afwijzing van 
wat gezegd is en van de persoon die het zegt." We hebben dus hier de 
situatie dat het perlocutionaire effect het tegenovergestelde is van de 
illocutionaire handeling. 

4.6.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

Het discursieve systeem dat ten grondslag ligt aan de parabels van Lc 
15, heeft rechtsreeks te maken met het narratieve programma, waarvan de 
verteller van die parabels het dynamisch subject is. Dat wordt uitdruk
kelijk verwoord in 19,10, waar de gegevens van de discursieve organisa
tie van de ingebedde verhalen van Lc 15 direct verbonden zijn met ge
gevens van de discursieve organisatie van de communicatieve situatie 
waarin deze parabels zijn verteld. In Lc 15 wordt dit tot uitdrukking 

" BAILEY, o.e. 191.203, vermeldt ook duidelijk dat de parabel niet af 
is. Op 191 geeft hij een mogelijke afloop. 

6 7
 Linnemann formuleert treffend dat de parabel Jezus' woord is dat op 
antwoord wacht. ETA LINNEMANN, Die Gleichnisse Jesu. Göttingen 1966 
* . 86. R.HOPPE, o.e. 8, oefent er kritiek op uit dat ze dit verder 
uitlegt als het uur waarin het verlorene teruggevonden wordt. Hij 
meent dat deze treffende formulering daarmee te niet gedaan is. 

61 De formulering ελε^εν δε και προς τους μβθητας moét wel zo verstaan 
worden, omdat anders de voor Lucas typische woordcombinatie δε και 
onverklaard blijft. Vgl. ook J. SMIT SIBINGA, 'De onrechtvaardige 
rentmeester' naar het evangelie van Lucas. Vox Theologica 26 
(1955-56) 112-121, vooral 113. 

s
' 'Das Verbum bezeichnet also im N.T. eine in der törichten Über

heblichkeit des Menschen begründete apriorische Ablehnung des Offen
barungsträger. ' G. BERTRAM, art. εκμυκτηρίζω. In: TVNT IV 804-807. 
De geciteerde opinie op 807. 
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gebracht door de positieve en negatieve evaluaties van de verschillende 
waarden van het discursieve systeem die de verteller aan zijn toehoor
ders communiceert. 

Zo wordt de levensweg van de jongste zoon in 15,11-32 negatief 
geëvalueerd door gegevens als: de verkwisting van zijn bezit in een 
heilloos leven, gebrek lijden, het verblijf tussen de varkens, het ge
vaar om te komen van de honger, zondigen, niet meer waard zijn zoon van 
de vader te heten. In het zelfoverleg van de jongste zoon en in de 
woorden die hij bij zijn terugkomst tot zijn vader spreekt, schuilt een 
intern evaluatief commentaar: πάτερ, ημαρτον εις τον ουρονον κα\ ενώπ
ιον σου, ουκετι ειμί αζιος κληθηνοα υιός σου (vers 18-19.21). De 
jongste zoon waardeert zijn eigen gedrag tot dat moment negatief.

70 

Desondanks associeert de vader zich met die zoon, wanneer hij terugkomt. 
Deze associatie ontvangt een positieve deixis. Die positieve deixis 
blijkt uit de redenen, die de vader tot tweemaal toe aangeeft, waarom er 
feest gevierd moet worden. In vers 24 en 32 zegt de vader dat de 
jongste zoon dood was, maar weer leeft; verloren was, maar is gevonden. 
Deze transformatie is mogelijk gemaakt door de associatie van de vader 
met zijn jongste zoon. 

Deze evaluaties komen overeen met gegevens uit 15,1-2. Tollenaars en 
zondaars zijn daar in eerste instantie zondaars, mensen die op de ver
keerde weg zitten, maar ze blijken wel toegankelijk voor de weg naar 
bevrijding die het object is van het narratieve programma van het totale 
verhaal. En daarom associeert Jezus zich met hen. De waarde van het 
opnemen van een verloren zoon is equivalent met het programma dat Jezus 
realiseert in zijn omgang met tollenaars en zondaars. 

Via een tweevoudig intern evaluatief commentaar wordt de levensweg van 
de oudste zoon positief gewaardeerd. Ten eerste spreekt de oudste zoon 
een positieve evaluatie uit door te zeggen dat hij al die jaren de vader 
gediend heeft en nog nooit een gebod heeft overtreden (vers 29). Op de 
tweede plaats spreekt de vader een positieve evaluatie uit door te zeg
gen dat hij alles met hem gemeenschappelijk heeft (vers 31). Desondanks 
is er een negatieve deixis van de realisatie van de waarde /uitsluiten/ 
die de oudste zoon praktiseert ten aanzien van zijn broer. Deze nega
tieve deixis blijkt onder meer daaruit, dat zijn vader naar buiten moet 
komen om hem er weer bij te roepen. De distantie die de oudste zoon be
waart ten aanzien van zijn jongere broer is dezelfde als die de Farizee
ën en schriftgeleerden bewaren ten aanzien van tollenaars en zondaars. 
Vertellen dat de vader naar buiten komt om de oudste zoon bij het feest 
te roepen, wordt zo een uitnodiging om deel te hebben aan de levens
houding van Jezus. 

Het blijkt dus dat van twee waardensystemen evaluaties worden gecommuni
ceerd: het systeem van /zondigen/ en /bekeren/ en het systeem van 
/insluiten/ en /uitsluiten/. Dit verklaart waarom de jongste zoon en de 
oudste zoon zowel een positieve als een negatieve waardering ontvangen. 

70 BAILEY, o.e. 199, wijst in dit verband op Dt 21,18-21. In de ogen 
van de oudste zoon zou de jongste zoon de doodstraf hebben verdiend. 
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Als de waardering van een verhaalfiguur verandert, gaat het om de reali
satie van een ander waardensysteem. Het evaluatieschema kan nu als 
volgt weergegeven worden: 

J — 

positief 
bekeren 

insluiten 

) 
zondigen 

uitsluiten 
negatief 

negatief 
zondigen 
uitsluiten 

bekeren 
insluiten 

positief 

Als extern evaluatief commentaar bij de ingebedde verhalen zijn deze 
evaluaties ook aanwezig in de toepassingen van vers 7 en vers 10. 

De negatieve evaluatie van /uitsluiten/ en de positieve evaluatie van 
/insluiten/ wordt versterkt door het feit dat op het discursieve vlak de 
oppositie /ver/ en /nabij/ equivalent is met /verloren/ en /gevonden/ en 
ook met ultieme waarden als /dood/ en /leven/. Bovendien geldt in deze 
drie parabels dat de zorg voor het mindere positief gewaardeerd wordt. 
Deze evaluaties worden ook versterkt door de gepresenteerde algemene 
geldigheid van het discursieve systeem van de parabels. Op het manifes
tatieniveau van de tekst gebeurt deze versterking door de vraagzinnen 
waarmee de eerste twee parabels beginnen en door εξ υμών in vers 4. 
Deze gegevens hebben bovendien de bijzondere pragmatische werking dat ze 
de toehoorders direct betrekken bij hetgeen er in de ingebedde verhalen 
verteld wordt. Ze gaan als het ware deel uit maken van de vertelde wer
kelijkheid. De derde persoon van het vertelde verhaal wordt daarmee de 
tweede persoon van de vraag. 

Hierbij zij nog opgemerkt dat de algemene geldigheid waarvan sprake is, 
er een is in de ogen van de verteller. Het maakt deel uit van het eva
luatieve systeem dat bij hem aanwezig is. Reeds in de communicatieve 
contekst blijkt dat de vanzelfsprekende algemene geldigheid van de zorg 
voor het mindere niet opgaat. Farizeeën en schriftgeleerden realiseren 
de waarde /uitsluiten/. Bovendien lijkt de zorg die de herder uitoefent 
voor het ene schaap en de zorg die de vrouw besteedt aan de ene drachme 
af te wijken van de conventies waarmee verteller en toehoorders bekend 
zijn. Deze zorg gebeurt slechts in het vertelde verhaal. Ook dat de 
vader naar de jongste zoon toesnelt, schijnt op dezelfde manier van de 
conventies af te wijken.71 Daarbij raken we aan wat J.D. Crossen het 

Vgl. DAN OTTO VIA, The Parables. Their literary and existential 
Dimension. Philadelphia 1967. 172. BAILEY, o.e. 181, wijdt daarbij 
uit over een aantal zaken die niet in de tekst voorkomen. 
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paradoxale karakter van de parabels noemt: de omkering van de verwach
ting van de toehoorders,72 met als pragmatische functie de aandacht van 
de toehoorders gevangen te houden en hen te helpen de parabel in zijn 
metaforische functie te verstaan.71 

72 JOHN DOMINIC CROSSAN, Parable, Allegory and Paradox. In: D. Patte 
(ed), Semiology and Parables. 247-281. 

73 Vgl. T. AURELIO, o.e. 98-108. 
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HOOFDSTUK 5 

DE PARABEL VAN DE ONRECHTVAARDIGE RENTMEESTER 

5.0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van het verhaal van de on
rechtvaardige rentmeester. De spreuken die erop volgen, zijn een drie
voudig extern evaluatief commentaar. Ze sluiten niet alle bij dezelfde 
gegevens aan uit het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester. Daarom 
wordt eerst bij elk commentaar afzonderlijk de pragmatische werking aan
gegeven. Bij de bespreking van het effect dat Jezus bereikt bij zijn 
toehoorders door het vertellen van dat verhaal, gaan we al in op de 
navolgende co-tekst, met name op 16,14, omdat dit effect in dat vers 
verwoord wordt. 

5.1 AFBAKENING EN INDELING VAN 16,1-13 

Met de vraag naar de afbakening van het ingebedde verhaal raken we 
meteen al het hart van een groot gedeelte van de problemen rond het 
tekstgedeelte van Lc 16,1-13. Het begin van het ingebedde verhaal 
levert geen moeilijkheden op. In dezelfde situatie als waarin Jezus de 
ingebedde verhalen vertelt, vertelt hij nu aan de leerlingen de parabel 
van de onrechtvaardige rentmeester. Na ε λέγεν δε και προς τους μαθητας 
in vers la is άνθρωπος τις ην πλουοιος een duidelijk begin. Aan het 
einde van het ingebedde verhaal liggen de zaken echter anders. Afge
zien van de vraag naar de oorspronkelijke omvang van de tekst, die door 
verschillende exegeten anders wordt beantwoord (een vraag die in de 
opzet van ons onderzoek niet,thuis hoort), wordt de vraag naar de omvang 
van de ingebedde tekst ook verschillend beantwoord. Het twistpunt is of 
vers 8 wel of niet tot het ingebedde verhaal gerekend moet worden. Een 
aantal auteurs meent dat het ingebedde verhaal duurt tot en met vers 7. 
Jeremías levert hiervoor de argumentatie.2 Hij acht het onvoorstelbaar 
dat een heer een dergelijke rentmeester zou geprezen hebben; bovendien 
wijst hij erop dat het absolute gebruik van o κύριος op enige plaatsen 
verwijst naar God, maar op andere plaatsen (achttien maal) steeds op 
Jezus slaat.

1
 Tenslotte wijst hij op de analogie met Lc 18,6. 

1
 L. JOHN TOPEL, The Injustice of the Unjust Stewart. Lk. 16,1-8. The 
Catholic Biblical Quarterly 37 (1975) 216-227. Op pagina 222-223 
geeft Topel aan hoe de parabel van de onrechtvaardige rentmeester ver
teld wordt in dezelfde communicatieve situatie als de parabels van Lc 
15 en hoe er verbanden liggen met de voorafgaande en de navolgende 
co-tekst. 

2
 J. JEREMÍAS, Die Gleichnisse Jesu. Göttingen 1965 7 42-43. 

1 Vgl. ook BERNARD BRANDON SCOTT, A Master's Praise. Luke 16,1-8a. Bi
blica 64 (1983) 173-188. Hij vult het statistisch materiaal verder 
aan als volgt: Lucas gebruikt 80 maal κύριος (Marcus 15 maal, 
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Een aantal andere auteurs meent, dat, wanneer men vers 8 tot het inge
bedde verhaal rekent, vers 8b moeilijkheden oplevert, omdat het daar 
gebruikte taaieigen niet in overeenstemming is met de parabel. 

Het antwoord op de vraag naar de omvang van de parabel hangt allereerst 
samen met de vraag of o κύριος in vers 8 dezelfde is als άνθρωπος τις in 
vers 1 of dat met ο κύριος hier Jezus bedoeld is.

1
* Ten aanzien van deze 

laatste vraag somt Michaël Kramer de argumenten op die door verschil
lende interpretatoren gegeven zijn. 

Voor de opvatting dat o κύριος de heer van de rentmeester is, worden in 
de literatuur de volgende argumenten gegeven:

5 

1. Het woord κύριος komt ook voor in de tekst zelf.' 
2. Met και εγΐι) υμιν λέγω (vers 9) wordt een subjectwisseling aange

geven. In vers 9 is εγΐύ Jezus. 
3. Slechts wanneer o κύριος van vers 8 identiek is met άνθρωπος τις 

van vers 1, vindt de parabel een natuurlijke pointe in de sluwheid 
van de rentmeester. 

4. Wanneer met o κύριος Jezus bedoeld is, moet men vers 8 verstaan 
als een niet-directe rede, die de directe rede van vers 1-7 en 
vers 9-13 onderbreekt. 

5. Als met o κύριος Jezus bedoeld is, dan moet men vers 8 zien als 
een uitspraak van de evangelist. De aansluiting bij vers 9 gaat 
dan verloren. 

Matteüs 76 maal); 18 maal heeft het betrekking op God, waarvan tien 
plaatsen citaten uit het O.T. zijn; 21 maal heeft het betrekking op 
een heer, maar niet op Jezus, daarvan 16 maal vooral in parabels; 41 
maal heeft het betrekking op Jezus; 21 maal in stof die alleen in 
Lucas voorkomt; 8 maal komt het voor waar de parallelle tekst geen 
κύριος heeft. Voor deze gegevens, zie 174, noot 6. 

* Een aantal malen is in verhalende tekstgedeeltes van het Lucasevange-
lie het absolute gebruik van o κύριος een aanduiding van Jezus: 
7,13.19; 10,1.39.41; 11,39; 12,42; 13,15; 17,5.6; 18,6; 19,8; 22,61 
(twee maal). De auteurs die menen dat in 16,8 o κύριος betrekking 
heeft op Jezus, noemen graag 18,6 als een directe parallel. 

s MICHAËL KRAMER, Das Rätsel der Parabel vom ungerechten Verwalter. Lk. 
16,1-13. Auslegungsgeschichte - Umfang - Sinn. Eine Diskussion der 
Probleme und Lösungsvorschläge der Verwalterparabel von den Vätern bis 
heute. Zürich 1972. 140-141. 

f Tegen dit argument brengt Blinzler in dat het woord κύριος weliswaar 
in het ingebedde verhaal voorkomt, maar steeds met een toevoeging: in 
vers 3; o κύριος μου, in vers 5; του κυρίου εαυτού, τωι κυρίωι μου. 
In vers 8 is het woord echter absoluut gebruikt: o κύριος. JOSEF 
BLINZLER, Kluge Ausnützung der Gegenwart zur Sicherung der Zukunft: 
Lk. 16,1-8. Bibel und Liturgie 57 (1963-64) 357-368. Vooral 363. 
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6. Jezus kan moeilijk het gedrag van de rentmeester prijzen, daar hij 
dan een onethisch gedrag zou prijzen. 

7. Men komt tot de opvatting dat met o κύριος Jezus bedoeld is, van
wege de moeilijkheden die anders vers 8b gaan opleveren. 

De argumentatie voor de opvatting dat met o κυρτός Jezus bedoeld is, vat 
Krämer in vijf punten samen:7 

1. Het is niet goed denkbaar dat de rijke man zijn rentmeester prijst 
om zijn bedrog. 

2. Het is taaieigen van Lucas om Jezus in verhaalstof κυρτός te noe
men. 

3. Vers 8b kan slechts door Jezus uitgesproken zijn. Daarom moet ook 
vers 8a, dat er ten nauwste mee verbonden is, door Jezus uitge
sproken zijn. 

4. Lucas resumeert op indirecte manier het oordeel van Jezus zoals 
hij dat ook doet in 18,6. 

5. In de parabel wordt niet verteld dat de heer gehoord heeft van de 
handelwijze van de rentmeester. Daarom kan hij er ook niet op re
ageren. 

Zowel de argumenten voor de opvatting dat o κυρτός doelt op de heer van 
de rentmeester, als voor de opvatting dat Jezus ermee bedoeld is, zijn 
van verschillend gehalte. Omdat ons onderzoek zich niet bezig houdt met 
de vragen rond de historiciteit van de parabel, vallen argumenten die 
spreken over de mogelijkheid of onmogelijkheid van vers 8 binnen de ver
kondiging van de historische Jezus af. Bovendien getuigen deze argumen
ten vaak van morele bezwaren, die wellicht eerder de bezwaren van de 
commentatoren dan die van Jezus zijn. Enkel literaire argumenten kunnen 
gelden voor een juiste afbakening van het ingebedde verhaal. Zowel voor 
de opvatting dat o κυρτός Jezus is, wordt het voorkomen van dit gebruik 
van o κυρτός aangevoerd, met verwijzing naar Lc 18,6 als een duidelijke 
parallel, als voor de opvatting dat de rijke man ermee bedoeld is.' Deze 
argumenten houden elkaar dus in evenwicht. De twee doorslaggevende 
onder de genoemde argumenten zijn wel dat de direkte rede, wanneer o 
κυρτός Jezus is, heel vreemd onderbroken wordt door een niet-direkte 
rede, en dat vers 9 begint met een uitdrukkelijk κατ εγω υμτν λεγυ, 
zodat er wel van subjectwisseling sprake moet zijn. 

7
 M. KRAMER, o.e. 142-143. 

' Vgl. ook KENNETH E. BAILEY, Poet & Peasant and Through Peasant Eyes. 
A literary-cultural Approach to the Parables in Luke. Combined Edi
tion. Grands Rapids 1983. 103-104. Hij bespreekt het voorkomen van 
het absolute gebruik van o κυρτός in het Lucasevangelie. Achttien 
maal betekent het Jezus, driemaal iemand anders. Het parabelmateriaal 
geeft echter het volgende beeld: het betekent de heer van de parabel 
12,37; 12,42b; 14,23; het betekent Jezus in 12,42 en 18,6. De eviden
tie die de frequentie geeft volgens Jeremías, vecht hij hiermee aan. 
Bovendien meent hij dat de situatie in 18,6 niet dezelfde is, omdat 
daar in de voorafgaande tekst κυρτός niet voorkomt, echter wel in 16,3 
en 16,5. Vgl. ook JOSEPH FITZMYER, The Story of the dishonest Manager 
(Lk 16:1-13). Theological Studies 25 (1964) 23-42, vooral 27, noot 8. 
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Daaraan kan nog als argument toegevoegd worden dat in het totale tekst
gedeelte van Lc 15,1-17,10 dergelijke subjectwisselingen meer voorkomen. 
Een ingebed verhaal wordt nog twee maal onderbroken met een verbum 
dicendi in de eerste persoon en een daarop volgende spreuk: in 15,7: 
Xt-gii) υμιν οτι ούτως, en in 15,10: ούτως, λέγω υμιν. De opeenvolging is 
steeds hetzelfde: het ingebedde verhaal eindigt met woorden van een van 
de verhaalfiguren van het ingebedde verhaal, waarna Jezus, als verteller 
van het ingebedde verhaal aansluit bij de woorden van de verhaalfiguur 
uit het ingebedde verhaal, maar ze tegelijkertijd op een ander levens
terrein toepast. De overgang tussen 16,8 en 16,9 is vergelijkbaar met 
de overgang tussen 15,6 en 15,7 en de overgang tussen 15,9 en 15,10.

9 

Dit betekent dat o κύριος van 16,8 moet verwijzen naar de heer van het 
ingebedde verhaal. 

De moeilijkheid die overblijft, is die van vers 8b. Dit versdeel kan in 
de mond liggen van een drietal gegadigden: de verteller van het totale 
verhaal (de auteur van het Lucasevangelie), de verteller van het para-
belverhaal (Jezus) en de heer die in de parabel genoemd wordt. Wat 
betreft de eerste en de tweede mogelijkheid: Vers 8b ligt uiteraard in 
de mond van de verteller van de parabel (Jezus) of van de verteller van 
het totale verhaal, net zoals het ingebedde verhaal en dus ook de daarin 
aanwezige direkte redes door hen verteld worden. Meer specifiek is met 
de eerste en de tweede mogelijkheid bedoeld dat vers 8b verhaalextern 
commentaar is door Jezus of door de verteller van het totale verhaal. 

De eerste mogelijkheid betekent dat het een soort tussenopmerking is van 
de evangelist, die de evaluatie van de rentmeester wil toelichten. Vers 
8b is dan niet de inhoud van ειτηινΕσεν, maar een toelichting daarop.

10 

Dit levert in ieder geval geen fraaie, en vanuit stilistisch oogpunt 
wellicht een onmogelijke, constructie op. Nadat een verhaalfiguur uit 
het ingebedde verhaal aan het woord is in vers 8a, zou dan praktisch 
zonder overgang een verhaalextern commentaar volgen van de verteller van 
het totale verhaal, waarna in vers 9 nog eens verhaalextern commentaar 
volgt van Jezus. 

9
 Bij parabels buiten het tekstgedeelte van Lc 15,1-17,10 kan verwezen 
worden naar fenomenen als ούτως in 12,21; naar λέγω γαρ υμιν in 14,24, 
en λέγω υμιν in 19,26. 

1 0
 Zo reeds Fritz Tillmann, die dit standpunt verder beargumenteert van
uit de terminologie die paulijns zou zijn en de relatie die er zou 
zijn tussen de auteur van het Lucasevangelie en Paulus. FRITZ 
TILLMANN, Zum Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Biblische Zeit
schrift 9 (1911) 171-184, vooral 179-180. Op een paulijnse achter
grond kunnen wijzen Ef 5,8 en 1 Tes 5,5. Echter de term υιοί (του) 
^ωτος komt ook voor in Joh 12,36. De term οι υιοί του αιώνος τούτου 
komt ook voor in Lc 20,34. H. Kosmala gaat in op de esseense achter
gronden van deze terminologie. H. KOSMALA, The Parable of the unjust 
Stewart in the Light of Qumran. In: Hans Kosmala, Studies, Essays 
and Reviews. Vol. II. Leiden 1978. 17-24 (= Annual of the Swedish 
Theological Institute 3 (1964) 114-121). 
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Tegen de tweede mogelijkheid valt in te brengen dat er dan opnieuw geen 
recht wordt gedaan aan de zware aanzet van vers 9. Bovendien is het 
moeilijk in te zien hoe naast de verbinding met vers 9 de verbinding met 
vers 8a verloopt, omdat in vers 8a de heer van de rentmeester aan het 
woord is. In het geval van de derde mogelijkheid moet vers 8b gelezen 
worden als een directe rede, ingeleid door een от г - recitativum, waar
bij dit versdeel de inhoud aangeeft van επηινεσεν. Weliswaar heeft de 
in vers 8b gebruikte terminologie, behalve het woord φρονιμωτεροι, geen 
aanknopingspunt in het ingebedde verhaal, wat men toch zou verwachten 
als deze woorden aan de heer van de rentmeester zouden moeten worden 
toegeschreven. Toch is het de minst onwaarschijnlijke leeswijze, omdat 
een dergelijk verspringen van isotopie nu eenmaal niet onmogelijk is. 
De argumentatie voor deze leeswijze is te versterken vanuit de overeen
komsten tussen 16,1a: ксп ελεγεν δε KOU προς τους μάθητας, en 16,9a: 
και εγ« υμιν λέγω. Als bovendien vers 8b in de mond van de heer van de 
rentmeester ligt, is er meer ruimte voor het gegeven dat vers 9b (.zorg 
voor de eeuwige tenten is een realisatie van de waarde /heilszekerheid/) 
mutatis mutandis een voortzetting is van vers 8b (zorg voor deze eon en 
deze generatie is een realisatie van de waarde /bestaanszekerheid/). 

Het ingebedde verhaal maakt deel uit van een grotere direkte rede, die 
begint in vers 1 en loopt tot en met vers 13. Deze direkte rede is ge
richt tot de leerlingen, maar de toehoorders van de parabels van het 
voorafgaande hoofdstuk, de Farizeeën en schriftgeleerden, blijven ver
ondersteld.11 Dat blijkt ook daaruit dat onmiddellijk volgend op deze 
direkte rede de Farizeeën reageren in vers 14. Uit deze reactie blijkt 
dat ze gehoord hebben wat Jezus tegen de leerlingen heeft gezegd. 

De op het ingebedde verhaal volgende spreuken verdienen een aparte be
schouwing. Vers 9-13 zijn met elkaar verbonden door middel van de tref
woorden αδικία, άδικος (vers9.10.11) en μαμωνας (vers 9.11.13). Er is 
een tegenstelling tussen άδικος en ιτιστος (vers 10) en tussen μαμωνας en 
θεός (vers 13), die aansluit bij de tegenstelling in vers 8b tussen de 
zonen van deze eon en de zonen van het licht. 

Toch liggen de navolgende spreuken niet helemaal in eikaars verlengde. 
Vers 9 staat enigszins haaks op vers 10-12, maar ook op vers 13, omdat 
in vers 9 de μαμωνας της αδικίας uitdrukkelijk als middel genoemd wordt, 
terwijl in de erop volgende verzen de mammon alleen functioneert als 
contrasterend gegeven. Eerder dan de navolgende spreuken te zien als 
één geheel, ligt het voor de hand om in vers 9-13 drie verschillende 
'toepassingen' te zien van het ingebedde verhaal, die op verschillende 
elementen ervan inspelen:12 

11 De formulering ελεγεν δε και npoç τους μαθητας moét wel zo verstaan 
worden, omdat anders de voor Lucas typische combinatie δε και onver
klaard blijft. Vgl. ook J. SMIT SIBINGA, 'De onrechtvaardige rent
meester' naar het evangelie van Lucas. Vox Theologica 26 (1955-56) 
112-121, vooral 113. BAILEY, o.e. 109, geeft vooral verbanden aan 
met de parabel van de verloren zoon. Ook de combinatie δε και speelt 
in zijn argumentatie een rol. 

1 2
 Eenzelfde indeling, maar dan op basis van historisch-kritische over-
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1. Vers 9 sluit nauw aan bij vers 4 en is parallel geconstrueerd: 

Vers A 

εγνων τι ιτοιησ« 

ίνα όταν μετασταθω 
εκ της οικονομίας 
δεξωνται με εις τους 
οίκους αυτών 

Vers 9 

εαυτοις ποιήσατε φίλους 
εκ του μαμυνα της αδικίας 
ινα όταν εκλιπηι 

δεζωνται υμάς εις τας 
αιωνίους σκηνας 

Er hebben tussen deze twee verzen verschillende transformaties 
plaats gehad. Het plan van de rentmeester is geworden tot een 
aansporing voor de toehoorders van het ingebedde verhaal en 'hun 
huizen' zijn geworden tot 'eeuwige tenten'. Ook liggen er, zoals 
gezegd, vanuit vers 9 verbanden met vers 8. Hiers noemt het vol
gende: Vers 8 en vers 9 hebben beide de zinswending της αδικίας, 
in het ene geval als een toevoeging bij de rentmeester, in het 
andere geval bij de mammon; in beide verzen is er een vorm van 
ποιειν: tenslotte leiden de 'zonen van het licht' in vers 8 als 
bijna vanzelf naar de aangesproken 'jullie' in vers 9.

1э 

2. Vers 10-12 vindt zijn aansluiting bij het ingebedde verhaal in 
woorden als: πιστός, άδικος, μαμωνας, πιστεύω, διδωμι. Dit soort 
woorden horen in een isotopie die de relaties aangeeft tussen een 
rijke heer en zijn rentmeester. 

3. Vers 13 sluit aan bij een andere, hoewel verwante, isotopie in het 
ingebedde verhaal: die van κύριος. Vandaar dat vers 13 gedragen 
wordt door woorden als κύριος en δουλεύω. De οικονόμος van het 
ingebedde verhaal wordt hier dan ook een οικετης. 

Bij deze toepassingen blijkt vers 9 nauwer bij het ingebedde verhaal aan 
te sluiten dan de twee andere. 

Het totaal van Lc 16,1-13 overziende, kunnen we de indeling als volgt 
schematisch weergegeven: 

wegingen geeft FITZMYER, o.e. 29-30. Op pagina 38 spreekt hij van 
drie sermons' bij de parabel. De eerste is vers 9, waarbij hij ook 
vers 8b rekent. De rentmeester is model voor christenen, hoe te han
delen in de crisis van het koninkrijk. In vers 10-12 komt het ver
antwoordelijke beheer ter sprake van de toevertrouwde zaken. De 
eschatologische dimensie verdwijnt. De derde toepassing heeft vol
gens Fitzmyer niet meer met de parabel te maken en geeft een algemene 
houding tegenover rijkdom en mammon. Reeds bij Dodd is er sprake van 
drie toepassingen. De eerste die hij aangeeft is vers 6b, de tweede 
is vers 9 en de derde is vers 10-12. C.H. DODD, The Parables of the 
Kingdom. London 1946 (1935

 l
 ) 29-30. Ook Bailey onderscheidt in de 

navolgende spreuken een driedeling. Uitgebreid presenteert hij de 
onderlinge verbanden. BAILEY, o.e. 110-118. 

RICHARD H. HIERS, Friends by the unrighteous Mammon: The Eschato-
logical Proletariat (Luke 16,9). Journal of the American Academy of 
Religion 38 (1970) 30-36, vooral 32-33. 
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1. Vers la: Inleiding 
2. Vers lb-8: Het ingebedde verhaal 
3. Vers 9-13: Toepassingen 

1. vers 9, aansluitend bij vers 4 en 8 
2. vers 10-12, aansluitend bij de relatie rijke -
rentmeester 
3. vers 13, aansluitend bij κύριος 

5.2 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN 16,1-8 

De beginsituatie van het verhaal is er een van gebrek. De rentmeester 
is zijn rentmeesterschap kwijt of zal het in de toekomst kwijtraken,

11
* 

en is daardoor in disjunctie geraakt met het waardeobject 
/bestaanszekerheid/. In het verloop van het verhaal blijkt het meer 
concreet te gaan over toekomstig onderdak. Het verhaal vertelt hoe deze 
situatie van disjunctie is ontstaan. Uitgangspunt is de situatie van 
contract, zoals die in vers 1b wordt aangegeven: άνθρωπος τις ην πλου-
αιος, ος ειχευ οικονόμου. De veronderstelde relatie tussen een rijk man 
en zijn rentmeester is het uitgangspunt. Maar deze relatie wordt aange
tast doordat de rentmeester bij zijn heer wordt aangeklaagd, omdat hij 
zijn bezit verkwist. In het verhaal wordt er verder geen moeite gedaan 
om aan te tonen of deze aanklacht al of niet terecht is.

15
 In een eerste 

confrontatie
18
 tussen de heer en zijn rentmeester wordt duidelijk hoe 

l
* In de literatuur bestaat er een discussie over de vraag of dt rent

meester op staande voet ontslagen is, of dat hij op het moment dat de 
contracten met de schuldenaars worden gewijzigd nog in functie is. 
BAILEY, o.e. 96, meent dat hij op staande voet ontslagen is. Met 
deze kwestie hangt de vraag samen of αποδος τον λογον της οικονομίας 
σου betekent dat de rentmeester rekenschap moet afleggen van zijn 
rentmeesterschap of de boekhouding moet overdragen. Gächter beargu
menteert dat het niet kan betekenen 'rekenschap afleggen van het 
rentmeesterschap', omdat in dat geval λόγος geen artikel zou hebben. 
P. GÀCHTER, The Parable of the dishonest Stewart after oriental Con
ceptions. The Catholic Biblical Quarterly 12 (1950) 121-131. Vooral 
127. 

15 Verschillende uitleggers menen dat de beschuldiging terecht is, omdat 
de rentmeester geen moeite doet haar te weerleggen en omdat de heer 
al met zijn ontslag klaar staat. BAILEY, o.e. 97, interpreteert dat 
het zwijgen van de rentmeester betekent dat hij zich schuldig weet, 
dat de heer de waarheid kent en gehoorzaamheid eist, en dat de rent
meester zijn baan niet terug zal krijgen door een aantal verontschul
digingen. FITZMYER, o.e. 31, noot 19, geeft aan dat διεβληθη hier 
niet gebruikt is in de zin van vals beschuldigd worden. Ook be
schouwt hij het als onlogisch dat de rentmeester zich niet verdedigt, 
als hij niet schuldig zou zijn. 

l s
 In de indeling in vijf situaties die M. KRAMER, o.e. 3-5, geeft, 
speelt de confrontatie tussen de rentmeester en zijn heer een belang
rijke rol. Zijn indeling is als volgt: 
1. In de eerste situatie (vers 1) wordt de beginsituatie aangegeven 
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dit een disjunctieve situatie oplevert: de rentmeester raakt het rent
meesterschap kwijt. 

In deze disjunctieve situatie wordt het narratieve programma geformu
leerd. In zijn zelfoverleg verschaft de rentmeester zichzelf de compe
tentie voor de uitvoering van zijn narratieve programma. In dit zelf
overleg wordt duidelijk wat dit narratieve programma is: ivo όταν 
μετασταθυ εκ της οικονομίας δεζωνται με εις τους οίκους αυτών. De rent
meester zoekt onderdak. Toch gaat het niet om onderdak alleen. De 
mogelijkheden van spitten en bedelen

17
 overweegt de rentmeester ook. 

Daarom lijkt het beter als object van het narratieve programma sociale 
zekerheid of bestaanszekerheid te nemen. In formule is het programma: 

0(5^ •» ((S
2
 ν 0 ^ - (S

2
 л 0^) 

S. = het hier nog niet genoemde subject van δεξωνται 

S- = de rentmeester 

О. = bestaanszekerheid. 

In de uitvoering van de besluiten van de rentmeester blijkt dat de 
schuldenaren het dynamisch subject zijn. In de uitvoering van het pro
gramma blijkt ook dat de schuldenaren niet zonder meer dynamisch subject 
zijn, maar als zodanig geïnstalleerd worden door de rentmeester. Hij 
doet dat door de schuldbekentenissen te verlagen.1* Daardoor nu 

van een rijk iemand met zijn rentmeester, die bij hem aangeklaagd 
wordt, omdat hij zijn bezit verkwanselt. 
2. Daarop heeft de eerste confrontatie plaats tussen de heer en zijn 
rentmeester (vers 2). De heer zegt de rentmeester zijn ontslag aan 
en vraagt van hem overdracht en rekenschap van zijn rentmeesterschap. 
3. In deze situatie overlegt de rentmeester met zichzelf wat te doen 
(vers 3 en 4) met het oog op zijn ontslag. Spitten kan hij niet en 
om te bedelen schaamt hij zich. In vers 4 blijkt hij een oplossing 
gevonden te hebben. Het doel van zijn zelfoverleg is onderdak te 
vinden na zijn ontslag. 
4. In de 16,5-7 geeft de rentmeester uitvoering aan zijn plannen. 
Hij verlaagt de schuldbekentenissen van de mensen die bij zijn heer 
in het krijt staan. Twee voorbeelden daarvan worden verteld. 
5. Hierop volgt de tweede confrontatie van de heer met zijn rent
meester (vers 8a), waarin de heer de rentmeester prijst, omdat hij 
sluw gehandeld heeft. 
Hoewel de vijfde situatie hoort tot de sanctiefase van het verhaal, 
is het onduidelijk of er sprake is van een confrontatie. De lof
prijzing van de rentmeester door zijn heer hoeft niet in het bijzijn 
van de rentmeester te hebben plaats gehad. 

7 Het is mogelijk dat bij het afzien van bedelen motieven zoals genoemd 
in Sir 40,28-30 meespelen. 

Bailey, die meent dat de rentmeester op staande voet ontslagen is, 
beargumenteert dat de contracten nog veranderd kunnen worden, zolang 
men er nog geen weet van heeft dat de rentmeester ontslagen is. In 
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verschaft hij het dynamisch subject een modaliteit die ligt in de sfeer 
van het moeten.19 Door de schuldbekentenissen te verlagen verplicht hij 
de schuldenaars aan zich. In dit narratieve programma is de rentmeester 
dus de destinateur. Het actantiële schema ziet er dus als volgt uit: 

rentmeester •bestaanszekerheid •rentmeester 

I . 
verlaging van de •schuldenaars·« 0 
schuldbekentenissen 

Alle nadruk wordt gelegd op de installatie van het dynamisch subject, 
zelfs zodanig dat de performantiefase van het narratieve programma niet 
eens verteld wordt. De installatie van het dynamisch subject door de 
toerusting met de modaliteit /moeten/ heeft ten aanzien van het boven
staande programma de status van een hulpprogramma, maar krijgt in het 
verhaal alle accent. Het is het modale object /moeten/, waarmee eerst 
de heer van de rentmeester in conjunctie was vanwege de relatie die er 
is tussen een heer en zijn rentmeester, maar die door het ontslag vol
gend op de beschuldiging van slecht beheer daarmee in disjunctie is ge
komen. Dat betekent dat er rond het modale object /moeten/ een program
ma van 'échange' te formuleren is, dat er als volgt uit ziet: 

D(S2) =» ((S1 ν О"
1
"
 л
 S

3
) •* (Sj л O1

"" ν S
3
)) 

S. = schuldenaars 

S« = rentmeester 

S, = de heer 

De competentie van de rentmeester, zowel ten aanzien van het hoofdpro
gramma als ten aanzien van het hulpprogramma, komt ter sprake in vers 
3-4. Ten aanzien van het hoofdprogramma is hij incompetent: σκάπτεiv 
ουκ ισχύω, wat wil zeggen dat de modaliteit van het kunnen ontbreekt. 
De overweging ειιαιτειν αισχυνομαΐ wijst op een ontbreken van willen of 
kunnen of beide.

20
 Ten aanzien van het hulpprogramma speelt de modali

teit van het weten een beslissende rol. Er is een overgang van niet 
weten (wat zal ik doen?) naar weten (ik weet wat ik zal doen.) Deze 
transformatie is van reflexieve aard: 

deze opvatting is er een goede verklaring voor de haast waarmee de 
rentmeester in vers 6 de schuldenaars aanspoort te handelen. BAILEY, 
o.e. 98-99. Men kan zich afvragen of deze interpretatie niet buiten 
de tekstgegevens gaat. 

1 9
 In het eerste boek van de Groupe d' Entrevernes wordt nog niet ge
sproken over moeten als een modaliteit van de competentie, maar enkel 
over weten, willen en kunnen. GROUPE D' ENTREVERNES, Signes et para
boles. Paris 1977. In hun tweede boek wordt gesproken over vier 
modaliteiten en is moeten er bij opgenomen. GROUPE D' ENTREVERNES, 
Analyse sémiotique des textes. Lyon 1979. 

20 Vgl. noot 17. 
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De performantiefase van het verhaal wordt niet verteld. Wel wordt het 
hulpprogramma gerealiseerd in deze zin dat van twee van de schuldenaars 
wordt verteld hoe hun contracten veranderd worden. Ook. volgt er een 
sanctiefase in vers β. In feite heeft er een dubbele sanctie plaats. 
Het handelen van de rentmeester wordt door zijn heer als slim en ver
standig

21
 geprezen, terwijl hij ook door hem als onrechtvaardig bestem

peld blijft. Deze dubbele evaluatie wijst op een semantisch waardensys
teem dat samengesteld van aard is. Alvorens over te gaan naar de 
beschrijving van dit waardensysteem komt eerst de figuratieve organisa
tie aan bod. 

5.3 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN 16,1-8 

In de literatuur wordt de verhouding tussen de heer en zijn rentmeester 
geplaatst tegen verschillende achtergronden. In de wat oudere exegese 
is er de opvatting dat de άνθρωπος τις een koopman is en dat de schuld
bekentenissen die de rentmeester verandert, schulden betreffen voor 
geleverde goederen.

22
 Anderen zoeken een meer agrarische achtergrond, 

waarbij de heer een grootgrondbezitter is en de rentmeester zijn domei
nen beheert door ze te verpachten aan pachtboeren. De in de schuldbe
kentenissen genoemde schuld is dan dat deel van de oogst dat als ver
schuldigde pacht betaald moet worden. Gachter,

23
 Gibson,

2
'' Miller,

25
 en 

Hampden-Cook" wijzen hier op een oosters gebruik dat een rentmeester 

2 1
 BAILEY, o.e. 105-106, wijst er op dat φρονιμως niet in morele catego
rieën verstaan moet worden, maar in de zin van 'lettend op zelfbe
houd in een crisissituatie . Zo kan de eschatologische setting van 
dit vers en van het ingebedde verhaal in het vizier komen, waarop ook 
FITZMYER, o.e. 37, wijst. Diezelfde eschatologische dimensie komt 
ook aan de orde bij DONALD R. FLETCHER, The Riddle of the Unjust 
Stewart: Is Irony the Key? Journal of Biblical Literature 82 (1963) 
15-30, vooral 17-18. 

2 2 J. JEREMÍAS, o.e. 180, spreekt van pachters of groothandelaren, die 
op rekening goederen ontvangen hebben. Zo ook J. BLINZLER, o.e. 360. 
Hij berekent in navolging van Jeremías, dat de kwijtgescholden schuld 
in beide gevallen ongeveer vijfhonderd denariën bedraagt. Beiden 
noemen de rijke man een grootgrondbezitter. Jeremías denkt aan Ga
li lese verhoudingen, waar de eigenaar van uitgestrekte domeinen, ter 
plekke een zaakwaarnemer heeft. 

21 P. GÄCHTER. o.e. 

2* MARGARET D. GIBSON, On the Parable of the Unjust Stewart. The Expo
sitory Times 14 (1902-1903) 334. 

ís W.D. MILLER, The Unjust Stewart. The Expository Times 15 (1903-04) 
332-334. 
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van de pachters meer vraagt dan hij zelf afdraagt aan zijn heer. Het 
verschil is voor hem. Wat de rentmeester kwijtscheldt, wanneer hij de 
contracten verandert, is precies dit verschil. Met het veranderen van 
de bedragen doet hij zijn heer geen schade, maar ziet hij af van het 
gedeelte dat hij ten eigen bate bij de pachtsommen heeft opgelegd.17 

Derrett28 gaat in op de juridische achtergronden van het verhaal. Vol
gens hem hebben we te maken met een gecombineerd geval van volmacht en 
woeker. Wat de volmacht betreft, is de verhouding tussen de heer en 
zijn rentmeester die van principaal en zaakwaarnemer. Deze verhouding 
kan met drie rechtsregels omschreven worden: 

1. Een gevolmachtigde van iemand geldt als hij zelf. 
2. Voor handelingen strijdig met de wet bestaat er geen volmacht. 
3. Verondersteld wordt dat de gevolmachtigde handelt krachtens op

dracht. 

Dit betekent dat er een volkomen legale identificatie is tussen princi
paal en zaakwaarnemer. Er is slechts één uitzondering: wanneer de 
principaal opdracht geeft tot handelingen tegen de wet en de gevolmach
tigde voert die uit, is de laatste verantwoordelijk. De principaal 
staan slechts weinig rechtsmiddelen ter beschikking tegenover zijn 
gevolmachtigde. Het is in eerste instantie een vertrouwensrelatie. 

Voor het verstaan van het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester is 
vooral punt twee uit de relatie van principaal en zaakwaarnemer van 
belang. Want de verdragen waar het over gaat, zijn woekerverdragen, die 
de rentmeester wel in het belang van zijn heer, maar op eigen morele 

" E. HAMPDEN-COOK, The Unjust Stewart. The Expository Times 16 
(1904-05) 44. 

2 7 FLETCHER, o.e. 22, noemt een drietal bezwaren tegen deze interpreta
tie: 
1. In vers Ba wordt over de rentmeester ondanks alles nog gesproken 
als τον οικονομον της αδικίας. 
2. Vers 9 moet gelezen worden als een aansporing de wijsheid van de 
rentmeester te imiteren, maar nu zodanig dat het gaat om zich van de 
eeuwige tenten te verzekeren. 

3. Vers 10-13 voegt zich niet zo goed naar de parabel en moet be
schouwd worden als een foute toepassing die later is toegevoegd. 

2
· J. DUNCAN M. DERRETT, Fresh Light on Luke XVI. New Testament Studies 

7 (1960-61) 198-219 en 364-380; J. DUNCAN M. DERRETT, 'Take thy bond 
... write fifty' (Luke XVI.6). The Nature of Bond. The Journal of 
Theological Studies 23 (1972) 438-440. De opvattingen van Derrett 
worden, enigszins gewijzigd, overgenomen door JOSEF A. FITZMYER, o.e. 
Zo ook I. HOWARD MARSHALL, Luke XVI. 8 - Who commended the unjust 
Stewart? The Journal of Theological Studies 19 (1968) 617-619. In 
zijn commentaar zegt hij echter weer dat het moeilijk is een beslis
sing te nemen voor of tegen de opvattingen van Derrett. I. HOWARD 
MARSHALL, The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text. Exe
ter 1978. 615. 
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verantwoordelijkheid heeft opgesteld. De joodse wet verbiedt de rente; 
vgl. Ex 22,24; Lv 25,36-37. Toch heeft men gezocht naar wegen om langs 
dit gebod heen te komen. Zo zegt men dat het achterliggende idee bij 
het renteverbod is, dat exploitatie van de nood van je naaste niet is 
toegestaan. Rente wordt dan wel toegestaan bij leningen die niet strikt 
noodzakelijk zijn. Om niet gewoon te raken aan het verschijnsel van 
rente, bedient men zich van allerlei handigheden om de schijn van rente 
te vermijden, bijvoorbeeld door op de schuldbekentenissen slechts de 
totaalbedragen op te nemen. Voor tarwe geldt bijvoorbeeld dat 75 pro
cent van de verschuldigde som de oorspronkelijke lening is, 20 procent 
is interest en vijf procent is verzekering tegen allerlei dingen die mis 
kunnen gaan. Bij olie is het risico van een slechte kwaliteit groter. 
Daarom liggen daar de verhoudingen weer anders. Wanneer het oorspron
kelijk verschuldigde bedrag op honderd procent is gesteld, komt daar nog 
tachtig procent interest en twintig procent verzekering bij.29 Om elke 
schijn van overtreding van het bijbelse renteverbod te vermijden worden 
op de schuldbekentenissen alleen de totaalbedragen opgenomen. De ver
houdingen van rente en verzekering tot de oorspronkelijke schuld, die 
Derrett geeft, kloppen exact met de getallen in het verhaal van de 
onrechtvaardige rentmeester. 

Wanneer deze interpretatie van Derrett juist zou zijn, heeft dat voor 
het verstaan van het verhaal grote gevolgen. Wanneer de toekomst van de 
rentmeester in het nauw komt, handelt hij wel tegen het belang van zijn 
heer,30 maar hij gaat niet frauduleus met de schuldbekentenissen om. 
Wat hij terugeist, is niet meer dan het werkelijk verschuldigde bedrag. 
Door af te zien van de rente handelt hij volledig in overeenstemming met 
de wet van Mozes. Hij gaat wel in tegen het belang van zijn heer, maar 
vanwege de rechtsregels die gelden in het geval van volmacht kan deze er 
niets tegen doen. Hem blijft in feite niets anders over dan de hande
lingen van zijn rentmeester te autoriseren. 

Een interpretatie tegen een agrarische achtergrond in de lijn van Gäch-
ter of tegen een juridische achtergrond in de lijn van Derrett betekent 
bovendien dat de zinswending in vers 8a: οικονόμος της αδικίας niet 
verstaan kan worden als betrekking hebbend op de verlaging van de 
schuldbekentenissen, daar in beide interpretaties hier niets op aan te 
merken valt. Eerder moet dan της αδικίας verstaan worden als betrekking 

2 9
 BAILEY, o.e. 101, betwijfelt of het in feite gaat om percentages die 
van de schuldbekentenissen worden afgetrokken. De feitelijke bedra
gen die worden afgeschreven zijn ongeveer vijfhonderd denarii. Dat 
die bedragen voor de twee in het verhaal genoemde afschrijvingen ge
lijk zijn, is volgens hem opnieuw een indicatie van de haast waarmee 
de rentmeester te werk gaat. ' It is much easier to subtract 500 
denarii worth from each bill than to debate the fairness of a per
centage with each debtor.' Bovendien merkt hij op dat de schuldbeken
tenissen zijn opgesteld in het handschrift van de schuldenaren, wat 
verklaart dat zij de schuldbekentenissen moeten veranderen en dat dit 
niet gebeurt door de rentmeester zelf. 

3 0
 Op dit punt verschilt Fitzmyer van Derrett, daar hij meent dat de 
interest in feite de commissie is voor de rentmeester. 
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hebbend op het vroegere gedrag van de rentmeester of dat hij hoort bij 
een bepaalde categorie van mensen.31 Men versterkt de interpretatie in 
de lijn van Gâchter of Derrett wel door te verwijzen voor de interpreta
tie van της αδικίας naar het verhaal van de onrechtvaardige rechter (Lc 
18,1-8). De rechter krijgt een benaming in 18,6, die vergelijkbaar is 
met die van de rentmeester, ook aan het einde van het verhaal, terwijl 
toch zijn uiteindelijk gedrag tegenover de weduwe niet als onrechtvaar
dig aangemerkt kan worden.

3
 Men moet er echter aan twijfelen of in 

18,1-8 de rechter überhaupt rechtvaardig handelt, omdat de overwegingen 
die ertoe leiden dat hij de weduwe recht verschaft, geen overwegingen 
zijn die samenhangen met wet of gerechtigheid, maar voortkomen uit het 
eigenbelang van de rechter.13 

Tegen de interpretatie in de lijn van Gachter en Derrett bestaan bezwa
ren. Allereerst moet men opmerken dat hun opvattingen voor een groot 
gedeelte steunen op waarnemingen van de hedendaagse praktijk in het 
midden-oosten en minder op bronnen die aangeven hoe de praktijk was in 
de eerste eeuw. Meer inhoudelijk vat Scott de bezwaren die er bestaan 
tegen theorieën als die van Derrett, als volgt samen: de schulden waar
van sprake is in vers 5-7, zijn duidelijk verschuldigd aan de heer; de 
rentmeester wordt pas op het allerlaatste ogenblik in de parabel 
onrechtvaardig genoemd; de heer prijst de sluwheid van de rentmeester, 
terwijl hij hem onrechtvaardig noemt en zo een verband suggereert tussen 
beide kwaliteiten. 

Aan deze opsomming is nog toe te voegen dat in de visie van Derrett en 
Gachter er in feite sprake is van twee soorten rentmeesterschap: ener
zijds het rentmeesterschap in vers 1 wanneer de rechter op onrechtvaar
dige wijze het vermogen van de heer verkwist, een rentmeesterschap dus 
dat strijdig is met de wet en waarvoor geen volmacht bestaat, en ander
zijds het rentmeesterschap in vers 5-7, dat bestaat in het maken van 
vrienden met het oog op bestaanszekerheid. Net zoals dat van de rechter 
in 18,1-8 gezegd moet worden, moet ook hier de actie van de rentmeester 
niet gezien worden als voortkomend uit motieven van wet of gerechtig
heid, maar uit overwegingen van eigenbelang. Met name in vers 8a ont
staat er een discrepantie, die daarin bestaat dat de rentmeester de kwa
lificatie της αδικίας ontvangt, omdat hij niet goed het bezit van zijn 
heer schijnt te beheren. Hij wordt ervan beschuldigd, het bezit van 
zijn heer te verkwisten, maar in feite wijzigt hij ook de contracten van 
de schuldenaars. Toch vraagt de figuratieve invulling van de rentmees
ter in het ingebedde verhaal en de lof van zijn heer aan de lezers en de 
toehoorders voor hem sympathie te hebben.

35
 Het bestaan van deze 

3 1
 Dit laatste bij KOSMALA, o.e. 17-18. 

3 2
 Vgl. JOSEPH FITZMYER, o.e. De parallel tussen de twee verhalen op 
33. 

3 3
 Zie de bijdrage van B. VAN IERSEL in het kader van het totale onder
zoek over Lc 18,1-8. 

3
" SCOTT, o.e. 177. 
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discrepantie nodigt uit te blijven zoeken naar een mogelijkheid om deze 
verschillende evaluaties te verstaan binnen één model. Een mogelijkheid 
daartoe wordt geboden, wanneer men de parabel zelf opvat als een afzon
derlijk systeem van waarden, en de toepassingen met hun waarden als 
andere systemen van realiseringen van waarden. Dat maakt het mogelijk 
dat men de 'wereld' van de rentmeester en zijn heer, hun manier van doen 
afkeurt, terwijl men toch als lezer en toehoorder er sympathie voor 
heeft en er als het ware 'iets van kan leren'. D.O. Via en in zijn 
navolging B.B. Scott'' hebben erop gewezen dat de parabel van de 
onrechtvaardige rentmeester overeenkomsten vertoont met het literaire 
genre van het 'Schelmenstück' (picaresque mode)39 waarvan het kenmer
kende is dat de lezer zich met de schelm kan associëren, doordat er niet 
of nauwelijks morele categorieën ter sprake komen. Ook de slachtoffers 
van de schelmenstreken worden zoveel mogelijk buiten het blikveld van de 
lezers gehouden. Om de term van Via te gebruiken: de lezer wordt met 
'moral holiday' gestuurd. Op het einde van het ingebedde verhaal in 
vers 8a en in de toepassingen keren de morele categorieën echter terug. 
De lezer / toehoorder wordt als het ware uitgedaagd om in zijn eigen 
wereld, waar morele categorieën wel een rol spelen, iets te realiseren 
van wat de rentmeester in zijn wereld zonder morele categorieën reali
seert.*11 Een interpretatie in de lijn van Via en Scott is een 

3e Het aangehaalde artikel van SCOTT brengt deze discrepantie scherp aan 
het licht. Zijn methodiek is gebouwd op de wisselwerking van lezers
verwachtingen en de logica van narratieve mogelijkheden. 

le In het dubbele semiotische systeem dat de metaforische functie van 
parabels moet zichtbaar maken, spreekt S. Wittig dan ook van een con
ventionele arbitraire relatie tussen het linguistisch teken en de 
denotatieve betekenis, en van een iconische relatie tussen de denota-
tieve betekenis en de metaforische betekenis. Vgl. S. WITTIG, Mea
ning and Modes of Signification: Toward a Semiotic of the Parable. 
In: D. Patte (ed). Semiology and Parables. Pittsburgh 1976. 319-347. 
Het overeenkomende kenmerk hoeft bij dit onderscheid niet meer 
gezocht te worden in inhoudelijke, bijvoorbeeld morele, categorieën, 
maar kan ook bijvoorbeeld een struktuurkenmerk zijn. 

17 DAN OTTO VIA, The Parables. Their Literary and Existential Dimen
sion. Philadelphia 1974 (1967 l ). 

'· BERNARD BRANDON SCOTT, o.e. 183. G. BAULDER, Das Gleichnis vom 
'betrügerischen Verwalter' (Lk.l6,l-8a) als Ausdruck der 'inneren 
Bio- grafie' Jesus. Theologie der Gegenwart 28 (1985) 65-76, vooral 
69, wijst erop dat met het veranderen van de schuldbekentenissen de 
rentmeester beslister en consequenter voortgaat op de weg van de 
ontrouw. Hij noemt het een misdadig handelen. 

3' Voor een beschrijving van, vooral de spaanse, picareske roman, zie 
H. VAN GORP, Picareske vertelstructuren. In: W.J.M. Bronzwaer -
D.W. Fokkema - E. Ibsch, Tekstboek algemene literatuurwetenschap. 
Baarn 1977. 208-228. Als belangrijkste drijfveren voor het handelen 
van de schelm worden honger, schijn-eer en geld aangegeven. 
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interpretatie die de mogelijkheden die heldere onderscheidingen tussen 
ingebed verhaal en communicatieve situatie bieden, ten volle uitbuit. 
Het oplossen van de discrepantie tussen verschillende evaluaties gebeurt 
nu niet in inhoudelijke uiteenzettingen over agrarische en juridische 
achtergronden, maar is een proces dat plaats heeft bij de lezers en 
toehoorders, die daardoor bij het vertelde betrokken worden. 

Deze hele uiteenzetting was nodig, alvorens te kunnen beginnen aan de 
beschrijving van de figuratieve parcoursen, omdat bij veel auteurs een 
oplossing van het verhaal is gezocht in de achtergronden van het ver
haal. Een keuze voor een bepaalde oplossing is ook een keuze voor een 
bepaalde figuratieve organisatie. Met onze keuze voor een interpratie 
in de lijn van Via en Scott kunnen we nu een beschrijving geven van de 
figuratieve rollen van de rentmeester, van de rijke heer en van de 
schuldenaars. 

In het Lucasevangelie zelf wordt aangegeven wat van een οικονόμος ver
wacht wordt. In Lc 12,42 wordt iemand in een dergelijke functie ιτιστος 
en φρόνιμος genoemd. Het verschil met het verhaal van de onrechtvaar
dige rentmeester is echter dat het daar lijkt te gaan om een vrij man 
die ontslagen kan worden,*

1
 terwijl in 12,42 het een slaaf is die over 

andere slaven als hoofd is aangesteld en die als een 'ben-bait' wordt 
beschouwd.*

2
 Een tweede verschil is dat de rentmeester uit Lc 16 niet 

πιστός genoemd wordt; de kwalificatie της αδικίας getuigt eerder van het 
tegendeel. De overeenkomst is dat beide φρόνιμος zijn.*

3
 Het feit dat 

de rentmeester niet πιοτος is, maakt hem tot een rentmeester die zijn 
rentmeesterschap niet meer kan uitoefenen. 

Van de heer wordt gezegd dat hij rijk is. Toch wordt in het verhaal 
niet zozeer uitgewerkt dat hij rijk is,** maar wel dat hij κύριος is. 
In deze parabel manifesteert de rijke man zich als κύριος, doordat hij 
veel bezittingen heeft, hij treedt op als schuldeiser ten opzichte van 
anderen en heeft met het oog daarop een rentmeester met verregaande vol
machten. De rentmeester is aan hem verantwoording schuldig. Bij wanbe
heer neemt de heer zijn volmachten terug en raakt de rentmeester zijn 

*' In deze interpretatie krijgt ook een tekstgegeven als εις την γενεαν 
εαυτών in vers 8b een duidelijker functie dan in de meeste interpre
taties: namelijk het afgrenzen van de 'wereld' zonder morele catego
rieën van de 'wereld' met morele categorieën. 

** BAILEY, o.e. 94, karakteriseert de rentmeester als een gesalarieerde 
functionaris, die ook nog een toelage krijgt vanuit de rente van elk 
contract en bovendien 'onder de tafel' extra bedragen krijgt die in 
geen enkel contract staan. 

*2 MICHEL, art. οικονόμος, TWNT V 151-153. 

*
1
 In een aantal commentaren wordt voor de betekenis van φρόνιμος ook 
verwezen naar Mt 10,16. 

** In de parabel van Lazarus en de rijke man, die op dezelfde manier 
begint, wordt de figuratieve rol van de rijke veel meer uitgewerkt. 
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positie kwijt. Hij is het ook die het gedrag van de rentmeester, die 
zijn bestaanszekerheid wil veilig stellen, prijst.*' 

De χρεοφειλεται komen buiten deze tekst alleen nog maar voor in Lc 7,41. 
In beide teksten worden hun schulden of gedeeltes daarvan kwijtgeschol
den. Tegenover de heer en zijn rentmeester, die in het verhaal onafhan
kelijk opereren, zijn zij afhankelijk vanwege hun schulden, overgeleverd 
aan hun willekeur. 

In het verhaal komen er opposities en equivalenties ter sprake tussen de 
heer en de rentmeester enerzijds; anderzijds zijn er opposities en equi
valenties tussen de schuldenaars en daartegenover de heer en de rent
meester. De verhouding tussen de heer en zijn rentmeester is die van de 
eigenaar en de zaakwaarnemer: 

heer : rentmeester : : eigenaar : zaakwaarnemer 

De relatie tussen enerzijds de eigenaar en de rentmeester en anderzijds 
de schuldenaars is er een tussen mensen die kunnen beschikken (over geld 
en goed en over andere mensen) en mensen die niet kunnen beschikken, 
tussen mensen met een positie en mensen zonder positie: 

heer + rentmeester : schuldenaars : : mensen die kunnen beschikken : 
mensen die niet kunnen beschikken :: positie : geen positie. 

De rentmeester heeft ook iets met de schuldenaars gemeenschappelijk. 
Zij verkeren allen in een afhankelijke positie van de heer, die zelf 
onafhankelijk is: 

heer : rentmeester + schuldenaars : : onafhankelijk : afhankelijk 

Deze opposities en equivalenties spelen zich allemaal af binnen een 
economisch-juridische isotopie van een bepaalde agrarische cultuur, waar 
de gegeven opposities en equivalenties het verwachte patroon zijn. In 
dit verwachte patroon treden verschuivingen op, wanneer de rentmeester 
zijn positie verliest die hem onderdak en bestaanszekerheid verschaft. 
Hij zoekt nu naar een ander middel dat hem de verlangde bestaanszeker
heid kan verschaffen en hij probeert dat middel te vinden door de schul
denaars aan zich te verplichten. Daardoor komen er verschuivingen in 
het verwachte patroon. De mechanismen van associatie en dissociatie 
worden gewijzigd. Wanneer de rentmeester nog het rentmeesterschap be
kleedt, komt hij op voor de belangen van zijn heer, en associeert zich 
met hem. Wanneer hij de functie niet meer bekleedt, associeert hij zich 
met de schuldenaars door in hun belang te gaan handelen. 

*' FITZMYER, o.e. 36-37, meent dat επηινεσεν, behalve dat de heer de 
rentmeester prijst, ook betekent dat hij de nieuwe schuldbekentenis
sen ratificeert. Daarmee geeft hij een interpretatie die zich be
weegt in de lijn van Derrett. 
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5.4 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN 16,1-8 

In de economisch-agrarische isotopie is een van de constituerende oppo
sities*' van het verhaal die tussen /opdrachtgevers bevoordelen/ en 
/schuldenaars bevoordelen/. Het is duidelijk dat bij de verandering van 
de contracten de rentmeester de waarde /schuldenaars bevoordelen/ rea
liseert. Het is uit de tekst niet geheel duidelijk of hij voor de aan
klacht en het ontslag, te zamen met de heer, de negatie van 
/schuldenaars bevoordelen/ realiseert, maar omdat hij dan de belangen 
van zijn heer vertegenwoordigt, die tegengesteld zijn aan de belangen 
van de schuldenaars, mag men wel aannemen dat hij de schuldenaars bena
deelt (overigens op een manier die niet naar genoegen is van de heer).*7 

De operaties van negatie en selectie geven aan, welke de transformatie 
is die in het verhaal plaats heeft. Het semiotisch vierkant is aldus: 

opdrachtgever schuldenaars 
bevoordelen bevoordelen 

schuldenaars opdrachtgever 
bevoordelen bevoordelen 

Deze constituerende oppositie staat niet los van de inzet van het han
delen van de rentmeester. Voor hem is de inzet: wel of geen bestaans
zekerheid. Nog in dienst van zijn heer dankt hij zijn bestaanszekerheid 
aan zijn positie van rentmeester. Wanneer hij geen rentmeester meer is, 
ontvalt hem zijn bestaanszekerheid. Hij probeert die opnieuw op te bou
wen door de pachters aan zich te verplichten. Door hun contracten te 
verlagen, bouwt de rentmeester een bepaalde goodwill bij de schuldenaars 
op, waardoor ze hem wel, na zijn ontslag, moéten opnemen in hun huizen. 
De vermindering van de schulden, waardoor hij een beroep op hen kan 
doen, vatten we samen met de term /solidariteit/. Ook hier geven de 
operaties van negatie en selectie aan, welke transformatie er in het 
verhaal plaats heeft. Het geheel is weergegeven in de volgende semio
tische zeshoek: 

·>< 

»7 

TOPEL, o.e. 225, zegt dat de parabel gaat over de vergeving die naar 
menselijke maatstaf onrechtvaardig lijkt. Dat het thema van de ver
geving een rol speelt in de communicatieve situatie van de parabel is 
in zekere mate juist (vgl. Le 15,7.10 en 17,1-10), maar de interpre
tatie van Topel berust op een te snelle identificatie van de verhaal
figuren van het ingebedde verhaal met verhaalfiguren uit de communi
catieve contekst. Daardoor geeft hij geen betekenis aan het inge
bedde verhaal binnen de isotopie die in het ingebedde verhaal aan de 
orde is. Ook de oplossing van G. BAULDER, o.e., die meent dat de 
rentmeester Jezus is, die door zijn tegenstanders er ten onrechte van 
beschuldigd wordt dat hij de religieuze goederen, namelijk de thora, 
verkwanselt, wordt getroffen door dezelfde kritiek. 

Deze veronderstelling wordt nog sterker, wanneer μάμων της αδικίας 
(vers 9) betekent dat het om onrechtvaardig verkregen geld gaat. 
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bestaanszekerheid 

positie 

solidariteit 

solidariteit 

positie 

bestaanszekerheid 

In de sanctiefase van het verhaal (vers 8) komen de eigenschappen aan de 
orde, waarover een rentmeester moet beschikken, wil hij een goede rent
meester zijn. De termen die in Lc 12,42 genoemd worden zijn φρόνιμος en 
ιτιστος. Volgens het intern evaluatief commentaar dat de heer van de 
rentmeester geeft, is zijn zaakwaarnemer wel φρόνιμος, maar niet πιστός. 
Integendeel, hij ontvangt de kwalificatie της αδικίας. Voor zijn sluw
heid ontvangt hij een positieve evaluatie, voor zijn onbetrouwbaarheid 
een negatieve. Tussen de twee termen zijn er vier combinaties mogelijk: 

sluw + betrouwbaar 
sluw + betrouwbaar 
sluw + betrouwbaar 
sluw + betrouwbaar 

Hiervan realiseert de rentmeester de laatste mogelijkheid. Te zamen met 
de opppositie tussen /opdrachtgever bevoordelen/ en /schuldenaars 
bevoordelen/ levert dit het volgende semiotische vierkant: 

opdrachtgever schuldenaars 
bevoordelen bevoordelen 
betrouwbaar sluw 

X 
schuldenaars opdrachtgevers 
bevoordelen bevoordelen 

sluw betrouwbaar 

De waarden die in de sanctiefase van het verhaal ter sprake komen, zijn 
die van /beheren/ en /verkwisten/. In een semiotisch vierkant aldus: 

beheren verkwisten 

verkwisten beheren 

De waarde die de rentmeester realiseert, is die van /verkwisten/. Het 
is de grond van de aanklacht bij zijn heer, maar hij realiseert deze 
waarde ook, wanneer hij de contracten van de schuldenaars verlaagt. In 
vers 8b wordt dan nog eens de evaluatie van de sluwheid benadrukt, door
dat de heer de zonen van deze eon vergelijkt met de zonen van het licht 
en zegt dat de eerste sluwer zijn dan de laatsten.*' 

*' Logisch gezien is deze oppositie niet helemaal contrair, omdat men 
tegenover de kinderen van deze eon de kinderen van een andere eon zou 
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5.5 DE DRIE TOEPASSINGEN EN HUN PRAGMATISCHE WERKING 

In vergelijking met Lc 15 is er een belangrijke wijziging in de communi
catieve situatie opgetreden waarin Jezus het ingebedde verhaal vertelt. 
Voor zover de situationele contekst identiek is met die van de parabels 
van Lc 15, geldt de analyse van die situationele contekst, zoals die 
gegeven is in hoofdstuk 3 van deze studie. Maar bij het vertellen van 
de parabel van de onrechtvaardige rentmeester worden de leerlingen uit
drukkelijk mede aangesproken. Vanwege de formulering ελεγεν δε ког προς 
τους μαθητος blijven de toehoorders van het voorafgaande verondersteld, 
wat ook blijkt uit vers 14, waar de Farizeeën reageren en waar dus ver
ondersteld is dat ze het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester en 
de navolgende spreuken gehoord hebben.*' Maar omdat nu ook de leerlingen 
aanwezig blijken, is allereerst nodig, iets te zeggen over de figura
tieve rol die de leerlingen in het totale evangelie innemen. Ze zijn 
leerlingen, doordat Jezus hen onderwijst: bijvoorbeeld 9,43; 12,22; 
17,1.22; soms ook in het bijzijn van anderen; vgl. 20,45. Leerling van 
Jezus zijn betekent ook alles achterlaten om hem te volgen. In 14,26-35 
formuleert Jezus deze kant van het leerling zijn. Als leerling vallen 
ze ten prooi aan dezelfde kritiek als de leraar, en op een aantal plaat
sen bevinden ze zich in hetzelfde spanningsveld dat er bestaat tussen 
Jezus en de Farizeeën. In 5,30; 5,33 en 6,1 ondervinden ze kritiek van 
schriftgeleerden en Farizeeën vanwege hun gedrag; in 12,1 waarschuwt 
Jezus hen voor de gistende schijnheiligheid van de Farizeeën en in 19,39 
vragen de Farizeeën Jezus het gedrag van zijn leerlingen af te keuren. 
Van belang is vooral 5,30, omdat daar een situatie beschreven wordt die 
vergelijkbaar is met de omgang en het samen eten met tollenaars en zon
daars, zoals dat ook beschreven is in 15,1-2: het is een vergelijkbare 
situationele contekst. 

De toepassingen die op het verhaal van de rentmeester volgen, hebben 
weliswaar een onderling verband, maar sluiten niet aan bij dezelfde 
gegevens uit het ingebedde verhaal. Ze werken verschillende mogelijke 
toehoordersposities uit en sturen daardoor de pragmatische werking van 
het verhaal op verschillende manieren. Daardoor zijn er tussen de toe
passingen ook onderlinge spanningen voelbaar. In het navolgende be
spreken we eerst elke toepassing en de pragmatische werking die door die 

verwachten, en tegenover de kinderen van het licht de kinderen van de 
duisternis. Dan raakt men aan de opposities zoals die bijvoorbeeld 
ook in Qumran voorkomen. Voor vers 8b verwijst Kosmala naar 1QS 
111,13. Vgl. HANS KOSMALA, o.e. 20. Kannengieser meent zelfs dat de 
parabel gericht is tegen esseense sectariërs. De leerlingen zouden 
niet moeten handelen zoals de zonen van het licht (waarmee de Essenen 
bedoeld zouden zijn), maar als de onrechtvaardige rentmeester. CH. 
KANNENGIESER, L' intendant malhonnête. Christus 18 (1971) 213-218. 

k* Het is niet juist om, zoals Bovon doet, te zeggen dat het auditorium 
wisselt. FR. BOVON, La parabole de l'enfant prodigue (Luc 15,11-32). 
Première lecture. In: F.Bovon - G. Rouiller (ed). Exegesis. 
Neuchàtel 1975. 36-54, vooral 37. 

129 



toepassing gestuurd wordt, afzonderlijk. Daarna komt pas de pragma
tische werking van de drie toepassingen te zamen aan de orde. 

5.5.1 VERS 9 

Vers 9 sluit nauw aan bij vers 4 en is parallel daarmee geconstrueerd. 
Er is daardoor een discursieve organisatie aanwezig in vers 9 die veel 
overeenkomsten vertoont met het verhaal van de onrechtvaardige rentmees
ter, maar er ook verschillend van is. Het grootste verschil is wel dat 
er in vers 4 sprake is van tijdelijk onderdak (zie ook vers 8: deze eon, 
deze generatie), terwijl in vers 9 opname in eeuwige tenten6c ter sprake 
komt. Het rentmeesterschap dat ín vers 9 ter sprake komt, is dus niet 
zomaar een veralgemening van het rentmeesterschap in vers 4. De twee 
verzen horen thuis in verschillende isotopieën. In de parabel van de 
rentmeester gaat het om een agrarisch-economische isotopie, in vers 9 om 
een theologische isotopie.51 In de parabel gaat het om 
/bestaanszekerheid/, in vers 9 om /heilszekerheid/. In de parabel gaat 
het om opname in de huizen van de schuldenaars, in vers 9 om opname in 
de eeuwige tenten. 

De discursivitelt van vers 9 is gegroepeerd rond de contraire relatie 
tussen /mammon/ en /vrienden/. Op de semantische as van 
/heilszekerheid/ levert dit de volgende zeshoek op: 

heilszekerheid 

mammon 

vrienden 

.vrienden 

mammon 

heilszekerheid 

In deze figuratieve organisatie is er een transformatie die zich vol
trekt via negatie en selectie. In vers 9 wordt immers het wegvallen*2 

van de mammon en het maken van vrienden in plaats daarvan besproken. 
Dat is aldus weer te geven: 

s o 

s ι 

52 

Wat merkwaardig is de interpretatie van 'eeuwige tenten' bij Brow
ning. Hij acht vers 9 niet in overeenstemming met de andere uitspra
ken van Jezus over rijkdom en meent daarom dat vers 9 sarcastisch 
bedoeld is. Het zou gaan om een toekomst bij de duivel en zijn enge
len. W.R.F. BROWNING, The Gospel according to Saint Luke. Introduc
tion and Commentary. London 1965

 2
 . 133. 

J. JEREMÍAS, o.e. 43, meent zelfs dat met 'vrienden' de engelen c.q. 
God bedoeld is. 

Sommige handschriften hebben hier εκλιπητε, wat een eufemistische 
uitdrukking is voor 'wanneer jullie sterven'. In ieder geval komt de 
eschatologische dimensie hier opnieuw ter sprake, waar volgens 
FITZMYER, o.e. 37, en FLETCHER, o.e. 19, ^ρονιμως in vers 8 ook al op 
wijst. 
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mammon vrienden 

vrienden mammon 

Topel*3 geeft drie argumenten dat hier 'vrienden maken' betekent 'de 
mammon aan de armen' geven: 

1. Lc 16,19-31 gaat over de noodzaak met armen te delen om in de 
schoot van Abraham te worden opgenomen. 

2. Er is een parallel met Lc 12,33.^ 
3. Er is in het joodse gedachtengoed een theologische notie dat aal

moezen geven het distribueren is van het eigendom van God.5S 

Het gaat in ieder geval om een soort 'rentmeesterschap' waarin het 
beheren en verkwisten van de mammon, die een negatieve kwalificatie ont
vangt, in dienst staat van het zich verzekeren van /heilszekerheid/. 
Doordat de toehoorders van de parabel zo met de mammon omgaan, verplich
ten ze in zekere zin de aldus gemaakte vrienden aan zich en rusten hen 
dus toe met het modale object /moeten/. Dat mammon een negatieve kwali
ficatie ontvangt, heeft daarmee te maken dat het waarschijnlijk gaat om 
onrechtvaardig verkregen geld. In de volgende paragrafen zullen we zien 
dat Zacheüs een voorbeeld is van iemand die het geïntendeerde pragma
tische effect ook werkelijk realiseert. Zacheüs vergoedt het afgeperste 
geld vierdubbel en de helft van zijn bezit geeft hij aan de armen. Uit 
dit voorbeeld is duidelijk dat het bezit van Zacheüs op onrechtvaardige 
wijze verkregen is. 

5.5.1.1 DE PRAGMATISCHE WERKING OP NARRATIEF NIVEAU 

Door zo nauw aan te sluiten bij vers 4 krijgen de toehoorders weet van 
betekeniselementen die in de discursieve organisatie van het ingebedde 
verhaal aanwezig zijn en vooral in vers 4 tot uitdrukking komen. Opval
lend is nu dat dit vers als het ware een soort samenvatting is van het 
narratieve programma van het ingebedde verhaal. In zijn zelfoverleg 
formuleert de rentmeester wat hem te doen staat, namelijk de installatie 
van de dynamische subjecten die hem onderdak moeten gaan verschaffen. 
De competentie voor dit programma verschaft hij zich door in conjunctie 
te komen met het weten van dit programma. Op discursief niveau wordt 

51 Zie TOPEL, o.e. 221. FLETCHER, o.e. 25, bestrijdt deze opvatting met 
het argument dat het nauwelijks verhulde eigenbelang, waarmee hier 
menslievendheid wordt geürgeerd, vreemd is aan het onderricht van 
Jezus. Hij zoekt dan ook naar een interpretatie langs lijnen waarin 
ironie een grote rol speelt. 

*'* Ook HIERS, o.e. 33, legt het verband met Lc 12,33. 

55 Hierbij baseert Topel zich op F.E. WILLIAMS, Is Almsgiving the Point 
of the 'Unjust Stewart'? Journal of Biblical Literature 83 (1964) 
293-297. Overigens is het een terecht punt van kritiek dat Williams 
voor deze opvatting te weinig materiaal aandraagt. 
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dit programma voltrokken door de negatie van de positie als rentmeester 
en door het solidaire gedrag met de schuldenaars. Door het vertellen 
van de parabel van de onrechtvaardige rentmeester en de toevoeging van 
vers 9 worden de toehoorders in conjunctie gebracht met het weten dat, 
wanneer positie of geld ontvallen, om wille van solidair gedrag met men
sen die niet kunnen beschikken en geen positie hebben, deze mensen be
staanszekerheid, c.q. heilszekerheid kunnen verschaffen. In formule is 
dat: 

J •» ((Tv 0
w e
) - (T л 0

w e
)) 

In vers 9 blijft het echter niet bij dit weten alleen. Een van de ver
schillen tussen vers 4 en vers 9 is het verschil in isotopie. Toch is 
er eenzelfde soort wetmatigheid. Het weten waarmee de toehoorders in 
conjunctie worden gebracht, is niet alleen een weten betreffende een 
economisch-agrarische isotopie, maar ook betreffende een theologische 
isotopie. Het gaat niet alleen op, wanneer /bestaanszekerheid/ in het 
geding is, maar ook wanneer /heilszekerheid/ in het geding is. Een 
ander verschil tussen vers 4 en vers 9 is, dat wat in vers 4 een voorne
men van de rentmeester is voor wat betreft zijn eigen handelen, in vers 
9 een aansporing is geworden voor de toehoorders om in soortgelijke 
omstandigheden iets soortgelijks te doen. Het voornemen van de rent
meester is geworden tot de imperatief ποιήσατε, en daarmee tot een 
manipulatie van het willen van de toehoorders. Jezus wil hen in con
junctie brengen met het modale object /willen/ om zich door middel van 
de mammon vrienden te maken. Door de uitdrukkelijke formulering και εγω 
υμιν λέγω stelt Jezus zichzelf uitdrukkelijk als dynamisch subject van 
deze conjunctieve transformatie. Door het gezagsvolle karakter van deze 
formulering gaat het behalve om een conjunctie met het modale object 
/willen/ ook om een conjunctie met het modale object /moeten/. In for
mule aldus : 

J -• ((Tv 0
w i / m o

) -> (T A 0
w i / m o

)) 

Deze conjunctie met dit willen en moeten is tegelijkertijd een disjunc
tie met een ander willen en moeten: namelijk het vasthouden aan de be
staanszekerheid die een positie als die van rentmeester en het bezit van 
de mammon lijken te verschaffen. Ook deze transformatie naar een niet 
willen en een niet moeten is in vers 9 aangegeven. In formule is dit: 

J •» ((T л 0*'
І/ІІЮ

) - (Τ ν 0
wi/,n

°)) 

Dit betekent dat alle narratieve formules, die opgesteld zijn voor de 
pragmatische werking in de communicatieve contekst van J en T, aanwezig 
zijn in de door vers 9 gestuurde werking van het ingebedde verhaal. 

5.5.1.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

De discursieve organisatie van vers 9 en de transformaties die er in ter 
sprake komen, zijn van een struktuur die isomorf is aan de discursieve 
organisatie van de parabel en de transformaties die daarin ter sprake 
komen. Hoewel het niet gaat om gelijke isotopieën, is er een equivalen
tie tussen de waarden /positie/ en /mammon/, tussen /solidariteit/ en 
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/vrienden/ en tussen /bestaanszekerheid/ en /heilszekerheid/. In deze 
isomorfe structurering blijkt de metaforische functie van de parabel. 
Ook met de communicatieve contekst waarin de parabel is verteld, blijken 
er equivalenties te zijn. Bij de analyse van de discursieve organisatie 
van 15,1-2 hebben we een semiotisch vierkant opgesteld, waarvan de con
traire begrippen /uitsluiten/ en /insluiten/ zijn. /Uitsluiten/ blijkt 
equivalent met /positie/ en /mammon/; /insluiten/ met /solidariteit/ en 
/vrienden/; het object van het narratieve programma van Jezus, 
/bevrijding/, blijkt equivalent met /onderdak/ en /heilszekerheid/. Dat 
levert het volgende systeem van equivalenties op: 

16,1-8 

positie 
solidariteit 
onderdak 

16,9 

mammon 
vrienden 
heilszekerheid 

15,1-2 

uitsluiten 
insluiten 
bevrijding 

Termen als /uitsluiten/, /solidariteit/, /vrienden/ en /insluiten/ 
wijzen erop dat in dit systeem van equivalenties de mechanismen van as
sociatie en dissociatie aan het werk zijn. De rentmeester verplicht de 
schuldenaars aan zich door de contracten te verlagen. Hij komt daarmee 
op voor hun belangen en associeert zich met hen. Daarmee dissocieert 
hij zich van zijn heer, aan wie hij zijn positie als rentmeester heeft 
ontleend, maar wiens belangen hij heeft geschaad en nogmaals schaadt. 
De toegesprokenen in vers 9 moeten zich vrienden maken, hetgeen een dui
delijke term van associatie is. Daartegenover staat dat ze met de mam
mon, die bovendien negatief gekwalificeerd wordt, niet in conjunctie 
kunnen blijven. In de communicatieve situatie associeert Jezus zich met 
tollenaars en zondaars, maar dissocieert zich met Farizeeën en schrift
geleerden. Hierbij is er een duidelijk onderscheid tussen de associatie 
en dissociatie in vers 9 enerzijds en die van het ingebedde verhaal en 
de communicatieve situatie anderzijds. In vers 9 is het een nog te 
realiseren associatie en dissociatie, in het ingebedde verhaal en de 
communicatieve situatie van 15,1-2 wordt het gerealiseerd door de rent
meester en door Jezus. In het schema van de associatie- en dissocia
tiedriehoek wordt dit: 

Y3 Z3 
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A3 = Jezus; Y3 = tollenaars en zondaars; 
Z3 = Farizeeën en schriftge
leerden 

A2 = toegesprokenen; Y2 = vrienden; Z2 = mammon 
Al = rentmeester; Yl = schuldenaars; Zl = heer 

De pragmatische werking die het ingebedde verhaal heeft in de communica
tieve situatie van J en Τ volgens de aangegeven equivalenties, kan met 
behulp van het semiotisch vierkant gesystematiseerd worden: 

positie solidariteit 
m ammon ν r i enden 

uitsluiten insluiten 

solidariteit positie 
vrïëhden mammon 
insluiten uitsluiten 

De operaties van negatie en selectie maken zichtbaar hoe het in het 
ingebedde verhaal en in de communicatieve situatie gaat om door de rent
meester en Jezus gerealiseerde transformaties, bij de toepassing van het 
ingebedde verhaal in vers 9 om een door de Farizeeën en de schriftge
leerden te realiseren transformatie. 

Naast deze pragmatische werking is er nog een andere. Ze komt tot stand 
doordat in de communicatieve situatie van 15,1-2 tollenaars en zondaars 
aanwezig zijn en doordat dezen mede toehoorders zijn van de parabel van 
de onrechtvaardige rentmeester en de toepassing in vers 9, waarin de 
mammon zo'n belangrijke rol speelt. Deze pragmatische werking haakt ook 
in op het gegeven dat de heer van het ingebedde verhaal als rijk wordt 
gekwalificeerd. Het is dus nodig iets te zeggen over welke figuratieve 
rol de rijke speelt in het totale verhaal van het Lucasevangelie.st 

s s Over het thema van armoede en rijkdom bestaat een uitgebreide lite
ratuur. We noemen hier: M. BEHNISCH, Die Radikalkritik des Lukas am 
Hochstehenden. Rostock 1976. С. BOERMA, Kan ook een rijke zalig 
worden? Baarn 1978. H. BOLKESTEIN, Wohltätigkeit und Armenpflege im 
vorchristlichen Altertum. Groningen 1967 (Utrecht 1939). U. BUSSE 
e.a. Jesus zwischen arm und reich: Lukasevangelium. Stuttgart 1980. 
RICHARD J. CASSIDY, Jesus, Politics and Society. A Study of Luke's 
Gospel. Maryknoll (New York) 1978. H. DEGENHARTDT, Lukas. Evange
list der Armen. Besitz und Besitzverzicht in den lukanischen 
Schriften. Eine traditions- und redaktionsgeschichtliche Untersu
chung. Stuttgart 1965. W. GRIMM, Untersuchungen zur sozialen Stel
lung der frühen Christen in der römischen Gesellschaft. München 
1975. A.R. HANDS, Charities and social Aid in Greece and Rome. New 
York 1968. THOMAS HOYT, The Poor in Luke-Acts. Ann Arbor (Michigan) 
1978. LUKE T. JOHNSON, Sharing Possessions: Mandate and Symbol of 
Faith. Philadelphia 1981. LUKE TIMOTHY JOHNSON, The Literary Func
tion of Possessions in Luke-Acts. Missoula 1977. H.J. KLAUCK, 
Gütergemeinschaft in der klassischen Antike, in Qumran und im Neuen 
Testament. Revue Qumran 11 (1982) 47-79. K. KOCH, Der Schatz im 
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Allereerst moet gezegd worden dat de rijke man een mens is met veel be
zittingen. Dat blijkt uit een tekst als 12,15-21. Onmiddellijk aan dat 
hebben van veel bezittingen zit een gesloten levenshouding gekoppeld. 
Dat blijkt uit het feit dat de rijke geen oog heeft voor de arme aan de 
poort (16,19-31), geen oor heeft voor wet en profeten (16,19-31), geen 
oog voor het gegeven dat hij zal sterven (12,15-21). Het hebben van 
veel bezittingen verhindert hem ook, in te gaan op de roep tot navolging 
(18,18-30). Het uiteindelijk lot van de rijke wordt afgezet tegenover 
dat van de arme. Hun beider levenslot zal zijn dat de tegenstelling die 
er is tussen hen, omgekeerd zal zijn (1,52-53; 6,20-26; 16,19-31). Of 
anders gezegd: Die rijkdommen vergaart voor zich zelf, is arm bij God 
(12,21). Uit 8,14 blijkt dat het de rijkdom is die het woord verstikt. 

In de parabel van de onrechtvaardige rentmeester en in vers 9 worden de 
rijken, die in de communicatieve situatie aanwezig zijn als tollenaars, 
aangespoord om op een andere manier om te gaan met de mammon dan van te 
voren. De manier waarop deze transformatie plaats heeft, kan 
geïllustreerd worden met behulp van Lc 19,8-9. Zacheüs heeft eerst 
afgeperst, maar nu vergoedt hij het afgeperste vierdubbel en de helft 
van zijn bezit geeft hij aan de armen.5 Een dergelijk geïntendeerde 
transformatie in de omgang met de mammon is ook aanwezig in 12,33 en 
18,22. Deze transformatie in de omgang met de mammon kan als volgt wor
den weergegeven: 

Himmel. In: Leben angesichts des Todes (Fs für H. Thielicke). 
Tübingen 1968. 47-60. R. KOCH, Die Wertung des Besitzes im Lukase-
vangelium. Biblica 38 (1957) 151-169. C.H. LINDYER, De armen en de 
rijken bij Lukas. Den Haag 1981. D.L. MEALAND, Poverty and Expecta
tion in the Gospels. London 1980 (1981 2 ). G.W.E. NICKELSBURG, 
Riches, the Rich and God's Judgement in 1 Enoch 92-105 and the Gospel 
according to Luke. New Testament Studies 25 (1979) 324-344. WALTER 
E. PILGRIM, Good News to the Poor: Wealth and Poverty in Luke - Acts. 
Minneapolis - Augsburg 1981. W. SCHMITHALS, Lukas - Evangelist der 
Armen. Theologie Viatorum 12 (1972-73) 153-167. L. SCHOTTROFF -
W. STEGEMANN, Jesus von Nazareth - Hoffnung der Armen. Stuttgart 
1978 (in het Nederlands vertaald als Jezus van Nazareth - Hoop van de 
armen. Baarn 1982.) DAVID PETER SECC0MBE, Possessions and the Poor 
in Luke - Acts. Linz 1982. D. P. SECC0MBE, Possessions and the Poor 
in Luke - Acts. Cambridge 1978 (diss, micofilm). W. STEGEMANN, Das 
Evangelium und die Armen. Über den Ursprung der Theologie der Armen 
im Neuen Testament. München 1981. ALOIS STÓGER, Armut und Ehelosig
keit - Besitz und Ehe der Jünger nach dem Lukasevangelium. Geist und 
Leben 40 (1967) 43-59. H. WANSBR0UGH, Poverty in the Gospel Tradi
tion. Proceedings of the Irish Biblical Association 6 (1982) 47-57. 

Zo'n geïntendeerde transformatie is ook aanwezig bij de prediking van 
Johannes de Doper (3,10-14). Alleen verloopt daar alles anders. 
Delen is het devies voor het volk (vers 11); voor tollenaars is het 
niet meer vragen dan is vastgesteld (vers 13) en voor soldaten is het 
niet afpersen (vers 14). 
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afpersen uitdelen 

uitdelen afpersen 

Wat deze pragmatische werking betreft, moet nog worden opgemerkt dat de 
rijke man uit de parabel van Lazarus en de rijke man, in een aantal op
zichten het exacte tegendeel is van de onrechtvaardige rentmeester en de 
toepassing van dit ingebedde verhaal in vers 9.s* De rentmeester weet de 
pachtboeren aan zich te verplichten en daardoor te bewerken dat ze hem 
in hun huizen opnemen. Evenzo moeten de toehoorders van de parabel zich 
vrienden maken, die hen zullen opnemen in hun eeuwige tenten. De rijke 
man echter uit 16,19-31 is equivalent aan de zonen van deze eon die 
alleen ten aanzien van hun eigen generatie met overleg te werk gaan; 
maar in de toekomst wordt de rijke man niet door Lazarus opgenomen. De 
kloof tussen hen maakt dat onmogelijk. 

5.5.1.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

De illocutieve handeling die Jezus stelt met het vertellen van de para
bel van de onrechtvaardige rentmeester, kan men karakteriseren als een 
poging zijn toehoorders over te halen mutatis mutandis te handelen als 
de rentmeester. De verteller heeft als doel de luisteraar er toe te 
brengen iets te doen, en daarmee valt de illocutionaire handeling in de 
categorie van de 'directives '.sí Dat dit ook de door de verteller 
geïntendeerde werking van de parabel is, wordt vooral daaraan duidelijk 
dat de eerste op de parabel volgende spreuk parallel geconstrueerd is 
aan vers 4, maar dat een van de transformaties die er hebben plaats 
gehad tussen vers 4 en vers 9, de omzetting is van het zelfoverleg van 
de rentmeester in een imperatief gericht aan de toehoorders. 

In het feit dat het vertellen van de parabel van de onrechtvaardige 
rentmeester meer het karakter draagt van een 'directive', en minder van 
een 'expressive', zoals de parabels van Lc 15 dat wel doen, mag men de 
reden zoeken dat 16,lb-8 mede tot de leerlingen is gericht. De veran
deringen waartoe de verteller de toehoorders wil overhalen, zijn niet 
alleen voor de in 15,1-2 genoemde tegenstanders van Jezus, tegenover wie 
hij zijn gedrag verdedigt door de ingebedde verhalen van Lc 15 te ver
tellen, maar ze zijn ook bedoeld voor zijn leerlingen. En uit de 
vorige paragraaf is tevens gebleken dat ze ook bedoeld zijn voor de tol
lenaars. 

*" A. FEUILLET, La parabole du mauvais riche et pauvre Lazare (Lc 
16,19-31), antithèse de la parabole de l'intendant astucieux (Lc 
16,1-9). Nouvelle Revue Théologique 111 (1979) 212-223. 

" Voor een taxonomie van illocutionaire handelingen vgl. J.R. SEARLE, 
Een taxonomie van illocutionaire handelingen. In: J.L. AUSTIN е.a., 
Studies over taalhandelingen. Meppel - Amsterdam 1981. 145-175, met 
name 156-164. Oorspronkelijk verschenen in: K. Gundersen (ed). Lan
guage, Mind and Knowledge. Minneapolis 1975. 334-369. De omschrij
vingen zijn hier opgenomen als noot 65 bij hoofdstuk 4. 
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Het feitelijk effect, dat m 16,14 verteld wordt, betreft enkel de Fa
rizeeën. Dit effect staat in contrast met het geïntendeerde effect. De 
reactie van de Farizeeën wordt weergegeven in een drietal formuleringen· 

1. Ze hoorden dat alles, waarbij ταύτα πάντα niet alleen slaat op de 
parabel van de onrechtvaardige rentmeester en de navolgende 
spreuken, maar ook op de parabels van Lc 15. 

2. De kwalificatie van de Farizeeën als φιλάργυροι schaart hen aan de 
kant van de mammon. Het is in deze kwalificatie dat Jezus de 
weerstand ontmoet, waarop de manipulatie van het willen van de 
toehoorders afstuit In deze kwalificatie wordt duidelijk dat van 
de Farizeeën dezelfde transformaties in hun houding ten aanzien 
van de mammon wordt gevraagd als van de overige toehoorders. 

3. De feitelijke afwijzing van het door Jezus geïntendeerde effect 
gebeurt in het woord εξεμοκτηρίζον Dit is niet alleen een afwij
zen en belachelijk maken van de boodschap die Jezus brengt, maar 
ook een afwijzing van meet af aan van de persoon die de boodschap 
brengt

 e o 

Het effect dat in 16,14 ter sprake komt is dus dat noch de transforma
ties van /uitsluiten/ naar /insluiten/, noch de transformaties in de 
omgang met de mammon worden gerealiseerd Een verhaal in het Lucas-
evangelie waarin beide wel gerealiseerd worden, is dat van de oppertol-
lenaar Zacheus (19,1-10) In 19,8 geeft Zacheus aan hoe hij de mammon 
verder zal gebruiken, in 19,5-6 wordt aangegeven hoe Zacheus gastgemeen-
schap met Jezus realiseert Zacheus is een voorbeeld van iemand die 
beide transformaties wel realiseert 

5.5.1.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

Wat de verteller van het ingebedde verhaal probeert te bereiken door het 
vertellen van het verhaal, wordt zichtbaar aan de positieve en negatieve 
evaluaties die hij hecht aan de waarden die constitutief zijn voor dat 
verhaal. In het begin van het ingebedde verhaal en de daarop volgende 
confrontatie tussen de rentmeester en zijn heer, is er een aantal in
dicaties, die een negatieve evaluatie van het gedrag van de rentmeester 
aangeven. Woorden als διεβληθη en δίαοκορπιζ« hebben geen positieve 
klank, evenals het feit dat de rentmeester om rekenschap wordt gevraagd 
en dat hij niet langer rentmeester kan blijven. In vers 8 wordt de 
rentmeester door de verteller J uitdrukkelijk gekwalificeerd als een 
οικονόμος της αδικίας De manier waarop hij zijn bestaanszekerheid 
heeft veilig gesteld, wordt afgekeurd. 

Toch is er ook een aantal positieve evaluaties, die zelfs sterker zijn 
Scott

61
 wijst erop dat het lot van de rentmeester sympathie opwekt, 

vooral door de manier waarop na de beschuldiging het verhaal meteen 
overgaat naar de straf Van verweer tegen de beschuldiging is geen 

t 0
 Vgl. hoofdstuk 4, noot 69 Manson betoogt dat de in Lc 16,14 be
schreven reactie eerder past bij de Sadduceeën T.W MANSON The 
Sayings of Jesus. London 1949 295-29b. 350 

S1 SCOTT, o.e. 181-183. 
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sprake. Het feit dat de rentmeester er geen gelegenheid toe krijgt, 
roept deze sympathie op. Het zelfoverleg in vers 3-4 geeft toegang tot 
zijn geest en verschaft de mogelijkheid tot identificatie, aldus Scott. 
Bovendien wijst hij op de picareske vertelstructuur. In vers 8 volgt 
daarop nog een intern evaluatief commentaar door de heer van de rent
meester. Met de woorden отг o ^ρονιμως ειτοιησεν evalueert hij in de 
sanctiefase van het verhaal het gedrag van de rentmeester positief. Dit 
commentaar is paradoxaal,

62
 omdat het duidelijk tegen het eigenbelang 

van de heer van de rentmeester in is. De toehoorders van het verhaal 
van de rentmeester zullen een dergelijk onbaatzuchtig commentaar niet 
verwachten, te meer daar de verteller in vers 2 duidelijk heeft aangege
ven dat de heer wel degelijk voor zijn eigenbelang opkomt. Blijkens het 
gebruik van επηινεσεν is de verteller het met dit commentaar eens. Ook 
dit is paradoxaal, omdat door de gebruikte termen en verteltechnieken in 
vers 1 en 2 de verteller het eigenlijk eens blijkt met de belangenbehar
tiging van de heer. Toch evalueren zowel de heer als de verteller de 
manipulaties van de rentmeester positief. 

Hoewel vers 9 zich afspeelt in een andere isotopie dan het ingebedde 
verhaal, kan men dit vers zien als een extern evaluatief commentaar van 
de verteller, waarbij dezelfde paradoxale evaluaties aanwezig zijn. De 
zware aanzet van dit vers met και εγω υμιν λέγω maakt duidelijk, dat er 
een overgang is van het intern evaluatief commentaar van een verhaalfi
guur in vers 8, naar het externe evaluatieve commentaar van de verteller 
J in vers 9. Enerzijds krijgt de mammon, evenals de rentmeester, de ne
gatief evaluerende term της αδικίας mee, anderzijds worden de toehoor
ders aangespoord om zich met behulp van die mammon vrienden te maken. 
Enerzijds wordt door de toevoeging της αδικίας en door het feit dat de 
mogelijkheid onder ogen wordt gezien dat de mammon kan wegvallen, de 
mammon ontmaskerd als een middel om rechtstreeks heilszekerheid op te 
bouwen, anderzijds wordt de mammon aangeraden als een indirect middel, 
daar de vrienden die ermee gemaakt worden, de toehoorders wel kunnen op
nemen in de eeuwige tenten.'

3
 Deze paradox die zowel in de parabel als 

in vers 9 aanwezig is, lijkt mij de hoofdoorzaak van de belangrijkste 
dogmatische en morele bezwaren die zijn ontstaan bij de uitleg van dit 

sï Ik gebruik hier de term 'paradox' van Crossan: (niet strokend met de 
verwachtingen van de toehoorders, ja zelfs die verwachtingen omke
rend.) J.D. CROSSAN, Parable, Allegory and Paradox. In: D. Patte 
(ed), Semiology and Parables. Pennsylvania 1976. 247-281. 

sl Soms probeert men het paradoxale karakter van deze evaluaties weg te 
redeneren, wat niet helemaal lukt. Een voorbeeld is FRIEDRICH 
WILHELM HORN, Glaube und Handeln in der Theologie des Lukas. 
Göttingen 1983. Op basis van teksten als Hnd 1,15-26 en Hnd 8,5-25 
concludeert hij op 57: 'Eigennütziger Umgang mit Besitz aber verleit
et zu абгкга und ist daher αδικία. Anderzijds schrijft hij op 76 bij 
een bespreking van Lc 16,9: 'Mit o μαμωνας της αδικίας will Lk die 
Gefährdung des Menschen durch den Mammon zur Ungerechtigkeit benennen 
(vgl. Apg. 1,18; 8,23), nicht aber Mammon als grundsätzlich ungerecht 
qualifizieren. ' Beide uitspraken zijn niet goed met elkaar in over
eenstemming te brengen. 
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tekstgedeelte.'4 Deze paradoxale evaluaties en de communicatie van die 
evaluaties kan men in beeld brengen als evaluaties van de waarden 
/uitsluiten/ en /insluiten/ en van /beheren/ en /verkwisten/: 

J— 

negatief 
uitsluiten 
verkwisten 

> 
insluiten 
beheren 

positief 

positief 
insluiten 
beheren 

uitsluiten 
verkwisten 

negatief 

In dit evaluatieschema wordt duidelijk dat de rentmeester de waarde 
realiseert van /insluiten/, die positief wordt geëvalueerd, en de waarde 
/verkwisten/, die negatief geëvalueerd wordt. De paradoxale evaluaties 
van vers 8 en 9 geven dit samengestelde karakter aan van de discursieve 
organisatie die eraan ten grondslag ligt. 

5.5.2 VERS 10-12 

De verzen 10-12 sluiten aan bij gegevens uit het ingebedde verhaal die 
thuis horen in de isotopie van de relatie tussen een κύριος en zijn 
οικονόμος. Deze verzen bestaan uit zinnen die parallel met elkaar ge
construeerd zijn. De eerste twee zinnen vormen een antithetisch paral
lellisme, waarbij de tegenstelling in de oppositie tussen ιηστος en άδι
κος gelegen is: 

o πιστός εν ελαχιστωι 
κοι εν πολλωι πιστός εοτιν 

και ο εν ελαχιστωι άδικος 
και εν πολλωι άδικος εστίν 

Binnen elk van deze zinnen afzonderlijk ligt er een tegenstelling tussen 
εν ελαχιστωι en εν πολλωι. Het tweede paar parallel geconstrueerde zin
nen is een synthetisch parallellisme: 

ει ουν εν τωι αδικωι μαμωναι 
πιστοί ουκ εγενεσθε 
το αληθινον τις υμιν πιστευσει; 

και ει εν τωι αλλοτρίωι 
πιστοί ουκ εγενεσθε 
το υμετερον τις υμιν δώσε ι; 

'* Voor een goed overzicht van deze morele en dogmatische bezwaren tegen 
de parabel, zie M. KRAMER, o.e. 29-42; 111-120. 
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Binnen elk van deze zinnen afzonderlijk is er een tegenstelling, waarbij 
aan de ene kant staat εν τωι абгкыг μαμωναι en εν TUI αλλοτρίωι, aan de 
andere kant το αληθινον en το υμετερον. De twee parallellismen onder
scheiden zich van elkaar doordat het eerste in de derde persoon is ge
steld, het tweede in de tweede persoon.'

5 

Dit tekstgedeelte wordt gekenmerkt door de tegenstelling tussen 
/betrouwbaar/ en /onrechtvaardig/. Woorden als πιστός, άδικος, en daar
mee samenhangend πιστεύω en διδωμι, hebben te maken met de verhouding 
tussen rentmeester en heer, en niet direct met de gebeurtenissen die 
zich tussen deze rentmeester en deze heer afspelen. Hoewel in Lc 11,42 
de verhouding tussen rentmeester en heer een andere is dan die in 
16,lb-8, wordt ook daar aangegeven dat πιστός een kwaliteit is die van 
een goede rentmeester wordt verwacht.

66
 Dat iemand die in het kleine 

betrouwbaar is, grotere dingen krijgt toevertrouwd, is ook in Lc 19,17 
aanwezig. In 16,10 wordt het als een vanzelfsprekende algemene regel 
gepresenteerd. Daarop wijst de derde persoon die in dit vers wordt 
gebruikt. 

De voor dit tekstgedeelte kenmerkende oppositie tussen /betrouwbaar/ en 
/onrechtvaardig/ heeft hier niet primair die theologische betekenis die 
de termen elders vaak wel hebben. Het gaat hier om zaken en belangen 
die aan iemand worden toevertrouwd en de verlangde houding die aan dat 
vertrouwen beantwoordt.

67
 In deze zin kan de term πιστός dan ook staan 

tegenover άδικος, dat meer in de sfeer van het recht ligt.
6
* Bepalend 

voor de betekenis van /betrouwbaar/ en /onrechtvaardig/ is de vraag wat 
men zich moet voorstellen bij de in de tekst aanwezige oppositie- en 
equivalentiereeks : 

kleinste : veel : : onrechtvaardige mammon : het ware : : andermans bezit 
eigen bezit. 

Immers, het gaat om betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid in al deze za
ken. In feite levert de equivalentiereeks het volgende semiotische 
vierkant op: 

Meerdere auteurs herkennen in vers 10-12 een woordspeling die volle
dig tot zijn recht komt in het achter de tekst gepostuleerde Aramees. 
De woorden πιστός, πιστευσει, αληθινον horen allemaal bij de wortel 
'aman', waar ook 'mammon' mee samenhangt. Zo bijvoorbeeld BAILEY, 
o.e. 114. Het is echter de vraag of de beoogde lezers van het Lucas-
evangelie een in het Aramees aanwezige woordspeling herkennen. 

** Vgl. ook 1 Kor 4,2. 

6 7
 Vgl. bijv. G. BARTH, art. πιστις, πιστεύω, EWNT III. 216-231, vooral 
219. En G. BARTH, art. πιστός, EWNT III. 231-234, vooral 231. 

6 1
 'Bei intransitivem Gebrauch markiert αδικεω - wie αδικία, άδικος, 
αδίκημα - ein bestimmtes Missverhältnis zum göttlichen oder mensch
lichen Recht.' M. LIMBECK, art. αδικεω, EWNT I. 74-79. Citaat op 75. 
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betrouwbaar betrouwbaar 
in het kleinste in het vele 

in de mammon in het ware 
in andermans bezit in het eigen bezit 

betrouwbaar betrouwbaar 
in het vele in het kleinste 
in het ware in de mammon 

in het eigen bezit in andermans bezit 

Met dit semiotisch vierkant is de vraag niet beantwoord wat men zich 
moet voorstellen bij 'het vele' en het waarachtig goed' en het 'eigen 
bezit'. Het ligt in de lijn van de gegeven interpretatie van vers 8 en 
9 om te denken aan 'heilsgoederen' tegenover 'bestaansgoederen', paral
lel aan het gegeven onderscheid tussen 'heilszekerheid' en 'bestaans
zekerheid' .*' Tegelijk bevat dit tekstgedeelte een zekere correctie op 
het ingebedde verhaal en op vers 9. Ging het daaç om de slimheid van
wege de crisis in de bestaans- en de heilszekerheid, in vers 10-12 gaat 
het erom betrouwbaar te zijn, ook in zaken van de mammon en in zaken die 
de toehoorders zijn toevertrouwd. Een slecht beheer van deze goederen 
betekent dat de 'heilsgoederen' ook niet zullen worden toevertrouwd. 

5.5.2.1 DE PRAGMATISCHE WERKING OP NARRATIEF NIVEAU 

Het vanzelfsprekende, algemene weten dat een rentmeester betrouwbaar 
moet zijn, wordt gecommuniceerd in de verzen 10-12. Deze communicatie 
is weer te geven in de volgende formule: 

J •* ((Tv 0We) -• (T л 0 w e
)) 

Dit weten vormt de basis voor een manipulatie van het willen/moeten, dat 
vooral in vers 11-12 plaats heeft. Met name de overgang naar vraagzin
nen en naar de tweede persoon geven aan dat er in deze verzen een mani
pulatie van het willen/moeten plaats heeft. Deze manipulatie kan aan
gegeven worden als een dubbele geïntendeerde transformatie: 

Cl Zo ook I. HOWARD MARSHALL, o.e. 623-624: 'αληθινός refers to what is 
characteristic of the new age ... and hence has an abiding, perma
nent quality.' Voor άδικος μαμωνας geeft hij de volgende omschrij
ving: 'the phrase here must mean 'worldly wealth', rather then wealth 
dishonestly acquired or used'. Als uitleg voor το υμετερον geeft 
hij: 'the treasure of heaven will be their own alienable possession.' 
In 2 Thess 2,10-13 komen bijna alle termen terug. A. Hickling meent 
dat met het kleinste de 'am ha arets' bedoeld is en met het vele de 
hele gemeenschap. De strekking van vers 10 is volgens hem: wie 
faalt ten aanzien van de am ha arets, faalt ten aanzien van heel 
Israël. A. HICKLING, A Tract on Jesus and the Pharisees? A Conjec
ture on the Redaction of Luke 15 and 16. The Heytrop Journal 16 
(1975) 253-265. 
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J * ((Tv O
w i / l n o

) - (Τ л O
w i / m o

)) 

De toehoorders moeten overgaan van een niet willen betrouwbaar zijn naar 
een wel willen, en 

J * ((T л 0
w l / m o

) - (Tv o
w i / m o ) )

' 

De toehoorders komen van een onbetrouwbaar willen zijn naar een niet 
onbetrouwbaar willen zijn. De narratieve basisformules die zijn opge
steld voor de pragmatische werking in de communicatieve contekst van J 
en T, zijn hier dus alle aanwezig. Dat was ook het geval in vers 9, 
maar nu betreffen de modale objecten een andere inhoud dan in de pragma
tische werking die in vers 9 wordt aangegeven. 

5.5.2.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

In vers 10-12 wordt de pragmatische werking van het ingebedde verhaal 
dusdanig gestuurd, dat de toehoorders van het ingebedde verhaal niet 
onvoorwaardelijk dezelfde waarden moeten gaan realiseren als gereali
seerd zijn in de verhaalfiguur van de onrechtvaardige rentmeester. De 
rentmeester van 16,1-8 realiseert de waarden van /verkwisten/, door 
/sluw/ en niet /betrouwbaar/ te zijn. De toehoorders moeten daarentegen 
wel /betrouwbaar/ zijn in de mammon die hun is toevertrouwd, dus in za
ken die de bestaanszekerheid betreffen, maar ook in zaken die hun ei
gen waarachtige goed, dus hun heilszekerheid, betreffen. Ja zelfs is de 
heilszekerheid afhankelijk van hun betrouwbaarheid in zaken betreffende 
de bestaanszekerheid. In zekere zin geeft de pragmatische werking die 
in vers 10-12 ter sprake komt, een correctie aan die van vers 9. In 
vers 9 ging het erom φρόνιμος te zijn. In vers 10-12 wordt aangegeven 
dat dit ten aanzien van materiële en immateriële goederen niet betekent 
dat de omgang ermee indifferent is, maar dat de categorieën van betrouw
baarheid en rechtvaardigheid daar een rol in spelen. De categorie van 
de moraliteit die in het ingebedde verhaal door de manier van vertellen 
een moment lang buiten spel was gezet, keert hier volledig terug. In 
een semiotisch vierkant, waarin ook de operaties van negatie en selectie 
gerealiseerd zijn, is dit als volgt: 

onrechtvaardig betrouwbaar 

onbetrouwbaar rechtvaardig 

70 Terecht merkt MARSHALL, o.e. 623, op dat hier de idee van rentmees
terschap over materiële goederen aanwezig is. G.BAULDER, o.e. 75, 
merkt op dat in vers 10-12 de rentmeester als een negatief figuur 
wordt gezien. 
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5.5.2.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

De pragmatische werking die gestuurd wordt door vers 10-12 is, net als 
de pragmatische werking gestuurd door vers 9, een aansporing en valt 
daarmee in de categorie van de 'directives'

 7 l
 Er is echter een levens

groot verschil in deze zin, dat het de strekking van vers 9 is, mutatis 
mutandis te handelen zoals de rentmeester, maar nu is het de strekking 
niet te handelen zoals de rentmeester van het ingebedde verhaal, maar te 
handelen als een rentmeester die πιστός genoemd kan worden 

In 16,14 wordt het feitelijk effect verteld van het vertellen van het 
verhaal van de onrechtvaardige rentmeester Dit feitelijk effect is 
tegengesteld aan het geïntendeerde effect Met het woord εζεμυκτηρίζον 
wordt een feitelijke afwijzing beschreven De gronden voor dit feite
lijke effect worden aangegeven met de kwalificatie φιλάργυροι. De ge
steldheid die met dit woord wordt aangegeven, valt moeilijk te rijmen 
met de kwaliteit πιστός, waaraan een goede rentmeester moet voldoen. 
Met dit woord wordt immers een gehechtheid aan de mammon aangegeven, die 
in vers 10-12 als άδικος wordt gekwalificeerd Dat de Farizeeën niet 
voldoen aan de kwaliteiten van goede rentmeesters komt opnieuw ter 
sprake in 16,15 Jezus houdt daar de Farizeeën voor dat ze zich recht
vaardigen voor de mensen Het woord άδικος dat in vers 10-12 zo'n 
belangrijke rol speelt, wordt hier opgepakt door de formulering δικοί-
ουντες εαυτούς. Met andere woorden, ze maken zelf uit dat ze rechtvaar
dig en betrouwbaar zijn Uit het vervolg van Jezus' antwoord op hun 
miskenning blijkt echter dat deze zelfrechtvaardiging een leugen is, 
omdat ze niet door God gebeurd is die hun harten kent, en omdat ze de 
grondslag mist in wet en profeten (16,15-18). 

5.5.2.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

De evaluatieve aspecten die in vers 10-12 aanwezig zijn, komen niet 
overeen met de evaluaties die m het ingebedde verhaal zelf aanwezig 
zijn en die van vers 9 In het ingebedde verhaal en in vers 9 is er een 
evaluatief commentaar dat het gedrag positief evalueert van de rentmees
ter, die ingaat tegen het belang van de heer en betrouwbaar is. In vers 
10-12 wordt dit gedrag niet expliciet negatief geëvalueerd, maar worden 
wel de kwaliteiten van een goede rentmeester positief geëvalueerd In 
deze zin is vers 10-12 dan ook een correctie van vers 9. De positieve 
evaluaties van een goede rentmeester beginnen in vers 10, waar in alge
mene zinnen de waarde wordt aangegeven van πιστός zijn De toehoorders 
worden tot onmiddellijke belanghebbenden in de verzen 11 en 12 Dat 
blijkt uit woorden als το αληθινον en vooral uit το υμετερον Door de 
overgang van de derde persoon in vers 10, waar een algemene waarheid 
wordt gecommuniceerd, naar een tweede persoon in vers 11 en 12, wordt in 
feite gezegd dat het m het directe belang van Jezus' toehoorders ligt 
om πιστός te zijn Dit belang wordt onderstreept, doordat vers 11 en 12 
rhetorische vragen zijn. De verteller probeert de bedoelde transforma
ties bij zijn toehoorders te bewerken door aan te geven dat deze trans
formaties in hun eigen belang zijn. Het evaluatieschema is aldus: 

Voor een taxonomie van illocutionaire handelingen, zie hoofdstuk 4, 
noot 65. 
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J — 

negatief positief 
onrechtvaardig betrouwbaar 

betrouwbaar onrechtvaardig 
positief negatief 

5.5.3 VERS 13 

Vers 13 bevat de gegevens die een derde pragmatische werking van het 
ingebedde verhaal sturen. Het vers wordt gedragen door woorden als oi-
κετης, κύριος en δουλεύω. Daarbij gaat het om een andere verhouding dan 
in het ingebedde verhaal. Daar was de rentmeester een vrij man die ont
slagen kan worden, terwijl de οικετης een dienaar is die vooral in het 
huishouden werkzaam is. 

In dit vers komt een oppositie tussen twee meesters aan het licht, die 
niet aanwezig is in het ingebedde verhaal van de onrechtvaardige rent
meester. Concreet gaat het om de oppositie tussen God en de mammon, die 
wordt gepresenteerd als van een isomorfe struktuur als die tussen de ene 
en de andere meester. Tegelijk is er een equivalentie tussen de toe
hoorders van Jezus en de huisslaaf. Dit wordt zichtbaar in de overgang 
van de derde persoon naar de tweede in het laatste gedeelte van vers 13. 
De keuze voor de ene meester, die door woorden van liefhebben en haten, 
aanhangen en verachten wordt aangegeven, impliceert een niet-keuze voor 
de ander en kan omschreven worden in termen van associatie en dissocia
tie, waarbij associatie met de ene meester dissociatie met de andere 
impliceert. Dit levert, getransformeerd naar de tegenstelling tussen 
God en de mammon, het volgende semiotische vierkant op: 

associatie met God 
impliceert 
dissociatie met mammon mammon 

God mammon associatie met mammon 
impliceert 
dissociatie met God 

De keuze tussen deze twee wordt gegeven met woorden, die zelf weer te 
ordenen zijn in een semiotisch vierkant. Dat ziet er dan als volgt uit: 

liefhebben 
aanhangen 

haten 
verachten 

haten 
verachten 

liefhebben 
aanhangen 

7 1
 I. HOWARD MARSHALL, o.e. 624. 
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De vier posities die in dit semiotisch vierkant zijn aangegeven, kunnen 
zowel ten aanzien van de ene heer als van de andere, zowel ten aanzien 
van God als van de mammon worden ingenomen. 

5.5.3.1 DE PRAGMATISCHE WERKING OP NARRATIEF NIVEAU 

Allereerst valt op dat in vers 13 de toehoorders in conjunctie gebracht 
worden met een weten omtrent een niet kunnen. Het dienen van twee heren 
kan geen enkele huisslaaf.

73
 In vers 13 blijkt echter ook dat deze gege

vens een bepaald pragmatisch effect sturen van de parabel van de 
onrechtvaardige rentmeester. Opmerkelijk is dat dit pragmatisch effect 
geen grond heeft in het narratieve verloop van het verhaal, terwijl als 
figuratieve organisatie een andere wordt verondersteld dan in het inge
bedde verhaal feitelijk aanwezig is. De οικονόμος van het ingebedde 
verhaal is geen οικετης. 

Het weten waarmee vers 13 de toehoorders in conjunctie brengt, krijgt 
een toepassing waarbij God en de mammon tegenover elkaar worden 
geplaatst. Dat men geen twee heren kan dienen, geldt ook ten aanzien 
van God en de mammon. De reden wordt aangegeven in de voorafgaande zin. 
Een huisslaaf maakt steeds een keuze tussen de twee meesters. Door deze 
opmerking wordt het in conjunctie brengen van de toehoorders met dit 
weten omtrent dit niet kunnen een manipulatie van het willen/moeten. De 
toehoorders worden als het ware voor het blok gezet om te kiezen voor de 
ene of voor de andere meester. Op het niveau van het willen/moeten 
betekent dit dus een disjunctieve transformatie in deze zin, dat van een 
willen/moeten kiezen voor twee meesters moet worden afgezien. Het is 
een conjunctieve transformatie in die zin dat de toehoorders er toe 
gebracht worden te kiezen voor één heer. Dat de verteller de voorkeur 
heeft voor één van de twee meesters, wordt duidelijk aan de evaluaties 
die hij meegeeft in vers 13. Op het narratieve niveau blijken in de 
pragmatische werking die met vers 13 aangegeven wordt, de mogelijke nar
ratieve basisformules voor de communicatie van J en Τ alle aanwezig. 

5.5.3.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

De termen 'associatie' en 'dissociatie' leggen de band met de communica
tieve situatie waarin de parabel van de onrechtvaardige rentmeester 
wordt verteld en zoals die wordt aangegeven in 15,1-2. In die communi
catieve situatie is er een discursieve organisatie aanwezig waarin de 
polariteit tussen /insluiten/ en /uitsluiten/ de tegenstelling aangeeft 
tussen Jezus enerzijds en de Farizeeën en schriftgeleerden anderzijds in 

71 In zijn nog niet gepubliceerde studie van de bergrede toont SJEF VAN 
TILBORG bij de bespreking van Mt 6,24 aan dat er een veronderstelling 
in de tekst is, die niet waar is. Het uitgangspunt dat niemand slaaf 
kan zijn van twee meesters, klopt niet met de werkelijkheid. In ver
scheidene Misjnateksten komt een dubbele horigheid ter sprake. Het 
meest ingewikkelde geval is dat van iemand die half slaaf en half 
vrij is. Daarnaast is er het instituut van de slaaf van twee han
delspartners: twee of meer broers of vennoten hebben samen één slaaf 
ter beschikking. Zulke situaties zijn soms voortgekomen uit erfenis
sen en wijzen op een niet al te grote welstand. 
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hun verhouding met tollenaars en zondaars. De keuze tussen /insluiten/ 
en /uitsluiten/ in de verhouding tot tollenaars en zondaars is van een 
isomorfe struktuur als de keuze tussen God en de mammon, waarbij de aan
vaarding van de een de afwijzing van de ander impliceert, en omgekeerd. 

Op het punt van associatie en dissociatie is er zo ook een relatie met 
het ingebedde verhaal, waar de rentmeester een toewending maakt naar de 
schuldenaars, maar tegelijkertijd daarmee de belangen van zijn heer 
schaadt. Dat alles bij elkaar genomen levert het volgende associatie-
en dissociatieschema op: 

Y4 Z4 

Al = rentmeester Yl = schuldenaars Zl = heer 
A2 = Jezus Y2 = tollenaars Z2 = Farizeeën 
A3 = huisslaaf Y3 = ene heer Z3 = andere heer 
A4 = toehoorders Y4 = God Z3 = mammon 

In dit associatie- en dissociatieschema is er onderscheid tussen de ver
schillende niveau's. De associatie en dissociatie, die in de communica
tieve situatie tussen Jezus en zijn toehoorders aanwezig is als door 
Jezus gerealiseerd en door zijn toehoorders te realiseren, is op de 
andere niveau's als gerealiseerd aanwezig. Dat de associatie en disso
ciatie in vers 13 zo met termen van haten en liefhebben, aanhangen en 
verachten wordt omgeven, wijst erop dat het gaat om een keuze die volko
men is en van binnen uit wordt gemaakt. 

5.5.3.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

Als illocutionaire handeling valt het vertellen van de parabel van de 
onrechtvaardige rentmeester, met het pragmatisch effect zoals vers 13 
dat stuurt, in de categorie van de 'directives'.71* Duidelijker dan in de 
voorafgaande teksten komt de poging om de toehoorders er toe te brengen 
iets te doen, onder spanning te staan door hen in conjunctie te brengen 

^ Vgl. noot 65 bij hoofdstuk 2. 
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met de wetenschap, dat de tot nu toe gepraktiseerde opvattingen onmoge
lijk zijn (geen huisslaaf kan twee heren dienen) en dat de keuze voor de 
mammon de afwijzing van God impliceert en dat omgekeerd de keuze voor 
God de afwijzing van de mammon impliceert. 

In 16,14 wordt ook wat deze pragmatische werking betreft aangegeven hoe 
het feitelijk effect is bij de Farizeeën. Na alles gehoord te hebben 
aanvaarden ze Jezus en zijn woorden niet. Het feitelijke struikelblok 
is dat ze φιλάργυροι zijn. Met het oog op vers 13 betekent dit dat ze 
geassocieerd zijn met de mammon en dus volgens de implicaties die in 
vers 13 worden aangegeven, gedissocieerd van God. 

In 16,15 wordt deze dissociatie van God bevestigd. In de veridictie die 
daar aan de orde is en waarvan God 'sujet modalisateur' is, blijkt dat 
wat bij de mensen in aanzien staat, een gruwel is in Gods ogen. Met 
andere woorden: de dissociatie van God wordt geverifieerd als een dis
sociatie van God die er niet schijnt te zijn, maar er wel degelijk is. 

5.5.3.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

Het effect dat de verteller nastreeft met het vertellen van het inge
bedde verhaal, is blijkens vers 13 dat zijn toehoorders zich associëren 
met God en daarbij zich dissociëren van de mammon. Nu is het opvallend 
dat in vers 13 deze termen nauwelijks evaluaties vanuit de verteller 
meekrijgen. Vanuit de twee voorafgaande toepassingen van het ingebedde 
verhaal weten de toehoorders echter hoe de verteller God en de mammon 
waardeert. In vers 9 krijgt de mammon een negatieve waardering door de 
toevoeging της αδικίας, in vers 11 door de toevoeging van het adjectief 
άδικος. Daardoor weten de toehoorders al hoe de verteller denkt over de 
mammon. Door in vers 13 God in een contraire relatie te plaatsen tegen
over de mammon zijn ook de evaluaties duidelijk die de verteller aan God 
meegeeft. Bovendien speelt hier een rol dat in het hoofdprogramma van 
het totale verhaal God de actantiele rol vervult van (proto-)destinateur 
en daarmee een bepaalde positieve relatie heeft met de verteller. Dat 
de verteller J in het totale verhaal als subject (in de actantiele zin 
van het woord) optreedt, is in termen van vers 13 niets anders dan het 
dienen van God. 

De geïntendeerde pragmatische werking wordt op een bijzondere wijze ge
ëvalueerd door het gebruik van termen die voorkeur of afkeur uitdrukken 
bij het dienen van de twee heren: aan de ene kant het woord μισειν en 
καταφρονειν en aan de andere kant αγαπάν en αντεχεσθαι. Met het gebruik 
van deze woorden geeft de verteller aan dat het dienen van God niet 
alleen een kwestie is van exclusiviteit, maar ook van loyaliteit. In 
dit verband is het natuurlijk van belang, te zien dat de mammon geperso
nifieerd is, in tegenstelling tot vers 9 en 11, en staat tegenover God. 

De act die de verteller stelt met het vertellen van het verhaal van de 
onrechtvaardige rentmeester, krijgt ook vorm door de overgang van de 
derde persoon naar de tweede persoon, die ook in vers 13 plaats heeft. 
Wat eerst geldt voor ουδείς οικετης, wordt overgebracht door een recht
streekse aanspreking van de toehoorders in de communicatieve situatie 
van J en T. Het schema voor de communicatie van deze evaluaties is 
aldus : 
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negatief 

mammon 

) 
God 

positief 

positief 
God 

mammon 

negatief 

5.5.4 DE DRIE TOEPASSINGEN TE ZAMEN 

In Lc 16,9-13 hebben we te doen met het feit dat in deze 'toepassingen' 
van het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester de verteller op drie 
manieren het pragmatische effect stuurt van het ingebedde verhaal. Deze 
drie werkingen zijn deels strijdig met elkaar. Vers 9 is strijdig met 
vers 10-12, omdat vers 10-12 gebouwd is op de kwaliteit die een rent
meester een goede rentmeester doet zijn. Vers 9 is daar enigszins mee 
in conflict, omdat vrienden maken door de onrechtvaardige mammon een 
activiteit is, die wel eens in botsing kan komen met τηστος zijn. Vers 
10-12 valt dan ook te begrijpen als een soort correctie van vers 9. De 
toehoorders moeten wel sluw zijn, maar mogen niet vergeten dat ze be
trouwbaar moeten blijven. 

Vers 9 is ook strijdig met vers 13, omdat in vers 13 gevraagd wordt om 
een exclusieve en loyale keuze voor God met uitsluiting van de mammon, 
terwij1 juist in vers 9 gevraagd wordt om de mammon in te zetten bij het 
maken van vrienden. 

Van de toepassingen in vers 10-12 en in vers 13 is al aangegeven dat ze 
niet aansluiten bij alle elementen van het figuratieve parcours van het 
ingebedde verhaal. Vers 10-12 zegt dat de toehoorders betrouwbaar moe
ten zijn als een goede rentmeester, terwijl de rentmeester van het inge
bedde verhaal dat juist niet is. De figuratieve organisatie van vers 13 
van een huisslaaf met twee meesters is helemaal niet aanwezig in het 
ingebedde verhaal. Doordat de figuratieve organisatie die aanwezig is 
in vers 9 meer elementen bevat die ook in de figuratieve organisatie van 
het ingebedde verhaal aanwezig zijn, wordt begrijpelijk dat de toe
passing van vers 9 en de andere toepassingen niet dezelfde strekking 
hebben. 

Toch hangen de drie toepassingen ook samen. Dat moet ook wel omdat het 
alle drie sturingen zijn van het pragmatisch effect van hetzelfde inge
bedde verhaal. Op manifestatieniveau blijkt dat al door het voorkomen 
van het woord mammon in alle drie de toepassingen. Op de een of andere 
manier gaat het op alle niveau's over de omgang met geld en met goed. 
In het ingebedde verhaal is dat ook aanwezig, omdat het daar gaat om een 
rentmeester, een schuldeiser, schuldenaars en contracten. In de commu
nicatieve situatie is dit aanwezig, doordat in 16,14 de Farizeeën ge
kwalificeerd worden als φιλάργυροι. De waarden die gerealiseerd moeten 
worden in de omgang met geld en goed zijn /vrijgevigheid/ en /betrouw
baarheid/. In onderstaand schema wordt aangegeven hoe op verschil
lende niveau's deze waarden wel en niet gerealiseerd worden: 
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het ingebedde verhaal 

eerste toepassing 

tweede toepassing 

derde toepassing 

inbeddende tekst 

de rentmeester is 

de Τ moeten zijn 

de Τ moeten zijn 

de Τ moeten zijn 

de Farizeeën zijn 

vrijgevig 

vrijgevig 

vrijgevig 

vrijgevig 

betrouwbaar 

betrouwbaar 

betrouwbaar 

betrouwbaar 

Een tweede verband dat alle niveau's met elkaar verbindt, is dat van 
associatie en dissociatie. In het ingebedde verhaal is dit aanwezig in 
de toewending van de rentmeester naar de schuldenaars; in de toepassing 
van vers 9 in het vrienden maken; in vers 10-12 in het ττιστος zijn en in 
vers 13 in het dienen van één heer. In de communicatieve situatie is 
associatie en dissociatie aanwezig in de tegenstelling van Jezus en de 
Farizeeën in hun houding tegenover tollenaars en zondaars. Deze mecha
nismen rond associatie en dissociatie werken des te effectiever, doordat 
in alle toepassingen de toehoorders rechtstreeks worden aangesproken; in 
de tweede en derde toepassing weliswaar voorafgegaan door een derde per
soon. 

In 16,14 blijkt dat op beide punten het bedoelde effect niet gereali
seerd wordt. De Farizeeën zijn niet vrijgevig, want ze zijn φιλάργυροι; 
ze zijn niet rechtvaardig en betrouwbaar, want ze rechtvaardigen zich
zelf, maar dat is in Gods ogen een gruwel. Ze realiseren ook geen asso
ciatie; ze wijzen Jezus en zijn boodschap af. 
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HOOFDSTUK 6 

DE PARABEL VAN LAZARUS EN DE RIJKE MAN 

6.0 INLEIDING 

Het laatste in de reeks van ingebedde verhalen die deel uitmaken van Lc 
15,1-17,10, is het verhaal van Lazarus en de rijke man. Dit verhaal 
wordt voorafgegaan door een aantal inleidende spreuken, die het verstaan 
van dit verhaal sturen. Het ingebedde verhaal en de eraan voorafgaande 
spreuken vormen samen het antwoord van Jezus aan de Farizeeën op hun 
reactie op de voorafgaande parabels en hun toepassingen, zoals die be
schreven is in 16,14. In dit vers (maar ook in de erop volgende spreu
ken) wordt nieuwe informatie gegeven over de communicatieve situatie. 
Daarom begint dit hoofdstuk met opnieuw een bespreking van de communica
tieve situatie op narratief, figuratief en discursief niveau; daarna 
volgt een bespreking van de inleidende spreuken; dan de analyse van de 
narratieve, figuratieve en discursieve organisatie van de parabel; tot 
slot volgt de bespreking van de pragmatische werking in de communica
tieve situatie van Jezus en zijn toehoorders. 

6.1 DE REACTIE VAN DE FARIZEEËN IN 16,14 

In vers 14 wordt de reactie van de Farizeeën op de voorafgaande parabel 
en de daarop volgende spreuken beschreven, maar dit moet men niet in 
exclusieve zin begrijpen, daar onder ταύτα πάντα ook de parabels van Lc 
15 vallen. Deze reactie van de Farizeeën wordt beschreven zonder dat er 
verbale uitingen van hun afwijzing geciteerd worden. Deze reactie is in 
hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 besproken bij het effect van de 
geïntendeerde pragmatische werking van de parabels van Lc 15 en van de 
parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Daarbij is meermalen opge
merkt dat deze reactie van deFarizeefen niet alleen een afwijzing inhoudt 
van Jezus' woorden, maar ook van zijn persoon. De in 16,14 beschreven 
reactie maakt op haar beurt weer deel uit van de communicatieve situatie 
waarin Jezus de parabel van Lazarus en de rijke man vertelt. Deze com
municatieve situatie wordt nog steeds gevormd door de groeperingen die 
in 15,1-2 genoemd zijn. Voor een eerste beschrijving van die communica
tieve situatie kunnen we dan ook verwijzen naar de analyse van deze ver
zen in hoofdstuk 3 van deze studie. 

Toch is de communicatieve situatie waarin de parabel van de rijke man en 
Lazarus wordt verteld, niet helemaal identiek aan die van 15,1-2. De 
Farizeeën hebben immers gereageerd op de parabels die Jezus heeft ver
teld, en Jezus formuleert in 16,15-31 daar een antwoord op. Daarom 
wordt hier opnieuw een analyse gegeven van de communicatieve situatie, 
nu vooral vanuit de reactie van de Farizeeën in vers 14. Voor zover za
ken die deel uitmaken van het antwoord van Jezus in 16,15-31 daarbij van 
belang zijn, worden deze in de analyse van de communicatieve situatie 
opgenomen. 
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6.1.1 DE NARRATIEVE ORGANISATIE 

Een eerste transformatie die in een narratieve formule kan worden uitge
drukt, komt aan de orde in 16,14. Daarin wordt aangegeven dat de spot 
en verachting die ligt uitgedrukt in het woord εξεμυκτηρίζον aan Jezus 
wordt toegevoegd. In de tekst die het specifieke onderwerp vormt van 
dit onderzoek, was Jezus daar nog niet mee in conjunctie gebracht. Dat 
in 15,2 de Farizeeën en schriftgeleerden hun onenigheid met en hun 
ergernis aan Jezus uitdrukken voor wat betreft zijn intieme en vriend
schappelijke omgang met tollenaars en zondaars, wil nog niet zeggen dat 
ze hera bespotten en verachten. Dat is het nieuwe dat in het woord εζε-
μυκτηρίζον ligt uitgedrukt. In formule kan men deze transformatie aldus 
weergeven: 

0(5^ -» ((S
2
 ν Oj) - (S

2
 л Oj)) 

S. = Farizeeën 

S„ = Jezus 

0- = spot en verachting 

Eenzelfde betekenis van εκμυκτηρίζω is aanwezig in Lc 23,35. De spot van 
de leiders van het volk betreft daar de competentie van Jezus om het 
hoofdprogramma van het totale verhaal, waarvan het waardeobject σωτηρία 
is, aan zichzelf te voltrekken. Zo'n manier van belachelijk maken vindt 
men ook in 16,14. 

In 16,15 bewerkt Jezus een andere transformatie, die in feite een 'faire 
interprétatif' is, niet alleen van de reactie van de Farizeeën in 16,14, 
maar van hun hele handelwijze. Hij brengt de Farizeeën in conjunctie 
met een weten omtrent rechtvaardiging: dat zij zichzelf rechtvaardigen 
en daarmee rechtschapen zijn in de ogen van de mensen, maar dat voor God 
alles anders ligt: Hij kent hun hart en in zijn ogen zijn ze een gru
wel. Het in conjunctie brengen met dit weten is een démasqué. De als 
rechtvaardiging gemaskeerde gruwel wordt als gruwel ontmaskerd. Deze 
demaskerade kan weergegeven worden als een conjunctieve transformatie 
met het modale object weten: 

D(S2) -• ((S1 ν 0
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2
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De inhoud van dit weten zijn twee andere programma's: de rechtvaardi
ging die de Farizeeën zichzelf verschaffen, en de rechtvaardiging die 
hun door God ontnomen wordt. In formule zijn dit: 
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S
3
 = God 

0. = rechtvaardiging 

De conjunctieve transformatie die Jezus bewerkt, bevat een veridictie. 
Voor de mensen zijn de Farizeeën rechtschapen, maar uit het vervolg 
blijkt dat dit slechts schijn is. God kent hun hart en voor hem zijn ze 
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een gruwel. Er is een tegenstelling tussen rechtvaardigheid voor hen
zelf en de verhevenheid voor de mensen aan de ene kant, en wat ze in hun 
hart werkelijk zijn, namelijk een gruwel voor God, aan de andere kant. 
De Farizeeën schijnen rechtvaardig, maar zijn het niet. Ze zijn daaren
tegen een gruwel, maar schijnen dat niet. In schema1 levert dat dus het 
volgende op: 

gerechtig- leugen 

waar 
I 

schijnen .zijn 

zijn schijnen-1 
1 1-

vals 

geheim -gruwel 

De wetenschap waarmee Jezus de Farizeeën in conjunctie brengt is dus de 
onthulling van hun geheim en de ontmaskering van hun leugen. Deze ve-
ridictie heeft meerdere 'sujets modalisateurs'. De eerste is God, omdat 
hij de harten van de Farizeeën kent. De tweede is Jezus, omdat hij weet 
heeft van deze kennis en de Farizeeën daarmee in conjunctie brengt. In 
de communicatie van E en L treedt er een derde 'sujet modalisateur' op. 
E communiceert aan L dezelfde veridictie als God en Jezus. Dat betekent 
dus in totaal een drievoudige kwalificatie van het gedrag en de houding 
van de Farizeeën als leugen. 

6.1.2 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE 

Bij de beschrijving van de figuratieve organisatie van 15,1-2 in hoofd
stuk 3 is voornamelijk een beschrijving gegeven van de Farizeeën in hun 
oppositionele houding ten aanzien van tollenaars en zondaars. In 16, IA 
en in de spreuken die vooraf gaan aan de parabel van Lazarus en de rijke 
man wordt daaraan een aantal gegevens toegevoegd. Allereerst wordt ge
zegd dat de Farizeeën φιλάργυροι zijn. Daarmee wordt aangegeven dat ze 
horen in de categorie van de rijken waarvan de figuratieve invulling al 
gegeven is in hoofdstuk 5. De houding die met dit woord wordt aangege
ven, valt moeilijk te rijmen met de eisen die Jezus stelt om zijn leer
ling te kunnen zijn. In 12,33 vraagt hij de leerlingen hun bezittingen 
te verkopen en aalmoezen te geven; inhoudelijk dezelfde vraag als hij de 
aanzienlijke man stelt in 18,22. Op beide plaatsen spreekt hij erover 
dat je je daarmee een schat in de hemel verwerft. In de voorafgaande 
parabel is er sprake geweest van een rentmeester die door verandering 
van contracten zijn bestaanszekerheid wist veilig te stellen. Evenzo 
kan men door sluw gebruik te maken van de mammon zijn heilszekerheid 
veilig stellen (16,9). Maar beslissend blijft een principiële keuze 
tussen God en de mammon (16,13). Φιλάργυροι zijn en instemmen met Jezus 
strijden met elkaar. 

1
 Voor de theorie van het veridictieschema vgl. GROUPE D' ENTREVERNES, 
Analyse sémiotique des textes. Lyon 1979. 40-41. Vgl. ook ALGIRDAS 
GREIMAS - JOSEPH COURTES, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la 
théorie du langage. Paris 1979. 417-419. 
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Een tweede element waardoor er een spanning tussen Jezus en de Farizeeën 
voelbaar wordt, is dat de Farizeeën in de ogen van de mensen status ge
nieten. Dit sluit aan bij het beeld van de Farizeeën die bij de maal
tijd een status genieten en die ook zoeken (vgl. 14,7), evenals in de 
synagogen en op de markten (vgl. 11,43). In vers 15 wordt gezegd dat ze 
bij de mensen υψηλός zijn. In de voorafgaande parabel vertelt Jezus van 
een rentmeester, die om te kunnen voorzien in toekomstig onderdak juist 
afziet van zijn status. Bovendien beweert Jezus dat wat voor mensen 
aanzien geniet, voor God een gruwel is.

2
 Daarmee betrekt hij de Fari

zeeën in het spanningsveld van verheven en vernederd worden, zoals dat 
o.a. is aangegeven in Lc 1,52; 14,11; 18,14. 

Een derde element is de verhouding van de Farizeeën tot de wet en de 
profeten. Ook deze levert fricties op tussen Jezus en de Farizeeën. In 
5,21 gaat het om de uitleg van teksten als Js 43,25; over de naleving 
van de sabbatwet gaat het in 6,1-5; 6,6-11; 14,1-6; over de vastenprak-
tijk in 5,33-39; 18,12; over de naleving van de reinheidswetten in 11, 
37-41; over het betalen van tienden in 11,42 en 18,12. Opvallend is het 
dat in Handelingen deze fricties rond de wet terugkeren. In Hnd 6,13; 
21,26; 25,8 worden Stefanus en Paulus beschuldigd van handelingen tegen 
de wet, terwijl omgekeerd Stefanus het de moordenaars van Jezus kwalijk 
neemt zo gehandeld te hebben, terwijl ze de wet in hun midden hadden. 
Uit hun wetsovertuiging vloeit hun specifieke waardering van en omgang 
met zondaars voort: vgl. 5,30; 7,34; 7,36-50; 15,1-2; 18,11. Uit de 
opsomming in 18,11 blijkt dat onder zondaars wetsovertreders verstaan 
moeten worden of mensen die daar van verdacht werden: rovers, onrecht-
vaardigen, echtbrekers en tollenaars. De wetsovertuiging van de Fari
zeeën in het Lucasevangelie is er een waarmee ze zichzelf rechtvaardi
gen, vgl. 10,49 waar de zelfrechtvaardiging nog kan slaan op de vooraf
gaande vraag die door de wetgeleerde is gesteld, maar ook 18,9-14. De 
activiteiten en de gezindheid van de Farizeeën worden door Jezus nega
tief gekwalificeerd als een huichelarij met gistwerking (12,2). 

* De term βδελυγμα, en meer in het bijzonder βδελυγμα της ερημωσεως (Mt 
24,15; Mc 13,14), is een apocalyptische uitdrukking die vanuit Da 
9,27; 11,31; 12,11 bekend is. Daar slaat de uitdrukking op het 
opstellen van een afgodsbeeld in de tempel door Antiochus Epiphanes in 
168 voor Christus. In de rabbijnse literatuur slaat de term op het 
opstellen van een afgodsbeeld in de tempel zonder meer. Wellicht mag 
men daarbij denken aan de opdracht van keizer Caligula aan P. Petro-
nius in 40 na Christus om in de tempel een beeld van de keizer op te 
stellen; een plan dat vanwege de moord op de keizer niet doorging. In 
een latere fase slaat het volgens meerdere exegeten op de verwoesting 
van de tempel in 70. Vgl. JOSEF ZMIJEWSKI, Die Eschatologiereden des 
Lukas-Evange1iums. Eine traditions- und redaktionsgeschichtliche 
Untersuchung zu Lk 21,5-36 und Lk 17,20-37. Bonn 1972. 195-198. In 
verband met deze verwijzing naar de tempel is het van belang er op te 
wijzen dat de enige andere plaats in het lucaanse dubbelwerk waar 
υψηλός voorkomt, gaat over een kwaliteit van God. In Hnd 13,17 gaat 
het om zijn krachtige arm die het volk uit Egypte heeft geleid. 
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Een vierde element dat bij de figuratieve rol van de Farizeeën in 16, 
14-18 van belang is, is hun houding ten aanzien van het koninkrijk, van 
God, welke totaal anders is dan die van Jezus. Centraal hierin is vers 
16, maar met dit vers raken we ook aan een aantal problemen die samen
hangen met de heilshistorische visie van Lucas. Deze zaken zullen aan 
de orde komen in een van de volgende paragrafen, waar de spreuken die 
voorafgaan aan de parabel van Lazarus en de rijke man besproken worden. 
Voor de feitelijke houding van de Farizeeën en schriftgeleerden ten aan
zien van het koninkrijk van God is Lc 11,52 van belang. Daar zegt Jezus 
dat de schriftgeleerden toegang hebben tot de sleutel van de kennis, dat 
ze zelf hebben kunnen binnen gaan in het koninkrijk, dat ze anderen heb
ben kunnen binnen leiden, maar dat niet gedaan hebben.3 

6.1.3 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE 

In de communicatieve situatie blijft er een oppositie bestaan tussen 
Jezus en de Farizeeën. Het woord εζεμυκτηρίζον geeft zelfs aan dat deze 
oppositie heviger is geworden. Doordat de Farizeeën gekwalificeerd wor
den als φιλαγυροι υπάρχοντες, is ook aangegeven ten aanzien van welke 
waarden deze oppositie bestaat. Het betreft de waarden die te maken 
hebben met de omgang van geld en goed, en waarvan met name in de parabel 
van de onrechtvaardige rentmeester en de daaropvolgende spreuken geble
ken is, dat er een tegenstelling is tussen /afpersen/ en /uitdelen/. 
Door de beschreven reactie en de kwalificatie van de Farizeeën in 16,14 
is duidelijk dat ze de waarde /uitdelen/ afwijzen en de geïntendeerde 
transformatie in hun houding ten aanzien van de mammon niet realiseren. 

Dit betekent ook dat er een tegenstelling blijft bestaan tussen de Fa
rizeeën en de tollenaars, althans die tollenaars die de transformatie 
van /afpersen/ naar /uitdelen/ wel realiseren. Bij de bespreking van 
het effect van het vertellen van de parabel van de onrechtvaardige rent
meester, hebben we Zacheüs genoemd als een voorbeeld van dergelijke tol
lenaars. Dat deze tegenstelling tussen Farizeeën en tollenaars blijft 
bestaan, betekent onder meer dat de mechanismen van associatie en dis
sociatie die in 15,1-2 aanwezig zijn, blijven bestaan. In 16,15-18 
wordt hier echter aan toegevoegd dat de positie van de Farizeeën als 
realisatie van de waarden niet-zondaar en niet-verloren, slechts schijn 
is. Er heeft een veridictie plaats van hun positie. 

6.2 JEZUS' ANTWOORD 

Lc 16,15-31 is het antwoord van Jezus op de afwijzende reactie van de 
Farizeeën. Dit antwoord bevat het ingebedde verhaal van Lazarus en de 
rijke man en daaraan voorafgaand een aantal spreuken. Eerst volgt nu 
een paragraaf, waarin de indeling van dit antwoord wordt besproken. 

' Vgl. S.G. WILSON, Luke and the Law. Cambridge 1983. 19. 
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6.2.1 AFBAKENING EN INDELING VAN 16,15-31 

In het antwoord van Jezus vormt het ingebedde verhaal van de rijke man 
en Lazarus een duidelijk onderdeel. Aan het einde is het afgegrensd, 
doordat in 17,1 aangegeven wordt dat de directe rede, waarvan het inge
bedde verhaal deel uitmaakt, is afgelopen Jezus spreekt daar tegen de 
leerlingen en niet meer tegen de Farizeeën Het einde van de directe 
rede betekent dan ook dat daar de afgrenzing van het ingebedde verhaal 
naar achteren ligt. De afgrenzing naar voren is ook niet moeilijk Het 
begin van het ingebedde verhaal is, op 6ε na, identiek met het begin van 
de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Een dergelijk nomi-
natief-begin is er op meerdere plaatsen bij het begin van een ingebed 
verhaal * De indeling van het ingebedde verhaal zelf volgt bij de be
spreking daarvan. 

Moeilijker is het aan te geven hoe het onderlinge verband is van de ver
zen 15-18 en van het verband van deze verzen met het volgende verhaal. 
In vers 15 bespreekt Jezus de verschillende waardering van de Farizeeën 
door de mensen en door God De verzen 16 en 17 gaan over de wet. Hoe 
deze verzen precies met vers 15 samenhangen, is niet meteen helder, ter
wijl ook vers 16 en 17 elkaar onderling lijken tegen te spreken In 
vers 16 wordt gezegd dat wet en profeten golden tot aan Johannes, ter
wijl vers 17 benadrukt dat de hele wet geldig blijft Vers 18 kan men 
beschouwen als een voorbeeld van wetsinterpretatie waarbij de hele wet 
geldig blijft. Niet meteen inzichtelijk is, waarom precies dit in deze 
contekst als voorbeeld van de wetsinterpretatie waarover vers 17 
spreekt, wordt gegeven.5 

Herhaaldelijk heeft men er op gewezen dat de verzen 14-15 het gedeelte 
van de parabel van Lazarus en de rijke man zouden inleiden, waarin hun 
onderlinge verhoudingen worden omgekeerd en waarin deze omkering door 
Abraham wordt becommentarieerd (16,19-26), terwijl de verzen 16-18 een 
inleiding zouden vormen op dat gedeelte van het ingebedde verhaal, dat 
uitdrukkelijk Mozes en de profeten ter sprake brengt 6 Maar de woorden 
over de wet en de profeten die tot Johannes gelden, noch de woorden over 
de echtscheiding, passen in deze interpretatie ' Het antwoord van Jezus 

* Zo in Lc 7,41, 10,30; 14,16, 15,11; 16,1; 18,2, 18,10; 19,12, 20,9. 

s Voor een kritische bespreking van enkele historisch-kritische pogingen 
om de verzen 16-18 met elkaar ih verband te brengen vgl. WERNER GEORG 
KUMMEL, 'Das Gesetz und die Propheten gehen bis Johannes' - Lukas 
16,16 im Zusammenhang der heilsgeschichtlichen Theologie der Lukas
schriften. In: Georg Braumann (Hrsg), Das Lukasevangelium Die 
Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung Darmstadt 1974. 
398-415 Oorspronkelijk gepubliceerd m Otto Bocher - Klaus Haucker 
(Hrsg), Verborum Veritas. Festschrift fur Gustav Stahlin. Wuppertal 
1970. 89-102. De bespreking vooral op 403-404. 

' Zo o.a. A JULICHER, Die Gleichnisreden Jesu II. Tubingen 1899. 
632-633. E.E ELLIS, The Gospel of Luke. London 1966 203. W. 
GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas Berlin 1974 7 . 319. 
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op de afwijzende reactie van de Farizeeën in vers 14 kan men voorlopig 
als volgt indelen: 

1. vers 15: de waardering van de Farizeeën door de mensen en door God 
2. vers 16-18: uitspraken over wet en profeten 
3. vers 19-31: het ingebedde verhaal over Lazarus en de rijke man 

6.2.2 DE AAN DE PARABEL VOORAFGAANDE SPREUKEN 16,15-18 

De oppositionele gegevens die in vers 15 ter sprake komen, zijn in feite 
al besproken bij de beschrijving van de narratieve organisatie van de 
communicatieve situatie, met name bij de veridictie die er plaats heeft 
van het gedrag en de houding van de Farizeeën. Van deze veridictie zijn 
God en Jezus 'sujet modalisateur'. In deze veridictie staat tegenover 
de schijn dat de Farizeeën zichzelf rechtvaardigen, de werkelijkheid van 
hun hart die God kent. Onmiddellijk daarmee samen hangt de oppositie 
tussen het aanzien bij de mensen, dat er wel is, en het aanzien bij God, 
dat er niet is. Integendeel, in Gods ogen zijn de Farizeeën een gruwel. 
De Farizeeën realiseren dus de oppositie van aanzien bij de mensen, maar 
geen aanzien bij God. Daarmee realiseren ze in het totale verhaal een 
andere positie dan Jezus, van wie in Lc 2,52 gezegd wordt, dat hij in 
toenemende mate aanzien geniet én bij God én bij de mensen. Het aanzien 
bij de mensen heeft Jezus met de Farizeeën gemeenschappelijk; wat 
betreft het aanzien bij God verschillen ze van hem. Hoe Jezus en de 
Farizeeën deze waarden realiseren kan als volgt in schema worden 
gebracht : 

Jezus 
, L 

aanzien bij God ^aanzien bij de mensenn 

aanzien bij de mensen aanzien bij God 
Farizeeën 

In vers 16 lijkt het alsof er een oppositie is tussen wet en profeten 
aan de ene kant en koninkrijk van God aan de andere kant. Voor Conzel-
mann' is dit vers een van de voornaamste argumenten voor een driedeling 
van de heilsgeschiedenis die bij Lucas aanwezig zou zijn: de tijd van 
wet en profeten, de tijd van de werkzaamheid van Jezus en de tijd van de 
kerk. In deze driedeling wordt Johannes tot de tijd van de wet en de 
profeten gerekend.9 In de tekst van Lc 16,16 komen de opvattingen van 

7 W.G. KÜMMEL, o.e. 403. 

* HANS CONZELMANN, Die Mitte der Zeit. Tübingen 1964 5 . 

s Uit CONZELMANN, o.e., citeren we: 'in drei Stufen erhebt sich die 
Heilsgeschichte: a. Zeit Israels (Lc 16,16). b. Zeit des Wirkens 
Jesu (nicht: seines Lebens), charakterisiert in Stellen wie Lc 
4,16ff., Act 10,38. c. Zeit seit der Erhöhung des Herrn, auf Erden 
Zeit der Kirche, in welcher die Tugend der Geduld gefordert ist.' (9). 
'Der Täufer verkündet nicht das Reich Gottes (wie 16,16 mit prinzi
pieller Schärfe ausführt).' (14). 'Damit ist der Täufer in den Kate
gorien der alten Epoche zu beschreiben, als Prophet, als Bussprediger, 
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Conzelmann daarop neer, dat hij μέχρι inclusief en ano τότε exclusief 
verstaat. De stellingname van Conzelmann ten aanzien van de heilshis
torische periodisering heeft nogal wat kritiek ontmoet. 'Zelden heeft 
een geleerde zo veel gewicht op zo'n dubieuze interpretatie van zo'n 
moeilijk logion gelegd.'

10
 Voor ons doel is de kritiek van Paul S. 

nicht in denen der neuen, als "Vorlaufer", als Elia, als Zeichen der 
"Ankunft".' (18). 'im Traditionsstuck war Johannes mehr als Prophet, 
jetzt wird er der grosste Prophet. Das stimt zu 16,16.' (20). 'Lukas 
bemuht sich, den Taufer in der Linie des gesamten Prophetentums zu 
sehen. Als letzter der Propheten steht er vor Jesus, nicht als eine 
qualifizierte eschatologische Gestalt. Damit ist eine Historisierung 
der Auffassung von Jesus gegeben (im Sinne von Lc 16,16): Nicht von 
einer eschatologischen Vorlauferidee aus ist er zu begreifen, sondern 
von der lang dauernden Vorbereitung seines Auftretens in einer heils-
geschichtlichen Epoche, also der gesamten Zeit des Gesetzes und der 
Propheten.' (92-93). 'Mt 3,2 taucht der Reichsbegriff in der Predigt 
des Taufers auf. Bei Lukas ist solches nicht möglich, wie er selbst 
16,16 ausspricht. Jesus ist es, der die Reichspredigt eröffnet. 
Diese Anschauung halt Lukas konsequent durch ' (105). 'Das die 
Urgemeinde das Gesetz halt (Act 19,39, 21,24; 23,3ff., 24,14; dazu die 
Schilderung ihres Lebens m den Erzählungen und Summarien des vorderen 
Teils der AG), demonstriert das Faktum, dass sie im Verband Israels 
steht. Das Gesetz ist in gleicher Weise Voraussetzung des Evangeliums 
wie Israel die der Kirche und ihrer Mission. Es ist heilsgeschicht
liche Grosse, nicht zeitlose Das ist in Lc 16,16 pointiert ausge
sprochen; hier erscheint der Zusammenhang der beiden Momente: Gesetz 
als Epoche - Gesetz als Bestandteil der Schrift (dazu Act 13,15). Der 
folgende V.17 druckt dann die grundsatzliehe Stellung des Gesetzes, 
sein "Bleiben" aus. D.h. die Epochen losen sich ab; aber es entsteht 
kein Bruch zwischen ihnen; die Elemente der früheren bleiben. Die 
gesamte Darstellung des Lukas über Urgemeinde und Gesetz erweist sich 
als heilsgeschichtlicher Stil, nicht historischer Referat im modernen 
Sinn.' (149-150) 'indem der Taufer auf die Rolle eines Propheten 
beschrankt wird, ergibt sich eine direkte Konfrontation Jesus 
Israel, Lc 16,16 ' (172-173). S.G. WILSON, o.e., bevestigt Conzel-
manns visie op de relatie tussen Lc 16,16 en 16,17, zonder echter 
diens heilshistorische periodisering over te nemen. 

10 'it must be said that rarely has a scholar placed so much weight on 
so dubious an interpretation of so difficult a logion.' PAUL S. 
MINEAR, Luke's Use of the Birth Stories. In· Leander E. Keck - J. 
Louis Martyn (ed), Studies in Luke - Acts. Essays Presented in Hon
our of Paul Schubert. Nashville - New York 1966. 111-130. Het ci
taat op 122. Robinson meent dat de door Conzelmann aangedragen argu
menten met dwingend zijn. W. С. ROBINSON Jr., Der Weg des Herrn. 
Studien zur Geschichte und Eschatologie im Lukasevangelium. Hamburg 
- Bergstedt 1964. Vooral 9-16. Merk betwist dat Lc 16,16 die cen
trale plaats en betekenis heeft die Conzelmann eraan geeft. 0. MERK, 
Das Reich Gottes in den lukanischen Schriften In: E.E Ellis - E. 
Grasser (Hrsg), Jesus und Paulus. Festschrift fur Werner Georg 
Kümmel. Gottingen 1975. 201-220, vooral 207. Voor de kritiek op 
Conzelmann vgl. ook hoofdstuk 2, noot β van deze studie. 
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Minear,11 W. Wink,12 en Werner George Kümmel13 belangrijk. 

Minear wijst erop dat GonzeIraanns analyse van de theologie van Lucas 
niet het gehele corpus beslaat, maar in feite begint bij Lc 3. Had hij 
de geboorteverhalen erbij betrokken, dan zou Conzelmann zijn positie op 
diverse punten hebben gewijzigd. Zo laat het gebruik van ευαγγελίζομαι 
niet toe om dat als niet-eschatologisch te verstaan: het begint bij 
Gabriel (1,19) en de engelen (2,10), en dit werk wordt voortgezet door 
Johannes (3,18) en Jezus (4,18 en 4,43). De verhouding tussen Johannes 
en Jezus wordt zo omschreven, dat het onmogelijk is ze tot onderscheiden 
perioden te rekenen. Hun identiteit ligt in eikaars verlengde, hoewel 
men onderscheid kan maken tussen 'profeet van de Allerhoogste (1,76) en 
'zoon van de Allerhoogste' (1,32). Minear vat samen dat de geboortever
halen en de overvloed van verwijzingen naar Johannes de Doper Conzel-
manns interpretatie verdacht maken.

 1't 

Als startpunt voor zijn kritiek neemt Walter Wink Lc 3,1-20. De tijds
aanduidingen van Lc 3,1-2 betekenen dat Johannes de inaugurator is van 
een nieuwe beslissende periode. Lc 3,2-7 laat zien dat Johannes de ver
vulling is van de profetie van Jesaja. Met het ethisch onderricht van 
3,10-14 en door het gebruik van ευαγγελίζομαι in 3,18 maakt Lucas, vol
gens Wink, Johannes zelfs tot het prototype van de christelijke predi
king. Hij concludeert dat GonzeImanns schildering van Johannes als 
laatste van de profeten onjuist is.

1 5
 Zijn eigen stellingname, waarvoor 

1 1
 PAUL S. MINEAR, o.e. De kritiek op Conzelmann vooral op 120-125. 

1 2
 WALTER WINK, John the Baptist in the Gospel Tradition. Cambridge 
1968. Een samenvatting van Conzelmanns studie op 46-49. De kritiek 
op 49-57. 

1 3
 WERNER GEORG KUMMEL, o.e. De kritiek, in aanvulling op die van 
Minear en Wink, vooral op 412-416. 

1 4
 'in short, the prologue [volgens Minear is dat Lc 1 en 2] plus the 
bulk of the references to John the Baptist reflect a picture of 
Luke's thought which renders Conzelmann's interpretation of 16,16 
suspect...' MINEAR, o.e. 123. Op een tweede argument voor een 
scheiding tussen Johannes en Jezus, het σήμερον in 4,41 dat Conzel
mann verstaat als een breuk in de heilsgeschiedenis, antwoordt Minear 
dat er veel voor te zeggen valt, dat de eigenlijke proloog van het 
lucaaanse dubbelwerk 1,5 tot 4,30 omvat. (123). Op de scheiding tus
sen het werken van Jezus en de tijd van de kerk oefent hij soortge
lijke kritiek uit als op de scheiding tussen Johannes en Jezus. To 
stress this separation, Conzelmann refers on no fewer than seventeen 
occasions the logion of 22:36... Again he places tremendous weight 
upon an uncertain interpretaion of an extremely difficult verse and 
especially on the phrase άλλα νυν.' (124). Men kan de argumenten van 
Minear nog versterken door te wijzen op de overeenkomsten in de ver
kondiging van Johannes de Doper en Paulus; vgl. Lc 3,8 en Hnd 26,20. 

1 5
 'Conzelmann's assertion that Luke portrays John as the 'last of the 
prophets' is simply incorrect.' WALTER WINK, o.e. 53. 
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hij Le 7,26 en Hnd 1,22 nog als bewijs aanhaalt, geeft hij in een gere
viseerd schema: 

1. De periode van de belofte (wet en profeten) 
2. De periode van de vervulling (Lc 3-24) 

a. de voorbereiding - Johannes de Doper (3,1-10) 
b. de Galilese periode (3,21 - 9,50) 
c. de reis naar Jeruzalem (9,51 - 19,27) 
d. de gebeurtenissen in Jeruzalem (19,28 - 24,53) 

3. De periode van de kerk (Handelingen) 

Dit schema is volgens Wink terug te vinden in Hnd 10,36-43 en, uitgezon
derd de Galilese periode en de reis naar Jeruzalem, in Hnd 13,17-41." 

Naast de argumentaties van Minear en Wink brengt Kümmel nog een argumen
tatie vanuit Hnd 10,37. Deze plaats wordt graag genoemd als bewijs voor 
de periodisering waarbij Johannes van het tijdperk van Jezus wordt uit
gesloten.17 Net zoals in Hnd 13,24-25 gaat het hier echter niet om de 
doop van Jezus door Johannes, maar om de prediking van Johannes die aan 
die van Jezus voorafgaat. De doper wordt hier genoemd in samenhang met 
het optreden van Jezus en niet gescheiden ervan. Kümmel concludeert dan 
dat Lucas de spreuk van 16,16 zo verstaat, dat sedert de Doper als een 
aankondigende bode het koninkrijk van God verkondigd wordt.1* 

Deze bespreking van de heilshistorische visie van Lucas volgens Conzel-
mann, en de kritiek daarop, was nodig om te laten zien dat απο τότε in 
16,16 niet exclusief verstaan moet worden, en dat de Doper inbegrepen is 
in het tijdperk van de verkondiging van het Koninkrijk. De houding van 
de Farizeeën ten aanzien van het koninkrijk van God is dan mede bepaald 
door hun houding ten aanzien van Johannes de Doper. De teksten die dan 
belangrijk worden zijn 3,1-20 en 7,29-30. 

In 7,29-30 zegt Jezus dat het hele volk en de tollenaars ingingen op de 
verkondiging van Johannes de Doper door zich te laten dopen. Daarbij 
wordt uitdrukkelijk gezinspeeld op de episode die handelt over het op
treden van de Doper (3,1-20), waarbij uitdrukkelijk verteld wordt dat 
het volk, de tollenaars en de soldaten de prediking van de Doper ter 
harte nemen door te vragen wat ze dan moeten doen (3,10-14). In 7,30 
plaatst Jezus de Farizeeën tegenover het volk en tegenover de tollenaars 
door te zeggen dat zij het plan van God hebben weerstreefd, omdat ze 
zich niet hebben laten dopen door Johannes. Met andere woorden: al 
vanaf het begin hebben ze weerstand geboden aan de verkondiging van het 
koninkrijk van God. 

l t V. WINK, o.e. 55-56. 

17 Zo bijv. CONZELMANN, o.e. 20. 

11 'Mit diesen Beobachtungen ist endgültig wahrscheinlich geworden, dass 
Lukas den Spruch 16,16 dahin versteht, dass seit dem Auftreten des 
Täufers als des vorauskündenden Boten die Gottesherrschaft verkündet 
wird.' WERNER GEORG KÜMMEL, o.e. 415. 
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De verwijzingen naar 7,29-30 en 3,10-14 geven ook een mogelijke inter
pretatie van τιας εις ουτηυ βιάζεται.

19
 Het gaat dan om het feit dat al 

bij Johannes de Doper het volk en zelfs de tollenaars ingaan op zijn 
prediking en zich door hem laten dopen. De mensen die in de ogen van de 
Farizeeën overtreders zijn van de wet, gaan wel m op de verkondiging 
van het koninkrijk, terwijl zij die zich proberen te rechtvaardigen door 
naleving van de wet niet ingaan op die verkondiging 

Dat de grenzen tussen Johannes en Jezus in hun heilshistorische beteke
nis niet zo scherp te trekken zijn, impliceert echter ook dat de grenzen 
tussen enerzijds wet en profeten en anderzijds de verkondiging van het 
koninkrijk niet zo scherp te trekken zijn. Vers 17 geeft aan dat het 
geen elkaar uitsluitende grootheden zijn, want van de wet zal niets ver
loren gaan, ondanks de verkondiging van het koninkrijk In dit vers 
wordt de blijvende geldigheid van wet en profeten benadrukt Toch stelt 
dit de vraag naar dp positie van de wet in het evangelie van Lucas. 
Wilson geeft na zijn onderzoek vier conclusies г о 

1 Bij gelegenheid wordt over de wet gesproken in zijn profetische 
functie Zo duidelijk in Lc 24,27-44, en wellicht ook m 16,16. 

2 De geboden van de wet worden bevestigd Bij deze categorie van 
teksten rekent Wilson ook 16,17. 

3. De status van de wet of van specifieke geboden uit de wet wordt m 
het onderricht van Jezus gemodificeerd Als een van de voorbeel
den geeft hij 16,18 

4. Er is een ambiguïteit in Lucas' presentatie van de wet, die onder 
meer naar voren komt in passages als Lc 16,16-18 

In 16,16 wordt de relatie tussen wet en koninkrijk van God dus meer 
bepaald door een interpretatieschema van 'belofte en vervulling', ter
wijl in vers 17 meer het voorschrift-karakter van de wet aan de orde 
komt Wat dit laatste betreft merkt Wilson elders op dat het m het 
Lucas evangel ie vaak gaat om de wet 'doen' en dat dit doen van wet en 
profeten in feite ingaan is in het koninkrijk 2 1 Waar er polemiek is 
rond het thema van de wet is dit geen polemiek tegen de wet, maar een 
polemiek tegen de religieuze leiders van het volk.2 In feite staat ook 

19 Men verstaat de wending wel in een passieve betekenis: iedereen 
wordt gedwongen het koninkrijk van God binnen te gaan. Men wijst 
daarbij wel op 14,23 als parallelplaats Volgens andere interpreta
ties moet men βιάζεται in een mediale betekenis verstaan iedereen 
probeert op een krachtdadige manier het koninkrijk van God binnen te 
gaan, wat dan weer positief of negatief geduid kan worden. Een be
spreking van de verschillende interpretaties o. a bij KENNETH E. 
BAILEY, Poet & Paesani and Through Paesant Eyes A literary-cultural 
Approach to the Parables in Luke Combined Edition. Grand Rapids 
(Michigan) 1983. 116-117. 

2 0
 S.G. WILSON, o.e. 56-59. 

2 1
 WILSON, o.e. 15. 

2 2
 WILSON, o.e. 25. 
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16,16-17 in een dergelijke polemische contekst. Wet en profeten en ko
ninkrijk van God sluiten elkaar niet wederzijds uit, maar omdat de wet 
en de profeten in het koninkrijk van God niet opgeheven zijn, kunnen 
Johannes de Doper en Jezus beide in zich verenigen. Van de Farizeeën 
wordt gesuggereerd dat ze slechts in schijn en niet in werkelijkheid de 
wet en de profeten onderhouden. Dit wordt bevestigd door teksten als Lc 
11,37-54. Ze bekommeren zich wel om tienden, maar niet om rechtvaardig
heid en liefde tot God. Ze leggen zware lasten op, maar raken zelf die 
lasten niet aan en ze verhinderen anderen het koninkrijk van God binnen 
te gaan. Door hun afwijzende houding ten aanzien van Johannes de Doper 
blijkt hun afwijzende houding ten aanzien van het koninkrijk van God. 
Daartegenover staan Johannes en Jezus die het koninkrijk van God verkon
digen, maar daarmee wet en profeten niet opheffen. 

Als een voorbeeld van die wet die geldig blijft, wordt de torah op de 
echtscheiding aangehaald in vers 18. Toch gaat de interpretatie van 
Jezus van dit concrete gebod verder dan de wet op de echtscheiding in Dt 
24,1-4 aangeeft en is radicaler dan de opvattingen van de rabbijnen.23 

Vers 18 is in feite een radicalisering van de wet. Hierover is wel 
opgemerkt dat het niet zozeer een afwijzing van de wet is, maar een 
intensivering in de zin van een 'haag om de wet'. Hiertegen brengt Wil
son echter in2* dat er geen voorbeelden bekend zijn waar een 'haag om de 
torah' een radicalisering van de geboden van de wet betekent. Wellicht 
kan men vers 18 het beste verstaan in eenzelfde polemische contekst als 
de voorafgaande verzen, waarbij de polemiek niet gericht is tegen de 
wet, maar tegen de Farizeeën. Het gaat dan eerder om een bepaald ver
staan van de wet dan om de wet zelf. In dezelfde richting wijzen ook de 
andere plaatsen in de synoptici waar echtscheiding ter sprake komt. Met 
name Mc 10,5 en Mt 19,8 wijzen in die richting. 

Na bespreking van de afzonderlijke spreuken rest ons nog de bespreking 
van hun onderlinge samenhang. In hun geheel vormen ze immers het ant
woord van Jezus op het gedrag van de Farizeeën dat in 16,14 beschreven 
staat en ze gaan vooraf aan de parabel van Lazarus en de rijke man. Op 
de een of andere manier moet er een samenhang zijn tussen zichzelf 
rechtvaardigen, wet, geld, huwelijk, en verrijzenis. Een dergelijke 
samenhang is er op enkele plaatsen in het Lucasevangelie meer. Zulke 
plaatsen zijn 10,25-37 en 18,18-30. De vraag van de wetgeleerde in 

Voor een uitvoerige presentatie van achtergronden en diverse 
interpretaties van de wet op de echtscheiding vgl. de nog niet gepu
bliceerde studie van SJEF VAN TILBORG over de bergrede bij de be
spreking van Mt 5,27-30. Door de teksten van de synoptici aangaande 
echtscheiding te combineren kan het radicale karakter van Jezus' 
interpretatie van de wet op de echtscheiding aan het licht komen. 
Voor een behandeling van de vraag of deze teksten ook de onontbind
baarheid van het huwelijk van een concrete man en een concrete vrouw 
inhouden vgl. de artikelen van B.M.F. VAN IERSEL, en J.H.A. VAN 
TILBORG, over resp. Mc 10,2-12 en Mt 19,3-12, in: Th.A.G. van Eupen 
(ed), (On)ontbindbaarheid van het huwelijk. Annalen van het Thijmge-
nootschap. Hilversum 1970. 

2* WILSON, o.e. 46-47. 
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10,25 heeft als doel het eeuwig leven te erven, een vraag die de rijke 
leider in 18,18 op dezelfde manier stelt. Op beide plaatsen wijst 
Jezus, hoewel op verschillende manieren, naar de wet. In het geval van 
de wetgeleerde wordt er uitdrukkelijk bij verteld dat hij zichzelf 
rechtvaardigde (10,19). In het verhaal van de wetgeleerde komt daarna 
het doen van barmhartigheid aan de orde (10,37), in het verhaal van de 
rijke leider wordt dat nader geconcretiseerd in de raadgeving om al zijn 
bezit te verkopen en aan de armen te geven (18,22). In de spreuken die 
er in het laatste verhaal op volgen, komt opnieuw het eeuwig leven in de 
komende eon (18,30) ter sprake, maar ook het ingaan in het koninkrijk 
van God (18,24-25.29). 

Een andere plaats waar een dergelijke samenhang zichtbaar wordt, is Lc 
20,20-47. Het gaat daar om mensen die zich vroom voordoen: υποκρίνομε-
νους εαυτούς δίκαιους είναι. Ze stellen Jezus een vraag over belasting, 
dus over geld en goed. In het vervolg van dit verhaal wordt bij de 
vraagstelling over de verrijzenis met een beroep op de wet van Mozes het 
zwagerhuwelijk als een voorbeeld gebruikt om duidelijk te maken hoe 
onmogelijk de verrijzenis is. Als antwoord daarop zegt Jezus dat dege
nen die deel hebben gekregen aan de verrijzenis niet huwen en niet 
gehuwd worden. Het tekstgedeelte sluit met de mededeling dat Jezus zijn 
leerlingen erop attent maakt hoe de schriftgeleerden belust zijn op de 
achting door de mensen, maar de huizen van de weduwen 'opeten'. 

Op een aantal plaatsen in het Lucasevangelie is er dus een gedachten-
complex aanwezig, waarin de overgangen tussen (schijnbare) rechtvaar
digheid, wet, geld, verrijzenis, huwelijk gemakkelijk gemaakt worden, 
maar waarin ieder van deze thematieken afzonderlijk niet op iedere 
afzonderlijke plaats ook uitdrukkelijk genoemd hoeft te zijn. Vanuit Lc 
20,20-47 is het wellicht verklaarbaar dat in 16,18 juist als voorbeeld 
van blijvende geldigheid van de wet het thema genomen wordt van huwe
lijk, scheiding en echtbreuk. 

6.3 ANALYSE VAN DE PARABEL 

Na de bespreking van de spreuken, die in het antwoord van Jezus vooraf
gaan aan het verhaal van Lazarus en de rijke man, en die het verstaan 
van het ingebedde verhaal sturen, volgt nu de analyse van het ingebedde 
verhaal zelf. 

6.3.1 DE INDELING VAN 16,19-31 

Een eerste indeling van het ingebedde verhaal van Lazarus en de rijke 
man kan gemaakt worden door de aanvangssituatie (vers 19-21) te schei
den van de rest van het verhaal (vers 22-31). In die beginsituatie wor
den de rijke man en Lazarus getekend in hun sociale status en hun onder
linge verhouding tijdens hun leven. De rijke man gaat in purper en lin
nen gekleed en viert elke dag feest. Daartegenover wordt verteld hoe de 
arme Lazarus bij de deur van de rijke ligt, vol met zweren en begerig 
zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke valt. Maar de hon
den komen zijn zweren likken. Door die tegenstelling valt de beginsi
tuatie in twee afzonderlijke delen uiteen: één deel dat handelt over de 
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rijke man (vers 19) en één deel dat handelt over Lazarus (vers 20-21). 
Deze beginsituatie wordt van de rest van het verhaal afgegrensd om de 
volgende redenen: 

1. εγενετο δε is een indicatie voor een caesuur. Met deze formule
ring wordt een nieuwe aanzet in het verhaal gemaakt. 

2. De beginsituatie speelt zich af op een andere plaats en tijd. De 
vertelde gebeurtenissen hebben plaats in en rondom het huis van de 
rijke man, terwijl de rest van het verhaal zich afspeelt in de 
Hades en de schoot van Abraham. De beginsituatie speelt zich ook 
af op een ander tijdvlak, tijdens het leven van de rijke man en 
Lazarus: in de rest van het verhaal worden hun dood, begrafenis, 
situatie en onderlinge verhoudingen na hun dood beschreven. 

3. In de beginsituatie zijn de rijke man en Lazarus de twee verhaal
figuren die duidelijk naar voren treden. In de rest van het ver
haal ligt dat iets anders. Lazarus lijkt wat op de achtergrond te 
raken. Hij neemt althans niet actief deel aan het gesprek, waar
uit het merendeel van de rest van het verhaal bestaat. Wel is hij 
een van de voornaamste figuren over wie het in het gesprek gaat. 
Ook is er een nieuwe verhaalfiguur bij gekomen: Abraham, van wie 
in het begin van het verhaal nog geen sprake is en die in de rest 
van het verhaal de gesprekspartner van de rijke man wordt. 

4. De scheiding tussen het begin van het verhaal en de rest wordt 
gekenmerkt door een overgang in het gebruik van tijden Vers 19-21 
wordt gekenmerkt door het imperfectum: ην, ενεδιδυσκετο, en het 
plusquamperfectum: εβεβλητο, vormen die in het verhaal een toe
stand aangeven, of zoals hier dat iets frequent gebeurt. Dat 
wordt nog versterkt door καθ' ημεραν in vers 19. Vanaf vers 22 
overheersen in het verhaal de vormen die actie uitdrukken: de 
aoristus: in vers 22: εγενετο, απεθανεν, ετάφη, in vers 24: 
ειττεν, in vers 25: ειττεν, in vers 27: ειπεν, in vers 30: ειιτεν, 
en in vers 31: ειπεν, en het praesens historicum: in vers 23: 
opal, en in vers 29: λέγει. Dit betekent dat het verhaal als 
actie begint in vers 22, dat daar de transformatie van de beginsi
tuatie een aanvang neemt en dat de beginsituatie zich tot de rest 
van het verhaal verhoudt als een contrasterende eerste situatie 
die nodig is om de transformaties die er in het verhaal plaats 
hebben, te begrijpen. 

Het hoofdgedeelte van het verhaal valt uiteen in twee gedeelten. Het 
eerste deel (vers 22-23) is een beschrijving van de totstandkoming van 
de nieuwe situatie, doordat verteld wordt dat zowel de arme als de rijke 
man overlijden en hoe het hen na dit overlijden vergaat. Dit gedeelte 
valt weer uiteen in tweeën, doordat eerst de lotgevallen van de arme 
Lazarus worden verteld (vers 22a) en dan die van de rijke man (vers 
22b-23). Te zamen met de beginsituatie vormt dit eerste onderdeel van 
het hoofdgedeelte een chiasme: 

25 Soms meent men dat met εβεβλητο is bedoeld dat Lazarus er door vrien
den is neergelegd. Waarschijnlijker is echter dat het betekent dat 
hij er bij voortduring lag. Vgl. HOWARD I. MARSHALL, The Gospel of 
Luke. Exeter 1978. 635. 

164 



A Situatie van de rijke tijdens zijn leven (vers 19) 
В Situatie van de arme tijdens zijn leven (vers 20-21) 
B' Dood van de arme en zijn nieuwe situatie (vers 22a) 
A' Dood van de rijke en zijn nieuwe situatie (vers 22b-23) 

Wanneer in vers 25 Abraham een verklaring geeft van de transformaties 
die hebben plaats gehad tussen de situatie tijdens het leven en die na 
de dood van de rijke man en de arme Lazarus, neemt hij dit chiasme op: 

A rijke ότι οπελαβες το αγαθά οου εν τηι ζωηι σου 
Β arme και Λάζαρος ομοίως τα κακά 
Β' arme νυν δε ωδε παρακαλείται 
Α' rijke ου δε οδυνασατ 

Ondanks deze chiastische structuren
26
 moet, waar het gaat om een inde

ling van de tekst, het eerste deel van het hoofdgedeelte gerekend worden 
bij het volgend tekstgedeelte, omdat er de situatie in aangegeven wordt 
waarin het gesprek plaats heeft. 

Het tweede onderdeel van het hoofdgedeelte is een gesprek (vers 24-31). 
Alle persoonsvormen die geen deel uit maken van de directe rede, zijn 
werkwoorden van zeggen (vijf maal ειιτεν, één maal λέγει). Zesmaal is er 
een directe rede. Deze directe redes horen steeds paarsgewijze bij el
kaar. Steeds begint de rijke man met het gesprek: in vers 24 en vers 
27-28 stelt hij vragen. Vers 25-26 en 29 geven de antwoorden van Abra
ham. Vers 30 is weliswaar niet in vraagvorm gesteld, maar de bewering 
van de rijke man in dit vers is een impliciete vraag om iemand van de 
doden naar zijn vijf broers te laten gaan. Vers 31 is dan weer het 
antwoord van Abraham op deze impliciete vraag van de rijke man. In dat 
gesprek hebben we dus tot drie maal toe de structuur van vraag en ant
woord: twee maal expliciet en één maal impliciet. 

De vragen van vers 24 en van vers 27-28 hebben een aantal zaken gemeen
schappelijk,27 zoals de aanspraak met πάτερ, het verzoek om Lazarus te 
sturen (in het eerste geval naar de rijke man zelf, in het tweede geval 
naar zijn vijf broers in het huis van zijn vader), de aanwezigheid van 
ινα-zinnen en het aangeven van het doel van het verzoek. Toch kan men 
beter vers 27-29 bij het volgende dan bij het voorafgaande rekenen. In 
de antwoorden van Abraham van zowel vers 29 als vers 31 komen 'Mozes en 
de profeten' voor, evenals vormen van het werkwoord ακούω. Bovendien 
lijkt het er op dat hier ακούω, μετανοεω en πείθομαι synoniemen zijn, 
die alle deel uitmaken van het antwoord dat Abraham geeft op het verzoek 
van de rijke om Lazarus naar zijn vijf broers te sturen. Vanwege de 
aangegeven overeenkomsten met het voorafgaande kan men echter niet ont
kennen dat de verzen 27 en 28 een zekere scharnierfunctie hebben. 

2 6
 Vgl. VINCENT TANCHE, Abraham, son fils et son envoyé (Luc 16,19-31). 
Revue Biblique 91 (1984) 557-577, vooral 569. 

27 Ook TANCHE, o.e. 571, wijst op een aantal gemeenschappelijke zaken 
tussen vers 24 en vers 27-28. 
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Het hoofdaccent van het ingebedde verhaal ligt op het tweede onderdeel 
van het hoofdgedeelte: het gesprek dat plaats heeft in de verzen 24-31. 
Dit gespreksdeel functioneert als een soort uitleg en commentaar op de 
gebeurtenissen en veranderingen die hebben plaatsgehad. In deze zin 
zijn deze verzen een soort metataal. Van de andere kant zijn ze een 
onderdeel van het ingebedde verhaal, omdat het een gesprek is tussen 
verhaalfiguren van het ingebedde verhaal en ook plaats heeft in de eind
situatie van dit ingebedde verhaal. 

De boven beschreven indeling2' van het ingebedde verhaal en de samenhang 
van de onderdelen kan in beeld worden gebracht, zoals op de volgende 
pagina: 

^ Schnider en Stenger geven de volgende indeling in drie sequenties: 

19 

20-21 
Sequenz 1: 19-21 

Sequenz 2: 22-23 
22a 

22b-23 

Sequenz 3: 24-31 
24-26 

27-31 

24 

25-

27-
29 

30 
31 

26 

28 

25 

26 

F. SCHNIDER - W. STENGER, Die offene Tür und die unüberschreitbare 
Kluft. New Testament Studies 25 (1978-79) 273-283. De indeling met 
bijbehorende argumentatie op 275-276. Vaak legt men de hoofdcaesuur 
van het verhaal tussen vers 26 en vers 27 op grond van thematische 
en/of historisch-kritische overwegingen. Gressraann meent dat het 
eerste deel teruggaat op een Egyptische 'Vorlage', die door Jezus met 
het tweede deel is uitgebreid. H. GRESSMANN, Vom reichen Mann und 
armen Lazarus. Berlin 1918. Vooral 57-59. Jülicher schrijft vers 
19-26 toe aan Jezus, maar vers 27-31 is volgens hem een toevoeging 
van een andere hand. A. JÜLICHER, Die Gleichnisreden Jesu, II. 
Tübingen 1910. 638. Jeremías noemt de parabel 'doppelgipfelig', 
waarbij dan de wet van het 'Achtergewicht in werking gaat treden. 
JOACHIM JEREMÍAS, Die Gleichnisse Jesu. Göttingen 1965 7 . Vooral 
185. 
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vers 19 

vers 20-21 

vers 22a 

vers 22b-23 

vers 24 

vers 25-26 

vers 27-28 

vers 29 

vers 30 

vers 31 



6.3.2 DE NARRATIEVE ORGANISATIE VAN 16,19-31 

De narratieve organisatie van het verhaal is zeer gecompliceerd, daar 
zowel Lazarus als de rijke man ieder hun eigen programma hebben, hoewel 
in een andere fase van het verhaal. Hun programma s worden echter niet 
gerealiseerd, maar blijven in de virtualiteit steken, omdat ze beide 
afhankelijk zijn van hulpprogramma's die in beide gevallen niet gerea
liseerd zijn. Toch blijft de ingebedde tekst een verhaal, want begin-
en eindsituatie verschillen wel degelijk. De rijke man en Lazarus ver
keren aan het einde in een totaal andere, zelfs tegengestelde, situatie, 
vergeleken bij het begin. Er is dus zeker nog één programma dat wel 
degelijk is gerealiseerd. 

In de beginsituatie van het verhaal verlangt Lazarus zijn honger te 
stillen. Hij is in een situatie waarin hij gebrek heeft aan voedsel en 
de rijke man heeft de mogelijkheid de transformatie te bewerken naar een 
situatie waarin dit gebrek aan voedsel is opgeheven. Het in de beginsi
tuatie aanwezige virtuele programma is dus in formule: 

DCSj) •» ((s2 ν o p - (S1
 л 0^) 

de rijke man 

Lazarus 

voedsel 

Wil dit virtuele programma gerealiseerd worden, dan moet er eerst een 
hulpprogramma gerealiseerd zijn. De rijke man moet over de volledige 
competentie beschikken om de aangegeven transformatie te voltrekken. 
Over het kunnen en het weten laat het verhaal geen twijfel. Het enige 
wat de rijke man kan ontbreken om de door Lazarus beoogde transformatie 
te voltrekken is het willen. Het volgende hulpprogramma moet dus eerst 
gerealiseerd zijn: 

DCSp * ((S
1
 ν 0

w i
) - (S

1
 л 0

w i
)) 

Zolang de rijke man zichzelf nog niet in conjunctie heeft gebracht met 
het modale object willen, kan de door Lazarus beoogde transformatie niet 
gerealiseerd worden en blijft dus virtueel. Tijdens het leven van de 
twee mannen blijft alles zoals het was, wat ook al aangegeven wordt door 
de werkwoordstijden die in het verhaal gebruikt worden. Na de dood van 
deze twee verhaalfiguren doet zich een situatie voor die enigszins met 
het bovenstaande vergelijkbaar is, maar dan omgekeerd. Nu is het de 
rijke man die in een gebreksituatie verkeert. Gepijnigd door vuur en 
foltering verlangt hij lafenis van zijn dorst. En degene die zijn dorst 
kan lessen door hem een druppel water te bezorgen is, naar hij meent, 
Lazarus. In formule is dit virtuele programma aldus: 

D(S
2
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1
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2
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0
2
 = water 

Dit programma wordt echter niet gerealiseerd, omdat Lazarus niet compe
tent is deze transformatie te bewerken. Hem ontbreekt het kunnen. De 
opponenten die hem in de weg staan zijn er twee: 
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1. Het niet gerealiseerde programma van de aanvangssituatie betekent 
dat de rijke man de goede dingen dingen al heeft gehad. 

2. De kloof die tussen de rijke man aan de ene kant en aan de andere 
kant Abraham en Lazarus ligt uitgestrekt, is onoverbrugbaar. 

Deze opponenten verhinderen dat Abraham Lazarus als dynamisch subject 
van de door de rijke man beoogde transformatie kan installeren. Het 
volgende hulpprogramma wordt dus niet gerealiseerd: 

D(S
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S« = Abraham 

Het feit dat het kunnen niet aanwezig is, betekent dat het virtuele pro
gramma dat de rijke man beoogt, niet kan worden uitgevoerd. 

In de eindsituatie wordt nog een virtueel programma niet gerealiseerd. 
De rijke man vraagt immers dat Lazarus naar zijn vijf broers gaat om hun 
bekering te bewerken. Waar het in dit deel van het gesprek tussen de 
rijke man en Lazarus om gaat is of Lazarus, teruggekomen van de doden, 
de vijf broers kan toerusten met de modale objecten. Het antwoord van 
Abraham is dat ze Mozes en de profeten hebben, en dat, als ze naar Mozes 
en de profeten niet luisteren, ze ook niet overtuigd zullen zijn als 
Lazarus uit de doden opstaat. Met andere woorden, Lazarus zal de vijf 
broers evenmin als Mozes en de profeten toerusten met de modale objec
ten. De gebruikte terminologie in vers 31 maakt duidelijk dat het voor
al gaat om het modale object willen. In formule is dit: 
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S, = de vijf broers 

0» = bekering 

Het antwoord van Abraham op deze vraag behelst dat de vijf broers vol
doende competentie hebben om zelf deze transformatie te voltrekken. In 
Mozes en de profeten hebben zij voldoende adjuvanten. Wat hun echter 
ontbreekt is het willen, net zoals de rijke man in de beginsituatie het 
willen ontbrak. Allereerst moeten zij daarmee in conjunctie komen. In 
formule aldus: 
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De realisatie van dit laatste programma maakt de realisatie van de door 
de rijke man beoogde transformatie overbodig. Dit laatste programma is 
dus ook niet in dezelfde zin een hulpprogramma als de twee voorafgaande 
hulpprogramma's, waarvan de realisatie een voorwaarde was voor de reali
satie van de beoogde hoofdtransformaties. Van belang is het in ieder 
geval te zien hoe zowel in de beginsituatie als in de eindsituatie de 
beoogde transformaties stagneren vanwege een disjunctie met het willen. 
Deze disjunctie zet een wetmatigheid in gang, die in het verhaal wél 
gerealiseerd wordt en die het verhaal tot een verhaal maakt. Bij een 
analyse van de virtuele, niet gerealiseerde programma's kan het dus niet 
blijven, daar er, wanneer enkel deze programma's in het verhaal aanwezig 
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zouden zijn, er geen verschil zou zijn tussen begin- en eindsituatie en 
er geen sprake meer zou zijn van een verhaal. Toch is er een duidelijk 
verschil tussen begin- en eindsituatie. Er is zelfs sprake van een dub
bele transformatie: zowel de situatie van de rijke man verandert, want 
die verslechtert heel duidelijk - de goede dingen die hij tijdens zijn 
leven heeft, heeft hij in de eindsituatie niet -; maar ook de situatie 
van Lazarus verandert, en wel ten goede. In de eindsituatie kan hij 
genieten van de goede dingen die hem in de beginsituatie ontbraken. In 
het verhaal is het dynamisch subject van deze transformaties verzwe
gen. De dood komt er niet voor in aanmerking, omdat de dood wel het 
einde is van de beginsituatie, maar niet de overgang bewerkt naar pre
cies deze eindsituatie. De dood is enkel het tijdstip waarop de situa
ties veranderen. Omdat de engelen Lazarus wegdragen naar de schoot van 
Abraham, zouden zij in aanmerking kunnen komen voor de functie van 
dynamisch subject. Maar bij de rijke man worden ze, wanneer deze over
gaat van zijn aardse bestaan naar zijn bestaan in de Hades, niet meer 
genoemd, terwijl in het verhaal toch enigszins de suggestie aanwezig is 
dat hetzelfde dynamisch subject zowel de transformatie betreffende de 
rijke man als de transformatie betreffende Lazarus bewerkt. Ook de pas
siva in vers 25 en 26, παρακαλείται, οόυναοαι en εστηρικται, waarbij men 
zou kunnen denken aan passiva divina, geven geen duidelijk uitsluitsel 
over het dymamisch subject, daar deze passiva enkel de eindsituatie 
betreffen en niet de transformaties tussen begin- en eindsituatie. De 
merkwaardige situatie doet zich dus voor dat we met duidelijke transfor
maties te maken hebben, maar dat er in het verhaal geen duidelijke aan
wijzingen zijn voor de identiteit van het dynamisch subject. Buiten het 
verhaal zijn die er wel. In Lc 12,5 is er sprake van degene die macht 
heeft om na gedood te hebben, in de gehenna te werpen. Degene die deze 
macht heeft, is God.

29
 In Lc 12,32-34 wordt over God gesproken die het 

koninkrijk zal geven en in de hemel een onuitputtelijke schat. Hoewel 
in het ingebedde verhaal niet direct zichtbaar, wordt aan de andere 
genoemde teksten duidelijk, dat het dynamisch subject van de transforma
ties die plaats hebben, God is. Indirecte aanwijzingen daarvoor waren 
toch al de engelen van vers 22 en Mozes en de profeten in vers 29 en 31. 
In formule kan dus het narratieve programma van het ingebedde verhaal, 
dat ook gerealiseerd wordt, aldus weergegeven worden:

30 
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S- = God 

0, = de goede dingen die in vers 25 genoemd zijn 

*' Zo bijvoorbeeld I. HOWARD MARSHALL, o.e. 513. Marshall zegt ten 
onrechte dat Grundmann hier de satan onder verstaat. Dat doet deze 
alleen maar voor de Matteüs-versie van dit vers (Mt 10,28). Voor de 
Lukas-versie meent ook hij dat God bedoeld is. Vgl. W. GRUNDMANN, 
o.e. 253. 

10 Voor dit type formules die gekarakteriseerd worden door de communica
tie van een object tussen subjecten, vgl. GROUPE D1 ENTREVERNES, 
Analyse sémiotique des textes. Lyon 1979. 24-25. 
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Men kan aan de hand van eveneens vers 25 hier ook de kwade dingen als 
object nemen en dan wordt de formule uiteraard anders: 
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0- = de kwade dingen 

Dat beide formules in het verhaal gerealiseerd aanwezig zijn, geeft al 
aan van welke aard de transformaties zijn tussen begin- en eindsituatie. 
Deze transformaties kan men karakteriseren als een omkering van tegen
stellingen. 

6.3.3 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE VAN 16,19-31 

De figuratieve organisatie van het verhaal van de rijke man en Lazarus 
wordt mede bepaald door de manier waarop een aantal elementen in het 
verhaal functioneren in het geheel van het Lucasevangelie. Allereerst 
geldt dat voor de rijke man en de arme Lazarus en de verhouding tussen 
beiden.

31
 De rijke in het Lucasevangelie is in de eerste plaats iemand 

die er materieel gezien goed voorstaat. Op een aantal plaatsen hoort 
hij tot de leidinggevende klassen en soms wordt zelfs een identificatie 
met de Farizeeën gesuggereerd. Hiervoor zijn een tweetal argumenten te 
noemen. 

1. Lc 14,13 en 21 zijn pleidooien voor een grotere betrokkenheid op 
de armen. De contekst waarin deze verzen staan, is die van een 
maaltijd die gehouden wordt ten huize van een van de voornaamste 
Farizeeën. In Lc 18,18 wordt een rijke man ook een άρχων genoemd. 

2. In de contekst van meerdere teksten over 'arm' en 'rijk' spelen de 
Farizeeën een rol.32 Bij hun reactie op de parabel van de onrecht
vaardige rentmeester en de voorafgaande parabels in 16,14 wordt 
duidelijk vermeld dat ze geldzuchtig zijn. Deze reactie is een 
van de verbindende schakels tussen de parabel van de onrecht
vaardige rentmeester en die van Lazarus en de rijke man. In de 
voorafgaande contekst van de parabel van de rijke dwaas worden de 
leerlingen gewaarschuwd tegen het zuurdeeg van de Farizeeën 
(12,1). 

31 Een beknopte figuratieve uitwerking van de rijke in het Lucasevange
lie is al gegeven in 5.5.1.2. 

32 Thomas Hoyt zegt zelfs dat het arm - rijk-schema overeenkomt met het 
zondaar - Farizeeër-schema. Hij noemt daarvoor drie redenen: 
a. In het reisverhaal zijn de Farizeeën de opponenten van Jezus. Ze 
komen voor in de contekst van veel uitspraken over 'arm' en 'rijk'. 
b. Jezus heeft omgang met zondaars. 
c. Dat Lucas zondaars 'armen' noemt valt te verdedigen, omdat hij hun 
ook andere namen geeft; vgl. 7,36-50 en 15,4-10. 
THOMAS HOYT, The Poor in Luke-Acts. Ann Arbor (Michigan) 1978. 244. 
Deze opvatting nu van Hoyt is onjuist, omdat de tollenaars van het 
Lucasevangelie zich verrijkt hebben ten koste van de armen en daarom 
zondaars zijn. Vgl. de vermaning van Johannes de Doper aan hun adres 
in 3,12-13 en het verhaal van Zacheüs in Lc 19,1-10. 
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Ook presenteert Lucas de rijke als iemand die volledig georiënteerd is 
op zijn eigen goederen en daarbij geen oog of oor heeft voor iets of 
iemand anders. In 18,23 zijn bezittingen het voornaamste beletsel om 
een schat in de hemel te verwerven. In de parabel van de rijke boer 
verschijnt de rijke zelfs als iemand die zijn eigen eindigheid vergeet 
(12,20). De parabel van Lazarus en de rijke man laat zien hoe de rijke 
geen oog heeft voor de arme aan de poort, geen acht slaat op Mozes en de 
profeten en hoe de opstanding uit de doden hem niet raakt In teksten 
als 1,53; 6,24-26 wordt gezegd dat de toekomstige situatie van de rijke 
tegengesteld zal zijn aan zijn huidige Dat is een motief dat terug
keert in de parabel van Lazarus en de rijke man, maar daar niet als een 
toekomstperspectief, maar als feitelijk gerealiseerd na de dood van de 
rijke man. 

De arme verschijnt daartegenover als iemand wiens toekomstige situatie 
goed zal zijn (1,53; 6,20-22), aan wie het koninkrijk van God (6,20) of 
het evangelie (4,18; 7,22) wordt toegezegd Dat zijn toekomstige situa
tie tegengesteld zal zijn aan de huidige keert ook terug in de parabel 
van de rijke man en Lazarus, maar niet als toekomstperspectief, maar als 
gerealiseerd na de dood van Lazarus 

Een aantal gegevens uit de figuratieve parcoursen die de arme en de 
rijke afleggen in het verhaal van Lazarus en de rijke man, zijn geheel 
in overeenstemming met het beeld van 'arm' en 'rijk' in het Lucasevange-
lie en nauwelijks een verrassing meer. Een aantal andere gegevens zijn 
wel bijzonder voor de parabel Bijzonder is het dat de arme met name 
genoemd wordt. Het is toch al een bijzonderheid voor de parabels dat 
verhaalfiguren een naam hebben 33 Daartegenover heeft de rijke man geen 
naam. De arme wordt ook beschreven als met zweren overdekt. Sommige 
uitleggers vermoeden zelfs achter het woord πτωχός het Aramese woord 
'mesken', wat een associatie met melaatsheid zou oproepen.** Deze asso
ciatie zou dan in de tekst worden uitgedrukt met ειλκωμενος." 

3 3
 De etymolog:e die de naam Lazarus terugvoert op 'el azar' (God helpt) 
is te verkiezen boven 'lo azar' (er is geen hulp). Voor het samen 
voorkomen van Abraham en Lazarus verwijst men wel naar de dienaar van 
Abraham in Gen 15,2. 

3
* M VAN RHIJN, Een blik in het onderwijs van Jezus. Proeve eener 

nieuwe verklaring van de gelijkenis van den rijke man en den arme 
Lazarus. Groningen 1924. 127 Τ W MANSON, The Sayings of Jesus as 
recorded in the Gospels according to St Matthew and St Luke Lon
don 1964

 7
 . 299 К Bornhauser meent dat deze associatie in de pa

rabel geen rol speelt. Daarvoor in de plaats wijst hij op de Egyp
tische builen van Dt 28,27. K. BORNHAUSER, Studien zum Sondergut des 
Lukas Gütersloh 1934. 146. Schmid wijst in dit verband naar Job 
2,7. JOSEF SCHMID, Das Evangelium des Lukas. Gütersloh 1934. 264. 

3 β
 VINCENT TANGHE, o.c 566, werkt de tegenstelling tussen de rijke man 
en Lazarus uit aan de hand van de volgende punten: 

1. situation sociale πλούσιος πτωχός 

2. aspect physique πορφυρά ειλκωμενος 
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Voor de rijke man is de relatie met Abraham bijzonder in deze parabel. 
Abraham wordt door hem tot driemaal toe aangesproken met 'vader1: in 
vers 24, in vers 27 en in vers 30. Abraham spreekt hem slechts éénmaal 
aan met τεκνον. Er is in dit verhaal tussen Abraham en de rijke man een 
vader-zoon verhouding, waarbij de rijke man een beroep doet op de af
stamming van Abraham. Dat raakt aan een thematiek, waarin de belofte 
aan Abraham (1,73) en zijn nageslacht (1,55) een voorname rol speelt. 
Jezus sluit op grond van het feit dat ze behoort tot het geslacht van 
Abraham de kromgebogen vrouw niet uit van een genezing op sabbat (13,16) 
en op eenzelfde manier sluit hij Zacheüs op grond van het feit dat hij 
behoort tot het geslacht van Abraham niet uit van de σωτηρία (19,9). 
Van de andere kant kan men zich er niet op beroepen dat men kind van 
Abraham is (vgl. 3,8, waar de relatie met Abraham met precies dezelfde 
woorden πατήρ en τέκνου wordt uitgedrukt) om aan de komende toorn te 
ontkomen. In verband met Lc 16,19-31 is nog 13,28 belangrijk, waar 
Jezus zegt dat velen Abraham, Isaäk en Jacob zullen zien in het konin
krijk van God, dat velen uit alle windstreken zullen aanzitten, maar dat 
de toegesprokenen buitengeworpen zullen zijn.3' 

Bijzonder voor de relatie tussen de arme en de rijke in de parabel is 
ook dat in de tekening van de twee verhaalfiguren hun beider situatie op 
elkaar betrokken wordt. In hun situatie na de dood is het de rijke man 
die in een behoeftige situatie verkeert en de vragen die hij heeft aan 
Abraham en Lazarus, stelt hij duidelijk en uitgesproken. 

Ook Abraham realiseert in het verhaal een figuratieve rol. Hij is het 
die na diens dood Lazarus opneemt en voor hem het woord voert. Hij 
associeert zich dus met Lazarus. Tegenover de rijke neemt hij een hou
ding aan van dissociatie. Diens vraag om verlichting van zijn dorst 
door een druppel water wordt geweigerd vanwege de tegenstelling tussen 
de rijke en Lazarus tijdens hun leven en vanwege de onoverbrugbare kloof 
tussen de plaats waar de rijke man na zijn dood verkeert en waar Lazarus 
en Abraham zich bevinden. Hij weigert ook, met een verwijzing naar 
Mozes en de profeten, het verzoek van de rijke man om Lazarus naar zijn 
broers te zenden om zo te voorkomen dat ze tenslotte zullen eindigen op 
een zelfde plaats van pijniging. Dit levert het volgende associatie en 
dissociatieschema op: 

3. nourriture ευφραινομενος επί θυμών 
λαμπρώς χορτασθηνοι 

4. lieu caractéristique τράπεζα πυλών 

" Terecht concludeert TANGHE, o.e. 567-568, dat de rijke zich na zijn 
dood in zo'n ongerieflijke situatie bevindt, omdat hij zich niet be
keerd heeft. Zoon van Abraham zijn is niet voldoende. 
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Yl ZI 

Al = Abraham 
Yl = Lazarus 
ZI = de rijke man 

Naast de gegevens die direct te maken hebben met de figuratieve parcour-
sen van de rijke en van Lazarus in 16,19-31 en die overeenkomen met de 
thematiek van 'arm' en 'rijk

1
 zoals die ontwikkeld wordt in het Lucas-

evangelie, of bijzonder zijn voor de parabel, is er ook een aantal ge
gevens die minder rechtstreeks aan deze verhaalfiguren gekoppeld zijn, 
maar toch duidelijk een werking hebben in het totaal van het boek. Zo 
is er op de eerste plaats het feit dat in de parabel eten, drinken en 
kleren een rol spelen. De kleren worden genoemd in vers 19, waar de 
kleding van de rijke man beschreven wordt als koningskieding.

37
 In de 

situatie tijdens hun leven wordt de behoefte van Lazarus beschreven 
onder het aspect van eten. In de situatie na hun dood wordt de behoefte 
van de rijke man beschreven onder het aspect van drinken. Dezelfde 
trits van eten, drinken en kleren is ook aanwezig in 12,22-34, waar 
Jezus de leerlingen onderricht geeft over de vraag waarover ze zich wel 
en waarover ze zich niet bezorgd moeten maken. In 12,22 gaat het erom, 
je niet bezorgd te maken over eten en kleren, in 12,29 over eten en 
drinken. 

Een tweede gegeven dat in het totale boek van Lucas zeker een specifieke 
werking zal hebben, is het feit dat sommige elementen uit de verzen 
29-31 een aantal malen in eikaars contekst voorkomen. Zo komt het woord 
προφήτης in samenhang met νομός of Μωυσης een vijftal keer voor in het 
Lucasevangelie: twee keer in deze parabel, in vers 29 en 31, éénmaal in 
de voorafgaande contekst in 16,16 en tweemaal in het laatste hoofdstuk 
van het evangelie: 24,27 en 24,44.3* Daar wordt in een contekst van 
opstanding uit de doden door Jezus de wet en de profeten voor de leer
lingen toegankelijk gemaakt. De woordcombinatie εκ νεκρών, in samenhang 
met het werkwoord ανгστάμαt of het zelfstandig naamwoord αναστασις komt 
in het Lucasevangelie driemaal voor: éénmaal in 16,31, éénmaal in het 
laatste hoofdstuk van Lucas, in 24,46, waar in de direct voorafgaande 
co-tekst Mozes en de profeten worden genoemd, en éénmaal in 20,35, waar 
in de voorafgaande co-tekst Mozes ook weer voorkomt in de betekenis van 
wet. Met name de in 16,31 gebezigde uitdrukkingen wijzen meer naar 
opstanding en verrijzenis dan naar het bredere idee van een boodschap 
uit de andere wereld. De verbanden van dit gedeelte van de parabel met 
Lc 24 zijn opvallend en hebben waarschijnlijk voor de lezers die de au-

37 HERMANN L. STRACK - PAUL BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament 
aus Talmud und Midrasch. II. München 1924. 222. 

" S.G. WILSON, o.e. opent zijn studie met een overzicht van alle wets-
terminologie in het Lucasevangelie en Handelingen. 

174 



teur op het oog heeft een bijzondere pragmatische werking.
1
' Deze 

bijzondere pragmatische werking in de communicatie van auteur en lezer 
zal in hoofdstuk 8 van deze studie dan ook worden aangegeven. Opmerke
lijk is dat in het laatste hoofdstuk van Handelingen eveneens Mozes en 
de profeten worden genoemd (Hnd 28,23). In Hnd 26,22-23 komt dit ook 
voor, en eveneens in Hnd 24,14, hier weer in direkte samenhang met de 
opstanding uit de doden (Hnd 24,15). 

Het verhaal van Lazarus en de rijke man is verteld in een sociaal-
economische isotopie. Dat geldt vooral voor het gedeelte van het ver
haal dat handelt over de onderlinge verhoudingen tijdens het leven van 
beide verhaalfiguren. Het gedeelte dat handelt over hun lotgevallen na 
hun dood, kan men eerder karakteriseren als een theologisch-eschato-
logische isotopie. 

6.3.4 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE VAN 16,19-31 

Het verhaal van de rijke man en Lazarus zit vol met oppositionele gege
vens van allerlei aard. Inzicht in de discursieve organisatie van Lc 
16,19-31 betekent ordening van deze opposities en bijbehorende equiva
lenties in modellen die aangeven wat de voornaamste gegevens van die 
discursieve organisatie zijn. Omdat er in elk verhaal ruimte- en tijd
aspecten aanwezig zijn, vormen de opposities en equivalenties van de 
ruimte- en tijdstruktuur een eerste ingang. 

De beginsituatie is er een van een ruimtelijke tegenstelling tussen 
/binnen/ en /buiten/. De rijke man is binnen, omdat feestvieren een 
activiteit is die men zich binnenshuis moet voorstellen, te meer omdat 
er in vers 21 nog sprake is van 'wat van tafel valt'. De arme Lazarus 
is buiten, omdat hij aan de poort ligt. Daarmee bevindt hij zich min
stens op de grens van /binnen/ en /buiten/. Een poort heeft als eigen
aardigheid, dat zij enerzijds een afgrenzing is tussen /binnen/ en 
/buiten/, anderzijds wordt juist via de poort het contact tussen 
/binnen/ en /buiten/ mogelijk. Wanneer Lazarus zijn honger wil stillen 
met wat van de tafel van de rijke man valt, wil hij juist deze contact
functie van de poort realiseren en daarmee ook de overgang van /binnen/ 
naar /buiten/ of omgekeerd bewerken. In het verhaal blijft deze con
tactfunctie van de poort ongerealiseerd.^ Deze virtuele functie van de 

" Voor verbanden met het verhaal van de opwekking van Lazarus in Joh 11 
vgl. R. DUNKERLEY, Lazarus. New Testament Studies 5 (1958-59) 
321-327. HARALD SAHLIN, Lasarus-gestalten. I Luk 16 och Joh 11. 
Svensk Exegetisk Arsbok 37/38 (1972-73) 167-174. 

*" In de oppositie tussen de contactmogelijkheid van de poort en de on
overbrugbare kloof ligt de strekking van het artikel van F. SCHNIDER 
- W. STENGER, o.e. Kritiek hierop wordt uitgeoefend door VINCENT 
TANGHE, o.e. vooral 565-575. Hij merkt op dat ιτρος τον ιτυλωνο (vers 
20), niet betekent 'voor de poort', maar 'in het poortgebouw', en dat 
de poort zich dus niet bevindt tussen Lazarus en de rijke man. Er 
blijft echter staan dat in de aanvangssituâtie van het verhaal het 
contact tussen de rijke man en Lazarus niet gerealiseerd wordt, of
schoon het wel mogelijk is, en dat in de eindsituatie dit contact 
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poort in de beginsituatie van het verhaal kan men aangeven met een se
miotisch vierkant, waarin de virtuele beweging door de operaties van 
negatie en selectie zijn aangegeven: 

binnen buiten 

buiten binnen 

Voor deze beginsituatie moet nog gewezen worden op de honden die de 
zweren van Lazarus komen likken. Voor een aantal uitleggers zijn de 
honden buiten gedacht: straathonden, die in aanraking zijn gekomen met 
allerlei onreinheid en die het lot van de arme man verergeren.

41
 Anderen 

zeggen dat de honden handelen uit medelijden met de arme man en aldus 
zijn leed verzachten.

42
 Men kan echter ook bedenken dat aan een feest

maal de honden functioneren zoals in Mc 7,27-28. Met deze tekst is er 
een aantal overeenkomsten, en als met de honden die de zweren van Laza
rus komen likken, diezelfde honden bedoeld zijn als die onder tafel ope
ten wat van tafel valt, dan realiseren deze honden wel de contactfunctie 
van de deur en maken zij wel de overgang tussen /binnen/ en /buiten/, in 
tegenstelling tot de rijke man die niet van /binnen/ naar /buiten/ gaat 
en ook in tegenstelling tot Lazarus die niet van /buiten/ naar /binnen/ 
geraakt.

4
 * 

In de eindsituatie, na de dood van de rijke en de arme man, zijn de 
ruimtelijke gegevens omgekeerd. Op grond van zijn literair-historisch 
onderzoek meent Gressmann dat er sprake is van een dubbele tegenstel
ling in de ruimtelijke gegevens in de situatie na de dood: een die sa
menhangt met het idee van huis en een die samenhangt met het idee van 

onmogelijk is. 

4 1
 Zo bijvoorbeeld JOHN MARTIN CREED, The Gospel according to St Luke. 
London - New York 1957

 5
 . 211-212. EDWARD A. ARMSTRONG, The Gospel 

Parables. London 1967. 110. WILHELM MICHAELIS, Die Gleichnisse 
Jesu. Hamburg 1956

 э
 . 216. J. JEREMÍAS, Die Gleichnisse Jesu. 

Göttingen 1965 7 . 183. Jülicher zegt uitdrukkelijk dat het voor
naamste is dat de honden zich te goed kunnen doen aan de wonden van 
de arme, niet dat ze onrein zijn. A. JÜLICHER, Die Gleichnisreden 
Jesu II. Tübingen 1910. 621. 

42 Zo bijvoorbeeld FR. MUSSNER, Die Botschaft der Gleichnisse Jesu. 
München 1964 2 . 73. Schnider en Stenger nemen zijn standpunt over. 

43 Een nog andere opvatting over de functie van de honden heeft Hans 
Jörgen Jensen. Hij brengt het likken van de honden in verband met de 
vraag van de rijke man aan Abraham dat Lazarus zijn vinger in het 
water doopt. De rijke likt de vinger van Lazarus, zoals eerder de 
honden diens wonden, en wordt daarmee de hond van Lazarus. HANS 
JÖRGEN JENSEN, Diesseits und Jenseits des Raumes eines Textes. Lin
guistica Biblica 47 (1980) 39-60, vooral 56. 
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landschap. De eerste oppositie is dan dat na de dood van de vrome deze 
een ereplaats heeft naast de godheid, maar dat de goddeloze bij de poort 
verkeert. De tweede oppositie is dat de vrome verkeert onder de bomen 
bij de paradijsstromen, maar de goddeloze kan deze niet bereiken, omdat 
hij Tantaluskwellingen ondergaat. In de parabel van het Lucasevangelie 
zouden nu enkel het eerste lid van de eerste oppositie en het tweede lid 
van de tweede oppositie vermeld zijn.** Hoe waarschijnlijk de opmerkin
gen van Gressmann ook mogen zijn vanuit literair-historisch oogpunt en 
hoezeer ze ook mogen gelden voor de Egyptische 'Vorlage' van de parabel 
of voor een van de joodse versies ervan,*

5
 in de tekst van het Lucas-

evangelie wordt niet duidelijk dat de rijke man Tantaluskwellingen 
ondergaat. Uit vers 24 kan men enkel concluderen dat de rijke in dit 
verhaal dorst lijdt. omdat hij met vuur wordt gekweld. Wel heeft 
Gressmann gelijk met te zeggen dat Lazarus zijn vertroosting binnen 
ondervindt en dat de rijke buiten gekweld wordt. Wanneer de rijke 
vraagt om verfrissing van zijn tong, is er sprake van het dopen van een 
vingertop in water. De gedachten gaan dan uit naar een beker en daarbij 
kan men dan weer denken aan een drinkgelag of een maaltijd. Maar ook 
kan men denken aan een situatie zoals die in Mc 9,41 verondersteld 
wordt. Dat men echter aan een maaltijd moet denken wordt versterkt door 
de woorden εν τοις κολποις. Wanneer κόλπος gebruikt wordt in Joh 13,23, 
is dat ook in een maaltijdsituatie: ηυ ανακειμενος εις των μαθητών 
αυτού εν τωι κολποη του Ιησού. Dat wijst er dus op dat de situatie van 
Abraham en Lazarus binnenshuis gedacht moet worden. 

Een tweede argument ligt in de transformatie die in het verhaal plaats 
heeft en die gekarakteriseerd is als een 'omkering van tegenstellingen'. 
Dat betekent dat de beginsituatie van Lazarus equivalente trekken heeft 
met de eindsituatie van de rijke man. Die equivalentie ligt dan in het 
behoeftig zijn tegenover een situatie van verzadigd zijn. Een subtiel 
verschil is echter dat in de beginsituatie de oppositie is /hongerig/ 
versus /verzadigd/ en in de eindsituatie /dorstig/ versus /gelaafd/. 
Vanwege de omkering van tegenstellingen kan men ook verwachten dat de 
eindsituatie van Lazarus equivalente trekken vertoont met de beginsitua
tie van de rijke man en dat daarmee ook de oppositie tussen /binnen/ en 
/buiten/ is omgekeerd. Omdat Lazarus in de beginsituatie /buiten/ was, 
is hij dan in de eindsituatie /binnen/. Er komen in de eindsituatie ook 
landschappelijke gegevens voor. In vers 26 is er sprake van χαομα μέγα, 
waarbij enkele uitleggers zelfs denken aan een wadi, zoals er zovele in 

** H. GRESSMANN, Vom reichen Mann und armen Lazarus. Berlin 1918. 49. 

*
s
 Voor de samenhang en de onderlinge afhankelijkheid van de verschil
lende versies van het verhaal vgl. H. GRESSMANN, o.e. 53. De opvat
tingen van Gressmann, met name op het punt van de naamgeving van de 
rijke man, worden verder gevoerd door HENRY J. CADBURY, A proper Name 
for Dives. Journal of Biblical Literature 81 (1962) 399-402. IDEM, 
The Name for Dives. Journal of Biblical Literature 84 (1965) 73. K. 
GROBEL, '... whose Name was Neves'. New Testament Studies 10 
(1963-64) 373-382. 

*' F. SCHNIDER - W. STENGER, o.e. 279. 
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het Palestijnse land voorkomen.*
7
 Aan de andere kant van die kloof 

bevindt zich de rijke man dan in een situatie die van het standpunt van 
Lazarus en Abraham als /buiten/ gekarakteriseerd kan worden. 

Interessant is in dit verband ook nog vers 27. De rijke vraagt om Laza
rus te sturen naar zijn broers in het huis van zijn vader. 'Huis

1
 bete

kent in het bijbels spraakgebruik naast 'woning' ook nog 'dynastie' of 
'nageslacht' (vgl. uitdrukkingen als 'het huis van David'). In de para
bel gaat de eerste gedachte uit naar 'huis' in de zin van 'woning'. De 
veronderstelling is dat de vijf broers nog leven en zich binnenshuis 
bevinden, zodat Lazarus hen kan bezoeken. De waarschuwing door Lazarus 
zou moeten gebeuren om te voorkomen dat ze op de plaats waar de rijke 
man verkeert terecht zullen komen: dat is /buiten/. 

In de eindsituatie probeert de rijke man de contactmogelijkheden tussen 
/binnen/ en /buiten/ uit door zijn vraag aan Abraham om Lazarus te stu
ren. Dit virtueel contact kan ook weer in een semiotisch vierkant waar
in de operaties van negatie en selectie zijn te voltrekken, worden weer
gegeven : 

binnen buiten 

buiten binnen 

In het verhaal blijft dit virtueel contact slechts verbaal. Contact 
door de grenzen tussen /binnen/ en /buiten/ over te steken is niet moge
lijk. Abraham laat in vers 26 aan de rijke man weten dat de kloof die 
tussen hen ligt, onoverbrugbaar is, dat degene die vanuit zijn situatie 
naar de rijke man wil oversteken, dat niet kan, en dat men ook niet van
uit de situatie van de rijke naar Lazarus en Abraham kan oversteken. 
Het contact tussen /binnen/ en /buiten/ is onmogelijk. 

De twee tot nu toe aangegeven semiotische vierkanten zijn niet identiek, 
maar volgen in het verhaal elkaar in de tijd op. Ze zijn ook verschil
lend, omdat de posities van /binnen/ en /buiten/ door verschillende ver
haalfiguren worden gerealiseerd. Een ander verschil is dat de contact-
mogelijkheid die de deur bood, in de eindsituatie is vervallen, doordat 
nu tussen /binnen/ en /buiten/ een onoverbrugbare kloof ligt. Een vol
gend verschil is dat in de beginsituatie de afstand tussen /binnen/ en 
/buiten/ nog klein is. Lazarus is nog redelijk dichtbij, want hij ligt 
aan de poort. Voor de eindsituatie staat in het verhaal uitdrukkelijk 
vermeld dat de afstand groot is geworden, want de rijke man ziet Abraham 
en Lazarus απο μακρόθεν (vers 23). Tussen hen bevindt zich een grote 
kloof (vers 26). Het tijdstip waarop het eerste semiotische vierkant 
door het tweede vervangen wordt, is dat van de dood, want dan komen zo
wel de rijke man als Lazarus in hun eindsituatie. 

De bovenstaande analyse van de ruimtelijke gegevens en hun opeenvolging 
in de tijd maakt duidelijk dat zich op twee assen oppositionele gegevens 
ordenen. Er is de as waarop, ruimtelijk gezien, de verhaalfiguren te-

*
T
 E.F.F. BISHOP, A Yawning Chasm. Evangelical Quarterly 45 (1973) 3-5. 
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genover elkaar staan, maar daarnaast is er de as waarop de opeenvolging 
in de tijd is afgebeeld en waarop de begin- en eindsituatie van de af
zonderlijke verhaalfiguren tegenover elkaar staan. De dood is het tijd
stip waarop de opposities van de beginsituatie opgevolgd worden door die 
van de eindsituatie. Aldus ontstaat een oppositiekruis: een figuur 
waarin men de tegenstellingen zowel binnen als tussen de begin- en eind
situatie kan weergeven: 

binnen buiten 
poort 
dichtbij 

voor de dood 

I 
de rijke dood de arme 

buiten 

na de dood 
ver 
kloof 

binnen 

In dit oppositiekruis zijn de twee semiotische vierkanten die gegroe
peerd zijn rond de polen /binnen/ en /buíten/ van de begin- en eind
situatie aanwezig. De transformatie die in het verhaal plaats heeft, 
wordt in dit oppositiekruis aangegeven door het verschil tussen de 
bovenhelft en de benedenhelft. Deze transformatie kan ook worden aange
geven door te laten zien hoe van het ene semiotische vierkant naar het 
andere overgegaan wordt via de operaties van negatie en selectie. Dat 
levert een semiotische kubus*' op, waarin de virtuele en gerealiseerde 
transformaties van het verhaal als volgt kunnen worden weergegeven: 

binnen L 

binnen D buiten D 

buiten L binnen L 

* * Het idee om voor de parabel van Lazarus en de rijke man te werken met 
een semiotische kubus is geïnspireerd door HANS JÖRGEN LUNDAGER 
JENSEN, Diesseits und Jenseits des Raumes eines Textes. Linguistica 
Biblica 47 (1980) 39-60. Voor de theoretische mogelijkheden vgl. E. 
GUTTGEMANNS, Einleitende Bemerkungen zur strukturalen 
Erzählforschung. Linguistica Biblica 3 (1973) 2-47, vooral 40-43. 
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In dit semiotisch model betekent L 'tijdens het leven' en D 'na de 
dood'. Het meest interessant zijn de plaatsen А, В en C. A staat voor 
de poort die het contact tussen /binnen/ en /buiten/ mogelijk laat, maar 
in het verhaal wordt dit contact niet gerealiseerd. В staat voor de 
kloof waar het contact tussen binnen en buiten niet meer mogelijk is. С 
staat voor het punt waar de overgang van mogelijk naar onmogelijk plaats 
heeft en waar zowel de rijke als de arme doorheen gaan: de dood 
geeft de virtuele beweging aan binnen de tijdvlakken en geeft de 
gerealiseerde transformaties aan tussen de tijdvlakken. 

Het oppositiekruis blijkt een ordeningsmodel te zijn voor de oppositio
nele gegevens van het verhaal. In een van de centrale verzen (vers 25) 
is het duidelijk herkenbaar. Abraham geeft op de vraag van de rijke man 
antwoord door weer op twee assen tegenstellingen te groeperen. Ener
zijds is er de tegenstelling tussen de twee tijdvlakken: εν τηι ζωηι en 
νυν δε ωδε. Anderzijds is er de tegenstelling tussen de tweede en de 
derde persoon, de rijke man en de arme Lazarus die verschillende lotge
vallen ondergaan. Doordat de tegenstellingen tussen de arme en de rijke 
man omgekeerd worden, wordt de transformatie van het verhaal zichtbaar. 
In het oppostickruis van vers 25 wordt de dood niet uitdrukkelijk 
genoemd. De dood wordt ook niet opgeroepen als tegenstelling van εν τηι 
ζωηι. De tegenstelling hiermee bestaat immers in νυν δε ωδε, de situa
tie na de dood. Het oppositiekruis ziet er nu als volgt uit: 

τα ayocGa σου το κακά 

εν τηι ζωηι αου 

Ι 
συ Λάζαρος 

νυν δε ωδε 
οδυνασαι παρακαλείται 

Duidelijk wordt in dit oppositiekruis, hoe tijdens het leven de situatie 
van de rijke tegengesteld is aan die van Lazarus, en hoe na de dood die 
tegenstelling omgekeerd is. Maar ook hoe de situatie tijdens het leven 
van de rijke tegengesteld is met diens situatie na de dood. Datzelfde 
geldt ook voor Lazarus. 

In een dergelijk kruis van opposities laten zich nu ook de andere gege
vens uit het verhaal ordenen, waarmee de discursieve organisatie van het 
verhaal bloot komt. De tegenstelling tijdens het leven van de rijke en 
Lazarus krijgt zijn plaats op het tijdvlak dat zich afspeelt voor de 
dood. Het is een tegenstelling die zich omschrijven laat met: 'binnen, 
gekleed in purper en linnen en dagelijks feestvierend, het goede ontvan
gend' tegenover 'buiten, verlangend zich te verzadigen, honden komen de 
zweren likken, het slechte ontvangend'. Hierin ligt ook de tegenstel
ling van gekleed en ongekleed besloten. Hoe de rijke gekleed is, wordt 
in de tekst beschreven. Dat de honden de zweren van Lazarus kunnen 
likken, veronderstelt dat hij niet of nauwelijks gekleed is, waardoor de 
tegenstelling /gekleed/ vs /ongekleed/ aanwezig is.

1
'' In de beschrijving 

van deze tegengestelde situatie tijdens het leven ligt de suggestie be-

4 9
 In noot 34 is aangegeven hoe Tanghe deze tegenstellingen ordent. 
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sloten dat ze van tijdelijke aard is. Het is immers een situatie voor 
de dood en met het moment van de dood verandert alles. 

Op het tijdvlak na de dood (in het verhaal aangeduid met de woorden νυν 
δε ωδε) ligt weer een tegenstelling tussen de arme en de rijke man. Van 
de rijke wordt gezegd dat hij wordt begraven, daartegenover wordt Laza
rus weggedragen door de engelen. De rijke man komt terecht in de Hades, 
de arme in de schoot van Abraham. De analyse van de ruimtelijke gege
vens heeft laten zien dat de situatie van de rijke buiten gedacht moet 
worden, die van Lazarus binnen. Terwijl de rijke man in pijniging ver
keert, aangegeven door het vuur en de foltering, ondervindt Lazarus 
vertroosting en is er sprake van water. Terwijl de rijke man voor zich
zelf spreekt en voor zijn vijf broers, zwijgt Lazarus, want Abraham 
spreekt voor hem. De kloof suggereert een afstand tussen de rijke en 
Abraham, terwijl voor Lazarus en Abraham nabijheid geldt. Hij is in 
diens schoot en bovendien spreekt Abraham over 'ons'. De onoverbrug
baarheid van de kloof suggereert dat voor Lazarus en de rijke man de 
situatie blijvend is. 

Er zijn ook enkele aanwijzingen dat in de situatie na de dood de opposi
tie van /boven/ en /beneden/ anders is dan in de situatie tijdens het 
leven. Van Lazarus wordt verteld dat hij tijdens zijn leven aan de 
poort van de rijke ligt en dat hij bij zijn dood wordt weggedragen. Dat 
zou kunnen impliceren, dat hij zich tijdens zijn leven in een lagere 
positie dan de rijke bevindt. Bij hun dood zou dat worden omgekeerd, 
omdat van de rijke wordt gezegd dat hij wordt begraven en dat hij zijn 
ogen opslaat. De uitdrukking ετταρας τους οφθαλμούς impliceert echter 
niet dat Lazarus /boven/ is.

5 0
 De aanwijzingen zijn in hun totaliteit 

te summier om een oppositie van /boven/ en /beneden/ of in de situatie 
tijdens het leven of in de situatie na de dood te veronderstellen. 
Zwaar weegt dat in de contemporaine voorstellingen, met name die van de 
Ethiopische Henoch,

61
 het gegeven aanwezig is dat zondaars en rechtvaar

digen hun lot op hetzelfde horizontale vlak ondergaan. 

s o
 Grobel noemt het een semitisme voor 'nasa 'enim'. K. GROBEL, 
'...whose name was Neves.' New Testament Studies 10 (1963-64) 
373-382. De bewering op 379. Vgl. ook I. HOWARD MARSHALL, o.e. 637: 
'The fact that the rich man 'lifted his eyes' (cf 6,20) to see Laza
rus does not necessary indicate that the latter was above him.' 

5 1
 Men verwijst graag naar 1 Hen 22. Voor een precíese aangave van de 
overeenkomsten tussen Le 16,19-31 en 1 Hen 22 en de conclusie dat de 
voorstellingen van 1 Hen 22 een zekere verspreiding gehad hebben bin
nen het jodendom en in de dagen van Jezus de populaire mening vormden 
vgl. H. STRACK - P. BILLERBECK, Exkurse zu einzelnen Stellen des 
neuen Testaments, zweiter teil. München 1928. 1019-1020. Vgl. ook 
A.J. MATTILL, Luke and the Last Things. A Perspective for the Under
standing of Lucan Thought. Dillsboro (NC) 1979, vooral 26-32. De 
voorstellingen in de parabel over het hiernamaals zijn op zichzelf 
geen voldoende gegevens voor Lucas' conceptie van het hiernamaals. 
Men moet er rekening mee houden dat deze voorstellingen ad hoc geko
zen zijn. Vgl. V. TANCHE, o.e. 567, noot 21. 
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Door de twee tijdvlakken van voor en na de dood heen blijft steeds de 
tegenstelling van de rijke man tegenover de arme Lazarus een rol spelen. 
Zij blijven ook bij de verandering van de tijdvlakken de verhaalfiguren 
waaromheen zich de tegenstellingen groeperen. Ook blijft door de 
tijdvlakken heen de tegenstelling gehandhaafd dat de rijke naamloos is, 
terwijl de arme daartegenover met name genoemd wordt: Lazarus. 

Dan is er natuurlijk de tegenstelling tussen de tijdvlakken zelf: tus
sen de tijd voor de dood en die na de dood. Terwijl voor de rijke 
tijdens zijn leven geldt dat hij binnen is, gekleed gaat in purper en 
linnen, dagelijks feest viert, kortom dat hij het goede ontvangt, geldt 
voor hem na de dood dat hij buiten is, in pijniging, vuur en foltering: 
twee situaties die aan elkaar tegengesteld zijn. Voor de arme geldt dat 
omgekeerd: tijdens zijn leven is hij buiten, verlangend zich te verza
digen, terwijl de honden zijn zweren komen likken: kortom hij ontvangt 
het kwade. Daar tegenover staat zijn situatie na de dood: binnen, in 
de schoot van Abraham, waar hij vertroosting ondervindt en waar water 
is. Voor beide verhaalfiguren geldt dat het verhaal suggereert dat de 
situatie tijdens hun leven tijdelijk is, terwijl daar tegenover de ono
verbrugbaarheid van de kloof aangeeft, dat de situatie na hun dood als 
blijvend verstaan moet worden. Bovendien is er voor de dood de moge
lijkheid tot contact (de deur), die na de dood een onmogelijkheid is 
geworden (de kloof); de afstand tussen de arme en de rijke was voor hun 
dood klein, na hun dood zijn ze ver van elkaar af. Voor de dood is de 
behoeftigheid uitgedrukt in gebrek aan voedsel, na de dood is de behoef
tigheid uitgedrukt in gebrek aan water. Uitgewerkt komt het oppositie-
kruis er nu als volgt uit te zien: 

binnen 
prachtig gekleed 

feestvierend 

goed ontvangend 

buiten 
nauwelijks gekleed 
verlangend zich te 
verzadigen 
kwaad ontvangend 

eten 
dichtbij 
poort 

tijdelijk 
tijdens het leven 

I 
naamloos, rijk——dood arm, met name genoemd 

begraven 
in de Hades 

buiten 
in pijniging 

vuur 
foltering 
sprekend 

afstand t.a.v. A 

nu, hier 
blijvend 
kloof 
ver 

drinken 
weggedragen 
in de schoot van A 
binnen 

water 
vertroosting 
zwijgend 
nabijheid t.a.v. A 
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Dit hele kruis van omkering van tegenstellingen laat zien dat de begin
situatie van de rijke in zekere mate equivalent is met de eindsituatie 
van Lazarus. Het goede dat hij ondervond, komt overeen met de vertroos
ting die Lazarus ondervindt. Verschillend is natuurlijk wel het tijde
lijke en het onherroepelijke karakter van beide situaties. Evenzo komt 
de beginsituatie van Lazarus overeen met de eindsituatie van de rijke: 
het kwade dat Lazarus tijdens zijn leven ontvangt, is vergelijkbaar met 
de foltering die de rijke man in de Hades ondervindt. Maar ook hier 
moet men voor het tijdelijke en blijvende karakter voorbehoud maken. 

Behalve het tijdelijke en blijvende karakter zijn er ook nog andere ver
schillen tussen de beginsituatie en de eindsituatie: kloof vs poort; 
dichtbij vs veraf; eten vs drinken. Ze geven aan dat de omgekeerde 
opposities die in de eindsituatie voorkomen, niet van hetzelfde karakter 
zijn als die van de beginsituatie, ondanks alle equivalenties. Beslis
send daarbij is de rol die de dood vervult in het verhaal: dat is het 
scharnier waarom alles draait, het punt waarna alles anders wordt. In 
het verhaal heeft die dood geen oppositie. De situatie tijdens het 
leven kan niet als oppositie van het moment van de dood gelden, omdat de 
oppositionele gegevens daarvan gevonden worden in de situatie na de 
dood. Als oppositioneel element van de dood zou de opstanding in aan
merking kunnen komen. Als zodanig wordt daar ook om gevraagd door de 
rijke man. Hij vraagt immers om Lazarus naar zijn broers te sturen ter 
voorkoming van de wetmatigheden die aan hemzelf gebeurd zijn. Maar die 
vraag om opstanding wordt afgewezen en is in het verhaal niet gereali
seerd. 

De gegevens die in het oppositiekruis aanwezig zijn, kunnen in eenzelfde 
semiotisch systeem geordend worden als gebruikt is bij de analyse van de 
ruimte- en de tijdgegevens van het verhaal. De contraire begrippen die 
in dit systeem aanwezig zijn, ontleen ik aan vers 25, omdat die begrip
pen de minste abstractiegraad vertonen ten aanzien van de gegevens uit 
het verhaal.52 Deze begrippen hebben bovendien het voordeel dat het ver
schil tussen begin- en eindsituatie meteen helder is. Het model ziet er 
dan als volgt uit: 

Jensen gebruikt zowel voor de situatie voor als na de dood de begrip
pen 'euphorie' en 'dysphorie'. HANS JÖRGEN JENSEN, o.e. 50. 
F. SCHNIDER - W. STENGER, o.e. 278, gebruiken in de beide situaties 
de begrippen 'positieve Status' en 'negatieve Status'. Beide soorten 
aanduidingen hebben het nadeel dat zonder toevoegingen het verschil 
in de omkering van tegenstellingen tussen begin- en eindsituatie niet 
duidelijk wordt. 
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vertroosting foltering 

goede 

slechte goede 

Aan dit model liggen voor de virtuele en de gerealiseerde transformaties 
dezelfde wetmatigheden ten grondslag als aan het model waarin de locale 
en temporele opposities en equivalenties zijn weergegeven. Ook de pun
ten А, В en С hebben in dit model dezelfde functies. A geeft de moge
lijke transformatie aan door de poort in de situatie tijdens het leven. 
В geeft de onmogelijke transformatie aan door de kloof in de situatie na 
de dood. С geeft de feitelijke transformatie aan door de dood heen van 
de beginsituatie naar de eindsituatie. 

Aan het einde van het ingebedde verhaal komt de bekering ter sprake die 
nodig is om de virtuele transformatie van de beginsituatie tot perfor-
mantie te brengen. De vijf broers van de rijke man lopen gevaar het
zelfde lot te ondergaan als hijzelf. Maar volgens Abraham zal de 
opstanding van Lazarus uit de doden hun willen evenmin manipuleren, als 
niet Mozes en de profeten dat willen reeds manipuleren. De opstanding 
uit de doden staat in geen enkele concurrentieverhouding met wet en pro
feten. 

6.А DE PRAGMATISCHE WERKING VAN 16,19-31 IN DE COMMUNICATIEVE 
CONTEKST VAN J en Τ 

6.4.1 OP NARRATIEF NIVEAU 

In het geval van de parabel van de rijke man en Lazarus zijn speciaal de 
Farizeeën de toehoorders, overigens in een situatie waarin ook tolle
naars en zondaars, schriftgeleerden en leerlingen, blijkens het vooraf
gaande, aanwezig blijven gedacht. Door het vertellen van het ingebedde 
verhaal krijgen zij weet van de betekenissen die het discursieve systeem 
van het verhaal produceert. In het verhaal komt dit erop neer dat de 
deur, die een contactmogelijkheid is tussen de arme en de rijke man, 
maar die als contactmogelijkheid in het verhaal niet gerealiseerd wordt, 
na de dood een van weerskanten onoverbrugbare kloof is geworden. Bij 
dat weten hoort ook dat na de dood de arme man niet meer in een behoef
tige situatie verkeert, maar dat de rijke daar wel in komt te verkeren. 
De dood (in het discursieve systeem aangegeven als punt C) is het punt, 
waarbij het onherroepelijk 'te laat' is.53 In formule is dit: 

53 Dit aspect van 'te laat' wordt vooral uitgewerkt door OTTO GLOMBITZA, 
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J -» ((Tv 0
W e
) •+ (Τ A O

w e
)) 

De dreiging met het onherroepelijk 'te laat' en de definitieve omkering 
van de verhoudingen in behoeftigheid tussen de rijke man en de arme 
Lazarus is ook een manipulatie van het willen en het moeten van de Fa
rizeeën. Door deze dreiging wordt hun de noodzaak voorgehouden in con
tact te treden met de mensen met wie ze geen contacten onderhouden. De 
dreiging die er van het verhaal uitgaat, is dat de uiteindelijke bestem
ming van de Farizeeën dezelfde zal zijn als die van de rijke man. Deze 
mogelijkheid van herkenning van de Farizeeën van zichzelf in de rijke 
man ligt voor de hand vanwege het woord φιλάργυροι in 16,14. Van belang 
is daarbij ook dat de Farizeeën de voorafgaande parabel over de onrecht
vaardige rentmeester en de daaropvolgende spreuken, die toch ook gingen 
over een economische werkelijkheid, niet serieus namen. De manipulatie 
van het willen en moeten die door de dreiging van het onherroepelijk 'te 
laat' gebeurt, is in formule: 

J •» ((Τ ν 0ыі/то) ч. (Τ A 0
w i / m o

)) 

Naar de Farizeeën toe wil Jezus deze transformatie bewerken met het ver
tellen van de parabel van Lazarus en de rijke man. Maar tegelijk zegt 
hij met diezelfde parabel dat deze transformatie door een andere instan
tie dan hijzelf bewerkt kan worden. Wanneer op het einde van het ver
haal de rijke man vraagt. Lazarus naar zijn vijf broers te sturen om zo 
aan het dreigende 'te laat' te kunnen ontkomen, is het antwoord van 
Abraham dat ze naar Mozes en de profeten kunnen luisteren en dat, als 
Mozes en de profeten deze manipulatie van het weten, willen en moeten 
niet kunnen voltrekken, iemand die uit de doden is opgestaan dat ook 
niet kan. Het feit dat Mozes en de profeten voldoende worden geacht, 
heeft een bijzondere werking in verband met vers 17. waar de blijvende 
gelding van de wet wordt benadrukt. In het geheel van het boek en dus 
ook in de communicatieve situatie van E en L heeft het feit dat in Lc 
24,27.44 vanuit Mozes (de wet), de profeten, en in 24,44 ook vanuit de 
psalmen de leerlingen begrijpelijk wordt gemaakt dat de gang van het 
totale verhaal en vooral de gebeurtenissen te Jeruzalem, waarbij de 
opstanding een belangrijke rol vervult, zo moesten plaatsvinden, deze 
bijzondere pragmatische werking dat de wet en de profeten niet exclusief 
tegenover de gebeurtenissen van het koninkrijk van God komen te staan, 
maar dat ze in eikaars verlengde liggen. In Lc 24 gaat het, net als in 
16,16 vooral om de profetische functie van de wet; in 16,29.31 ligt het 
accent, evenals in 16,17 meer op de ethische functie. 

Der reiche Mann und der arme Lazarus. Lk XVI 19-31. Zur Frage nach 
der Botschaft des Textes. Novum Testamentum 12 (1970) 166-180. Op 
pagina 173-174 vat hij de boodschap van de tekst samen in een drie
voudig 'te laat': 
1. te laat erkent de rijke wie voor de deur lag. 
2. te laat erkent de rijke dat hij dienend in de wereld had kunnen 
staan en zo zijn broers van dienst had kunnen zijn. 
3. te laat komt de rijke op het idee om Lazarus invloed te laten 
uitoefenen. Mozes en de profeten moeten voldoende zijn. 
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Het vertellen van het verhaal van de rijke man en Lazarus beoogt 
tenslotte een disjunctieve transformatie. De Farizeeën moeten afzien 
van een bepaald willen en moeten. Ook hier is de dreiging van het 
onherroepelijk 'te laat', zoals dat in het verhaal gebeurt, een manipu
latie van dat willen en moeten. Het willen en moeten waarom het gaat en 
waar de Farizeeën vanaf zouden moeten zien, is 'zichzelf rechtvaardigen 
voor het oog van de mensen' . Op deze manipulatie spelen vooral de 
details in van de kleding van de rijke Purper en linnen is, zoals ge
zegd. koningskled:ng Daarin wordt zichtbaar wat voor mensen verheven 
is. Deze manipulatie is in formule: 

J •» ( ( T A 0wl/mo) - (Τ ν 0 w l / m o
)) 

6.4.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

Tussen de parabel en de communicatieve situatie waarin deze verteld 
wordt, bestaat een aantal overeenkomsten, waaraan de metaforische func
tie van het ingebedde verhaal duidelijk wordt. Ten eerste zijn er de 
equivalenties tussen de rijke man en de Farizeeën Deze zijn er op twee 
terreinen de omgang met mensen die er in hun ogen niet bij horen en de 
omgang met geld Het feit dat de Farizeeën in 16,14 0гХоруирог worden 
genoemd maakt het gemakkelijker om tussen de rijke man en de Farizeeën 
overeenkomsten te herkennen. In de communicatieve situatie zoals die is 
aangegeven in 15,1-2, zijn er overeenkomsten in de houding van de Fari
zeeën jegens tollenaars en zondaars en in de houding van de rijke man 
jegens Lazarus. Hoewel de mogelijkheden tot contact er zijn vanwege de 
deur, worden ze niet gerealiseerd, net zoals de Farizeeën de mogelijk
heid tot gemeenschap met tollenaars en zondaars niet realiseren. Deze 
overeenkomsten tussen de rijke man en de Farizeeën maken ook andere 
equivalenties tussen verhaalfiguren van het ingebedde verhaal en die van 
het totale verhaal helder. Zo is er een equivalentie tussen Jezus en 
Abraham. Jezus gaat om met tollenaars en zondaars in een tafelgemeen-
schap zoals beschreven in 15,1-2, Lazarus wordt opgenomen in de schoot 
van Abraham, welke woorden wijzen op een maaltijdsituatie Daarmee ligt 
ook de equivalentie voor de hand tussen de tollenaars en Lazarus. Zoals 
Lazarus zich tracht te verzadigen met wat valt van de tafel van de 
rijke, zo zijn het de tollenaars en zondaars die tafelgemeenschap met 
Jezus zoeken en trachten binnen te komen m het koninkrijk van God. Zo 
immers is ττβς εις αυτήν βιάζεται van vers 16 uitgelegd. Een verschil 
tussen Lazarus en de tollenaars is echter dat de tollenaars helemaal 
niet arm hoeven te zijn. Zacheus is een voorbeeld van een erg rijke 
tollenaar. Het geheel van equivalenties levert het volgende associatie-
en dissociatie schema op: 
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A2 

Al = Abraham Yl = Lazarus ZI = de rijke man 
A2 = Jezus Y2 = tollenaars en zondaars 

Z2 = Farizeeën en schriftgeleerden 

In het ingebedde verhaal zijn er ook nog de vijf broers, voor wier posi
tie in de communicatieve situatie van J en Τ de leerlingen en het volk 
kunnen gelden. Wellicht is dit pragmatisch gezien van bijzonder belang, 
omdat het ook precies ten aanzien van deze vijf broers is dat het ver
haal een open einde heeft. Niet wordt verteld of ze zich bekeren en 
luisteren naar Mozes en de profeten. Het gaat om de eigen reactie van 
de toehoorders, waaruit zal blijken welke van de waarden die constitu
tief zijn voor het ingebedde verhaal, gerealiseerd worden in de commu
nicatieve situatie. 

Door de equivalenties tussen de verhaalfiguren van het ingebedde verhaal 
en die van het totale verhaal, equivalenties die gegrond zijn in de
zelfde semantische waarden, wordt de metaforische functie van het inge
bedde verhaal zichtbaar. Deze kan weergegeven worden in de volgende 
figuur: 

Farizeeën-
rijke— 

uitsluiten 

insluiten 
5 broers-

leer 1 ingen+menigte-

-Jezus 
-Abraham 

insluiten 

uitsluiten 
-Lazarus 
-tollenaars 

Tegelijkertijd laat het ingebedde verhaal zien dat Mozes en de profeten 
adequate gidsen zijn voor de keuze van de waarden die de toehoorders 
moeten gaan realiseren.5* Bijzondere getuigenissen van iemand die uit 
de doden is opgestaan, zijn niet nodig. 

^ WILSON, o.e. 18, spreekt over adequate gidsen voor hen die het konin
krijk van God binnen willen gaan. 
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6.4.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

De parabel dreigt met een onherroepelijk 'te laat'. Als taaldaad valt 
daarmee het vertellen van de parabel in de categorie van de 'assertives' 
en de 'directives'.55 Wil de dreiging enig effect hebben, dan is de 
spreker gebonden aan de waarheid van zijn uitspraken en tegelijkertijd 
probeert hij met het uitspreken van die dreiging effect uit te oefenen 
op de toehoorders. Is het eerste afwezig, dan is het tweede zonder meer 
tot mislukken gedoemd. Met het vertellen van het verhaal geeft Jezus 
dus een reële mogelijkheid aan, hoe het met de Farizeeën af zal lopen en 
dat er voor hen een onherroepelijk 'te laat' zal zijn. In deze zin is 
het ingebedde verhaal dus een spiegeltekst van het totale verhaal.se 

Tegelijk geeft hij echter de middelen aan hoe aan deze dreiging te ont
komen. Niet de afstamming van Abraham en niet de opstanding uit de 
doden, maar luisteren naar Mozes en de profeten is het geëigende middel 
om aan de dreiging te ontkomen. Dit betekent dat er ook enig uitstel is 
gegeven aan het dreigende 'te laat . In dit verband is het van belang 
dat niet verteld wordt wat het lot is van de vijf broers van de rijke 
man, of ze inderdaad luisteren naar Mozes en de profeten of dat ze op 
dezelfde folterplaats zullen komen. Hoe de vijf broers zullen reageren, 
wordt als het ware ingevuld door de Farizeeën met hun eigen reactie op 
het verhaal. Uit hun reactie op de voorafgaande parabels, zoals die 
omschreven is in 16,14, is er weinig reden om een positieve reactie te 
verwachten. Maar hun feitelijke reactie op het verhaal van Lazarus en 
de rijke man wordt niet vermeld. In de communicatieve situatie van E en 
L kan dit achterwege blijven van de reactie van de Farizeeën hetzelfde 
effect hebben als de werking van het open einde bij een aantal parabels 
uit het Lucasevangelie in de communicatie van Jezus en zijn toehoorders: 
hoe het einde van het ingebedde verhaal zal zijn, is afhankelijk van de 
perceptie van het ingebedde verhaal bij de verhaalfiguren die functio
neren in het totale verhaal en dus van het verloop van het totale ver
haal.57 

55 Voor de gebruikte taxonomie van illocutionaire handelingen vgl. 
hoofdstuk 4, noot 65. 

ss Het idee van de omkering van de tegenstellingen komt meerdere keren 
in het Lucasevangelie voor. Vgl. V. TANCHE, o.e. 569-570. 

57 Een zelfde werking van het open einde is er bij de parabel van de 
verloren zoon, waar niet verteld wordt of de oudste zoon inderdaad 
aan het feest gaat deelnemen, en bij de parabel van de onrechtvaar
dige rentmeester, waar niet verteld wordt of de rentmeester inderdaad 
onderdak vindt bij de schuldenaren. Voor deze pragmatische werking 
is de plaats van het ingebedde verhaal in het totale verhaal van 
groot belang. De in deze studie besproken parabels maken deel uit 
van de 'evaluation section'. Het is opmerkelijk dat bij het laatste 
ingebedde verhaal, Lc 20,9-18, Jezus zelf het einde van het verhaal 
aan de parabel toevoegt, na aan zijn toehoorders gevraagd te hebben 
wat de heer van de wijnboeren zal doen. Dit ingebedde verhaal maakt 
deel uit van de sanctiefase. Ook in het eraan voorafgaande ingebedde 
verhaal 19,11-27 wordt met een zekere zorgvuldigheid de afloop van 
het verhaal voor alle verhaalfiguren van het ingebedde verhaal ver-
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6.4.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

Met het vertellen van het ingebedde verhaal probeert de verteller trans
formaties te bewerken bij zijn toehoorders. Dat doet hij onder meer 
door de evaluaties die hij hecht aan de waarden die constitutief zijn 
voor het ingebedde verhaal. In het verhaal van Lazarus en de rijke man 
wordt dit gerealiseerd door een intern evaluatief commentaar dat door 
Abraham wordt uitgesproken in de verzen 25 en 26. De leefwijze van de 
rijke man voor zijn dood noemt hij daar het ontvangen van goede dingen; 
die van Lazarus het ontvangen van slechte dingen. Tegelijkertijd geeft 
hij aan dat na de dood dit onherroepelijk omgekeerd is: Lazarus wordt 
vertroost, maar de rijke man wordt gekweld. Dit evaluatief commentaar 
van Abraham is tegelijk de evaluatie van de verteller J. Dat moge daar
uit blijken dat Jezus op andere plaatsen een zelfde soort van wetmatig
heid van omkering van tegenstellingen aangeeft; vgl. 6,20-26, waar de 
tekst die nu geen verhaal is, eenzelfde soort van tegenstellingen aan
geeft, en 14,11 en 18,14. Dat deze evaluatie ook de evaluatie is van E 
in de communicatie van E en L, moge daaruit blijken dat deze evaluatie 
niet alleen door Jezus maar ook door andere verhaalfiguren gerealiseerd 
wordt. In het danklied van Maria valt een zelfde wetmatigheid van om
kering van tegenstellingen te herkennen; vgl. Le 1,52-53. 

Op de evaluatie die door Abraham, maar tegelijk door J en E gebeurt, 
wordt een zware druk gelegd, doordat ook aangegeven is dat deze evalua
tie definitief en onherroepelijk is. In vers 26 wordt aangegeven dat de 
kloof die er is na de dood tussen de rijke man en de arme Lazarus van 
weerszijden niet meer te overbruggen is. Het totale evaluatieschema 
tenslotte is nu: 

positief 
insluiten 

\ 

/ 
uitsluiten 

negatief 

negatief 
uitsluiten 

< 
insluiten 

positief 

teld. Dit ingebedde verhaal gaat onmiddellijk vooraf aan de sanctie
fase van het totale verhaal. 
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HOOFDSTUK 7 

DE PRAGMATISCHE WERKING VAN DE VIJF PARABELS TE ΖΛΜΕΝ 
IN DE COMMUNICATIE VAN J EN Τ 

7.0 INLEIDING 

In het voorafgaande zijn de parabelverhalen van Lc 15,1-17,10 steeds af
zonderlijk bestudeerd, zonder daarbij nog te letten op hun onderlinge 
samenhang. Alleen bij de ingebedde verhalen van Lc 15 іь dit gebeurd. 
Alvorens de pragmatische werking van de vijf parabels te zamen in de 
communicatieve situatie van J en Τ bestudeerd kan worden, moet eerst hun 
onderlinge sdtnenhang aangegeven worden. De onderlinge verbanden van Lc 
15 en 16 op het niveau van woord- en taaiovereenkomsten zijn al aan de 
orde geweest in hoofdstuk 3 van deze studie. Hier, in dit hoofdstuk, 
worden vooral de verbanden in de dieptestructuur besproken. Voor het 
onderlinge verband is het ook van belang, aan te geven hoe de opeenvol
ging is van taaldaden die met het vertellen van de vijf parabels gesteld 
worden. Daarna volgt een analyse van het navolgende tekstgedeelte: 
17,1-10. Deze navolgende co-tekst kan men zien als een sturing van de 
pragmatische werking van de voorafgaande ingebedde verhalen en hun toe
passingen. Daarom worden de verbanden met Lc 15 en 16 opgesomd. Ook 
kan men 17,1-10 begrijpen als een onderdeel en verdere ontwikkeling van 
de communicatieve situatie. Daarom wordt dit tekstgedeelte ook bestu
deerd volgens het gewone procédé. Daarnci volgt een beschrijving van de 
pragmatische werking van de vijf parabels in hun geheel. 

7.1 ÜE SAMENHANG VAN DE VIJF PARABELS 

7.1.1 DE VERBANDEN IN DE DIEPTESTRUCTUUR 

Diverse malen is bij de analyse van de discursieve organisatie van de 
afzonderlijke verhalen gebruik gemaakt van een semiotisch vierkant dat 
gebouwd is rond de termen /insluiten/ en /uitsluiten/. Bij de analyse 
van de parabels van de man met de honderd schapen en van de vrouw met de 
tien drachmen is dat niet gebeurd, omdat daar gebruik is gemaakt van de 
termen /verloren/ en /gevonden/, die veel dichter bi] de tekst blijven.1 

Bij de bespreking van de parabel van de vader en zijn twee zonen is 
gebleken dat de opposities en equivalenties, die weergegeven kunnen wor
den met de termen /verloren/ en /gevonden/, ook weergegeven kunnen wor
den met de termen /ver/ en /nabij/ 1 De verschillen tussen de parabels 
moeten daarbij steeds in het oog gehouden worden. In de parabel van de 
man met de honderd schapen spelen de opposities en equivalenties zich af 
binnen de isotopieen van de kleinveehoudenj. De oppositie tussen 
/uitsluiten/ en /insluiten/ heeft daar, naast een geografisch-locale 
connotatie, ook de connotaties van de warmte en de geborgenheid van de 

1 Zie 4.4.1. en 4.4.2. 

2 Zie 4.4.3. 
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kudde en de veiligheid die de herder biedt, of het ontbreken daarvan. 
In de parabel van de vrouw met de tien drachmen roepen de termen naast 
hun denotatieve betekenis de connotaties op die typisch zijn voor het 
huishouden. In de parabel van de man met de twee zonen hebben de ter
men, behalve hun denotatieve betekenis, connotaties die thuishoren bij 
de isotopieën van de onderlinge relaties in een familiebedrijf in een 
agrarisch milieu. In deze isotopie betekent /ver/ en /uitsluiten/ een 
geografische scheiding, een economische scheiding en een religieuze 
scheiding.1 De zware betekenis van deze termen wordt daaraan duidelijk 
dat ze equivalent zijn aan de opposities tussen /verloren/ en gevonden/ 
en tussen /dood/ en /leven/. In de parabel van de vader en de twee 
zonen wordt bovendien de tegenstelling tussen de vader en de oudste zoon 
aangegeven met de termen /insluiten/ en /uitsluiten/, waarbij 
/insluiten/ positief werd geëvalueerd en /uitsluiten/ negatief.' Het 
totale model voor Lc 15 is geordend naar de oppositie tussen subject en 
object, maar daarin zijn de semantische waarden van /insluiten/ en 
/uitsluiten/ steeds aanwezig, getuige het feit dat er een associatie- en 
dissociatieschema is opgesteld dat geldt voor zowel de ingebedde verha
len van Lc 15, hun toepassingen in 15,7 en 15,10 en hun communicatieve 
situatie in 15,]-2.5 In de parabel van de onrechtvaardige rentmeester 
heeft de discursieve analyse aangewezen dat de vraag naar bestaansze
kerheid een contraire oppositie oplevert tussen /positie/ en 
/solidariteit/.6 Tegenover de hoge maatschappelijke rang en stand en de 
daarbij behorende bestaansmiddelen staat het engagement en de vriend
schap met de schuldenaars, die verkregen wordt door een deel van de 
schuld kwijt te schelden. Deze contraire oppositie in een economisch-
juridische isotopie suggereert vanwege de toevlucht die verkregen wordt 
bij de schuldenaars door hen aan zich te verplichten, een contraire 
oppositie tussen /insluiten/ en /uitsluiten/. Waar de parabel een toe
passing vindt in het zoeken naar heilszekerheid, zoals dat geformuleerd 
is in 16,9, vinden de termen /positie/ en /solidariteit/ equivalenties 
in /mammon/ en /vrienden/, wat weer in uitdrukkelijk verband is gebracht 
met de communicatieve situatie die beschreven is in 15,1-2 en waar de 
termen /insluiten/ en /uitsluiten/ uitdrukkelijk zijn vermeld.7 Wat de 
toehoorders kunnen leren van de rentmeester is, hoe sluw te handelen in 
tijden van crisis. In dp toepassing van 16,10-12 ondervindt dit een 
zekere correctie. Het gaat er niet alleen om dat de toehoorders sluw 
zijn als de onrechtvaardige rentmeester. Ten aanzien van de eigenschap 
αδικία ontvangt de rentmeester in 16,10-12 een negatieve evaluatie en de 
toehoorders worden ertoe aangespoord bij het realiseren van gemeenschap, 
van heilszekerheid, van bestaanszekerheid en in de omgang met geld en 

' Zie 4.3.3. 

* Zie 4.4.3. 

' Zie 4.6.2. 

* Zie 5.4. 

7
 Zie 5.5.1.2. In het manifestatieniveau van de tekst wordt de waarde 
/insluiten/ aangegeven door εγτιζουντες en het samen eten van Jezus 
met tollenaars en zondaars. 
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goed de waarde /betrouwbaar/ te realiseren.' In 16,13 wordt gesteld dat 
associatie met God dissociatie met de mammon impliceert en omgekeerd 
associatie met de mammon dissociatie met God.' Ook deze discursieve 
organisatie van 16,13 is in verband gebracht met de communicatieve 
situatie waarin Jezus de parabel vertelt Het feit dat in de navolgende 
co-tekst de Farizeeën φιλάργυροι genoemd worden (16,14), betekent dat ze 
geassocieerd zi]n met de mammon en gedissocieerd met God.

10
 Deze asso

ciatie en dissociatie van vers 13 kan men ook weergeven in termen van 
/uitsluiten/ en /insluiten/, omdat het vergeleken wordt met de manier 
waarop een huisslaaf zich hecht aan de ene meester en niet aan de 
andere. 

In 16,15-18 wordt het dissocierende en uitsluitende gedrag van de Fa
rizeeën geverifieerd. Voor het oog van de mensen schijnen de Farizeeën 
verheven, maar m feite zi]n ze voor God die hun harten kent een gru
wel.11 Deze veridictie wordt bevestigd door de analyse van deze ver
zen12 waarin is aangetoond dat in Jezus en Johannes zowel wet en profe
ten als het koninkrijk van God als complementaire gegevens gerealiseerd 
worden, maar dat daartegenover in de Farizeeën noch de wet en de profe
ten noch het koninkrijk van God worden gerealiseerd. 

In de parabel van Lazarus en de rijke man speelt tot twee maal toe een 
discursieve organisatie rond de termen /binnen/ en /buiten/ een rol, één 
maal voor de dood van de rijke man en van Lazarus, één maal in de si
tuatie na hun dood.13 Het is niet moeilijk in deze parabel deze locale 
opposities ook weer te verstaan als equivalente termen van /insluiten/ 
en /uitsluiten/ In feite betreft de pragmatische werking immers 
opnieuw de mechanismen rond associatie en dissociatie.1* 

De tot nu toe in deze paragraaf voltrokken operaties brengen een discur
sieve organisatie aan het licht die in de verschillende isotopieen van 
de verschillende parabels, in de communicatieve contekst waarin de para
bels verteld worden, en in de toepassingen van de verschillende parabels 
aanwezig is. Deze discursieve organisatie groepeert zich rond de termen 
/insluiten/ en /uitsluiten/. Wanneer men let op de transformaties die 
in de verschillende isotopieen voltrokken worden of waarvan geïntendeerd 
wordt dat ze gerealiseerd worden, kan men die transformaties m de geza
menlijke discursieve organisatie met behulp van de operaties van negatie 
en selectie als volgt aangeven: 

' Zie 5.5.2 

• Zie 5.5.3. 

10 Zie 5.5.3.3. 

11 Zie 6.6.1. 

12 Zie 6.2. 

13 Zie 6.3.4. 

14 Zie 6.4.2. 
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uitsluiten insluiten 

1\ 2 

insluiten uitsluiten 

Als gerealiseerde transformatie wordt dit opgevoerd in de relaties: 
man - het ene schaap 
vrouw - de ene drachme 
vader - de jongste zoon 
God - zondaar 
Jezus - tollenaars en zondaars 
rentmeester - schuldenaars 
Abraham - Lazarus 
Als geïntendeerde transformatie is bovenstaand schema aanwezig bij: de 
buren en vrienden, de buurvrouwen en de vriendinnen, de oudste zoon, de 
schriftgeleerden en Farizeeën, de leerlingen, de rijke man voor diens 
dood. Als onmogelijk te realiseren transformatie is bovenstaand schema 
aanwezig bij de rijke man na diens dood. 

Doordat zowel de geïntendeerde transformaties als de gerealiseerde 
transformaties spelen op het niveau van de afzonderlijke parabels én op 
het niveau van de communicatieve contekst waarin Jezus deze parabels 
vertelt (dus van J en T), wordt duidelijk dat we te maken hebben met 
realisaties van waarden die op beide niveau's aanwezig zijn. Dat bete
kent wellicht dat ze ook op het niveau van E en L aanwezig zijn. Hoe 
deze waarden op dat niveau een rol spelen, moet in een volgend hoofdstuk 
beschreven worden. Uit de operaties die in deze paragraaf voltrokken 
zijn, wordt duidelijk dat in de totale discursiviteit van de parabels 
van Lc 15 en 16 het communautaire aspect de overhand heeft. Het gemeen
schapsaspect is in de meeste tekstonderdelen impliciet of expliciet aan
wezig. Het krijgt vorm in de verschillende isotopieën en is zo een rode 
draad door Lc 15 en ló heen. 

7.1.2 HET VERTELLEN VAN DE PARABELS ALS TAALDADEN 

Bij de bespreking van de afzonderlijke parabels is steeds aangegeven 
welke taaldaden er gesteld zijn met het vertellen van die parabels. 
Voor een goed begrip van wat er gebeurt door het vertellen van de opeen
volgende parabels kan het dienstig zijn, zicht te hebben op het verloop 
van de opeenvolgende taaldaden. 

Het vertellen van de parabels uit Lc 15 is gekarakteriseerd als een 
rechtvaardiging voor Jezus' omgang met tollenaars en zondaars. Als 
taalhandelingen vielen die. parabels daarmee in de categorieën van de 
'expressives en de 'directives'.15 De parabel van de onrechtvaardige 
rentmeester is tot driemaal toe ondergebracht in de categorie van de 
'directives'16 en daarbij gekarakteriseerd als 'aansporing'. De parabel 

15 Zie 4.6.3. 

" Zie 5.5.1.3.; 5.5.2.3 en 5.5.3.3. 
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van Lazarus en de rijke man is gekarakteriseerd als een 'dreiging' en 
ondergebracht in de categorie van de 'assertives' en de 'directives'.17 

Er valt dus een verschuiving te constateren in het soort communicatie, 
dat met het vertellen van de parabels tot stand wordt gebracht, een ver
schuiving die gekarakteriseerd kan worden als een verschuiving van een 
meer emotieve tendens naar een meer conatieve tendens.1* In de parabels 
van Lc 15 is steeds het karakter van de zelfrechtvaardiging van Jezus 
aanwezig, naast de conatieve tendens van uitnodiging. De conatieve ten
dens wordt echter steeds sterker en verdringt de emotieve tendens, tot
dat ze tenslotte in de parabel van Lazarus en do rijke man het karakter 
heeft aangenomen van dreiging. 

Hiermee samenhangend is een andere tendens aanwijsbaar in de opeenvol
ging van de parabels. De parabels van Lc 15 spelen alle tijdens het 
leven. Weliswaar is er in de parabel van de vader met de twee zonen 
sprake van een overgang van dood naar leven (vers 24 en 32), maar het 
woord 'dood' is daar niet in die meest direkte zin gebruikt dat er 
iemand gestorven is. In de parabel van de onrechtvaardige rentmeester 
is er sprake van het einde van bestaanszekerheid bij het wegvallen van 
het rentmeesterschap en in de toepassing van vers 9 is er zelfs sprake 
van de dood, wanneer de mammon wegvalt. In de parabel van Lazarus en de 
rijke man is bovendien een hele scène over de dood heen, zodat de thema
tiek van 'te laat' een rol kan gaan spelen. Ongetwijfeld liggen hier 
ook verbanden met Lc 12,20 en 12,33.19 In de communicatie tussen Jezus 
en zijn toehoorders speelt dit in op het eschatologische karakter van 
een aantal parabels en hun toepassingen en heeft daardoor een eigen 
pragmatisch effect. 

7.2 ANALYSE VAN DE NAVOLGENDE CO-TEKST: 17,1-10 

Alvorens over te gaan naar een beschrijving van de pragmatische werking 
van de vijf parabels in hun totaliteit, bestuderen we eerst de na
volgende co-tekst volgens het gewone procédé, als een onderdeel van de 
communicatieve situatie waarin de ingebedde verhalen zijn verteld. 
Tegelijk is de navolgende co-tekst een sturing van de pragmatische wer
king van de ingebedde verhalen en hun toepassingen als geheel. 

7.2.1 DE SAMENHANG OP MANIFESTATIENIVEAU MET LC 15 EN 16 

De verbanden van Lc 15 en 16, die al eerder in hoofdstuk 3 besproken 
zijn, worden versterkt vanuit het woord- en taalgebruik in 17,1-10. 
Door het gebruik van vormen van het werkwoord ομαρτονω in 17,4 wordt 
teruggegrepen op 15,1-2, waar sprake is van tollenaars en zondaars en 

1 7
 Zie 6.4.3. 

1 1
 Voor de termen 'emotief' en 'conatief', vgl. ROMAN JAKOBSON, Lin
guistics and Poetics. In: Thomas A. Sebeok (ed). Style in Language. 
Cambridge (Massachussetts) 1960. 350-377. 

l s
 Voor een bespreking van deze teksten zie mijn bijdrage in het totale 
project over de parabel van de rijke boer: Lc 12,13-21. 
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waar Farizeeën en schriftgeleerden Jezus de tafelgemeenschap met tolle
naars en zondaars kwalijk nemen. De zondaar wordt ook genoemd na de pa
rabels van het verloren schaap en de verloren drachme, in de toepassin
gen die op de twee parabels volgen (15,7.10). Verbanden liggen er ook 
met de parabel van de vader en zijn twee zonen, waar de jongste zoon 
bekend gezondigd te hebben tegen de hemel en tegen zijn vader 
(15,18-21). Hoewel het geen woordelijk verband is, kan αδικία waarvan 
in 16,8-12 sprake is inhoudelijk onder het begrip αμαρτία geschaard wor
den, evenals het niet luisteren naar Mozes en de profeten in 16,31. 

Het woord αδελφός verbindt het tekstgedeelte met 15,11-32, met name met 
15,32, waar de vader tegenover de oudste zoon benadrukt dat diens rela
tie met de jongste zoon een relatie van broederschap is. Ook zijn er 
verbanden met het verhaal van Lazarus en de rijke man, met name aan het 
einde van het verhaal, waar de rijke vraagt om Lazarus te sturen naar 
zijn vijf broers om voor hen te getuigen. In deze parabel is er ook 
sprake van een vader-zoon verhouding tussen de rijke man en Abraham. 
Dat betekent dat impliciet het. gegeven 'broer' aanwezig is. Het woord 
μετανοεω komt ook voor in 15,7; 15,10 en 16,30. Via dit woord zijn er 
verbanden met de parabels van Lc 15 en met die van Lazarus en de rijke 
man. Het woord πιστις in 17,5 en 17,6 legt verbanden met de gegevens in 
de tegenstellingen rond het woord πιατος in 16,10-12, en daarmee met één 
van de toepassingen van de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. 
Het gebruik van het woord υπακούω roept het gebruik van ακούω in 15,1; 
16,14 en 16,31 in herinnering. De constructie waar de vraag van 17,7-8 
mee begint, is dezelfde als waar de vraag van 15,4 mee begint.

20 

15,4 Τις ανθρωιτος εξ uywv έχων εκατόν ιτροβατα 
17,7 Τις δε εξ υμών δουλον έχων 

De woorden εισελθοντι εκ του αγρού in 17,7 roepen het gedrag in herin
nering van de oudste zoon, die εν αγρωτ is (15,25) en niet naar binnen 
wilde: ουκ ηθελεν εισελθετν, in 15,28. Toch gaat het ook om nogal ver
schillende situaties. In 15,28 is het de oudste zoon die van de akker 
komt en bij zijn thuiskomst alles toebereid vindt voor het feest dat bij 
gelegenheid van de. thuiskomst van de jongste zoon wordt gegeven. In 
17,7 is het een slaaf die bij zijn thuiskomst eerst de maaltijd voor 
zijn meester moet klaar maken en hem moet bedienen, alvorens hij zelf 
aan eten en drinken toekomt. Dit brengt tot de thematiek van 
(feest)maaltijd houden die in heel Lc 15 en 16 aanwezig is. In de com
municatieve situatie maken de Farizeeën en schriftgeleerden Jezus het 
verwijt dat hij met tollenaars en zondaars eet. In alle drie de para
bels van Lc 15 is er sprake van feest. Het meest uitgewerkt is dit wel 
in de parabel van de verloren zoon. In de toepassingen van 15,7 en 
15,10 wordt het feest in de hemel genoemd, wanneer een zondaar zich be
keert. In de parabel van Lazarus en de rijke man is het contrast tussen 
de dagelijkse overvloed en het gebrek aan eten en drinken een van de 
centrale thema's. Dreigend gebrek aan bestaanszekerheid is een van de 
voornaamste drijfveren voor het corrupte handelen van de rentmeester. 

2 0 De formule τις εζ υμών is aanwezig in 11,11; 12,25; 15,4; 17,7 (vgl. 
ook 14,31; 15,8). I. HOWARD MARSHALL, The Gospel of Luke. Exeter 
1978. 463. 
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Het feit dat het in 17,7-10 gaat om de slaaf van één meester verwijst 
misschien ook nog naar 16,13. waar de onmogelijkheid van een dienaar met 
twee meesters aan de orde is. De gebruikte woorden zijn echter ver
schillend: in 16,13 οικετης en in 17,7-10 δούλος. 

7.2.2 DE INDELING VAN 17,1-10 

Een eerste indeling ontstaat door de afwisseling van direkte redes. In 
vers 1-4 richt Jezus zich tot de leerlingen. Daarmee richt hij zich tot 
een andere categorie in zijn toehoorderskring dan met de direkte rede 
die in 16,15 begon en die blijkens 16,14 gericht is aan het adres van de 
Farizeeën. Overigens moet men zich de verschillende groeperingen binnen 
de toehoorderskring niet al te geïsoleerd voorstellen. In 16,1 blijkt 
dat zich temidden van tollenaars en zondaars aan de ene kant en schrift
geleerden en Farizeeën aan de andere kant ook leerlingen bevinden. In 
16,14 reageren Farizeeën op woorden die volgens 16,1 mede tot de leer
lingen waren gericht.21 In 17,5 wordt de direkte rede van Jezus door de 
apostelen onderbroken met een vraag. Dat Lucas het woord 'apostel' hier 
gebruikt, betekent een verbijzondering van de groep leerlingen. De ver
zen 6-10 bevatten een antwoord op deze vraag. Deze twee gedeeltes wor
den bij elkaar genomen als vraag en antwoord. De herhaling van het 
woord πιοτις van vers 5 in vers 6 versterkt hun samenhang. 

De direkte rede in het eerste gedeelte (vers 1-4) valt weer in drie 
gedeeltes uit elkaar. Het eerste (vers lb-2) wordt bepaald door het 
trefwoord Οκανδολον - σκανδαλίζω, het derde door de trefwoorden αμαρ-
Tavu, μεταυοεω, αφιημτ en επτακίς. Waar het tweede onderdeel in eerste 
instantie bij hoort, is afhankelijk van de betekenis van εαυτοις: 
reflexief of reciproque. In de reflexieve zin betekent vers 3a: 'laat 
iedereen op zichzelf letten', en hoort het bij het voorafgaande. Maar 
men kan het ook verstaan in de zin van 'letten op elkaar'. Het komt dan 
in overeenstemming met εις οε en ιιρος σε in vers 4. Dan hoort het in 
eerste instantie ook bij het volgende. Wellicht is het het beste, vers 
3a als een soort scharnier te beschouwen tussen het eerste en derde 
onderdeel, waarbij de meest directe verbinding ligt met vers 3b-4.

22
 Als 

argument hiervoor kan de tweede persoon gelden van vers 3a. Na de derde 
persoon van vers lb-2 volgt in vers 3a een tweede persoon meervoud die 
wordt doorgezet in de tweede persoon enkelvoud van vers 3b-4. 

*
1
 In het Lucasevangelie hebben meerdere malen verschuivingen plaats in 
de toehoorderskring. Een zeer bekend voorbeeld is Lc 12. In 12,1 
richt Jezus zich tot zijn leerlingen, temidden van duizenden mensen. 
In 12,13-14 heeft er een dialoog plaats tussen Jezus en de wetge
leerde. De parabel van de rijke boer is gericht tot 'hen' (12,15). 
De spreuken vanaf 12,22 zijn gesproken tot de leerlingen. In 12,41 
onderbreekt Petrus Jezus, waarna in 12,42 Jezus vervolgt, zonder dat 
aangegeven is tot wie hij zich richt. Vanaf 12,54 richt hij zich tot 
het volk. 

2 2
 Vgl. ook MARSHALL, o.e. 642. Vanwege de samenhang in vers 1-10, díe 
we in de volgende paragrafen zullen aangeven, kiezen we voor de 
betekenis 'letten op elkaar'. 

197 



In het tweede hoofdonderdeel (vers 5-10) is de vraag van de apostelen 
(vers 5) reeds onderscheiden van het antwoord van Jezus (vers 6-10). 
Het antwoord van Jezus valt in twee delen uit elkaar. Vers 6 gaat via 
het woord τηοτχς rechtstreeks in op de vraag die de apostelen stellen. 
Het daarop volgende deel (vers 7-10) vertoont een indeling zoals die van 
15,4-7 en 15,8-10: beginnend met een vraagzin die een beeld bevat, en 
vervolgens afsluitend met een toepassing, waarin het woord ούτως een 
belangrijke rol speelt. Het beeldwoord, dat nu helemaal in de vraagvorm 
is gesteld, beslaat de verzen 7-9 en de toepassing is te vinden in vers 
10. Dat beeld en toepassing bij elkaar horen, kan geïllustreerd worden 
aan de woorden δούλος, ποιεω en διαταοσω, die m beide onderdelen voor
komen. De aldus besproken indeling wordt op de bladzijde hiernaast in 
beeld gebracht. 

7.2.3 DE NARRATIEVE ORGANISATIE 

Een eerste vraag die aan de orde moet komen, is wat te doen met de ver
zen 7-9. Deze beantwoorden niet aan onze definitie van verhaal. De 
verhaaltijden waaraan men een verhaal kan herkennen, zijn met aanwezig. 
Er is geen duidelijk onderscheid tussen de verhaalfiguren die in deze 
verzen voorkomen en de toehoorders van deze woorden Door de begmfor-
mule Τις εξ υμών worden immers de verhaalfiguren en de toehoorders met 
elkaar in verband gebracht. Bovendien is het moeilijk om een onder
scheiden begin- en eindsituatie aan te geven, waartussen veranderingen 
plaats hebben.

23
 Dit laatste is anders dan bij de parabels van 15,4-6 

en 15,8-9 Die parabels beantwoorden ook niet aan de definitie van ver
haal, maar daar was het gemakkelijker om iets te zeggen over begin- en 
eindsituatie en veranderingen daartussen.

2
* Vanwege dit verschil, maar 

ook vanwege het feit dat de parabels van Lc 15 in hun opeenvolging een 
opklimmende narrativiteit vertonen, is daar gekozen voor een analyse van 
de narratieve, figuratieve en de discursieve organisatie van ook de 
tweelmgparabel. Vanwege het ontbreken van onderscheiden situaties in 
het geval van 17,7-9 is een aparte analyse niet uitvoerbaar. Dat bete
kent dat we meteen kunnen overgaan naar de analyse van 17,1-10. Wel zal 
in een later stadium toch iets van de metaforische functie van vers 7-9 
ter sprake moeten komen. 

In het geheel van vers 1-10 wordt de narrativiteit bepaald door werk
woorden van zeggen: vers 1: ειπεν, vers 3: είπαν en vers 6: ειττεν. 
Daarmee is duidelijk dat de communicatie van het modale object weten een 
belangrijke rol speelt. In formule aldus: 

0(8^ •• ((S
2
 ν 0

w e
) - (S

2
 л 0

w e
)) 

S. = Jezus 

S„ = de leerlingen, meer in het bijzonder de apostelen 

" Voor onze definitie van verhaal zie 1.1.1. 

2 4
 Zie 4.2. 
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vers la 

vers lb-2 

vers 3a 

vers 3b-4 

vers 5a 

vers 5b 

vers 6a 

vers 6b 

vers 7-9 

vers 10 



Door de vraag van de apostelen in vers 5 kan de gedachte opkomen dat het 
in deze episode gaat om een conjunctieve transformatie, waarbij het 
waardeobject πιστις is, maar wat feitelijk gecommuniceerd wordt, is weer 
aangeduid met een werkwoord van zeggen. Niet het waardeobject wordt 
gecommuniceerd, maar een weten omtrent dit waardeobject. Het is dus een 
conjunctieve transformatie van het modale object weten. 

Wanneer men kijkt naar wat er feitelijk gezegd wordt, dan valt de fre
quentie van de imperatieven op en daarmee is dan duidelijk dat er in het 
tekstgedeelte een manipulatie van het willen en van het moeten aan de 
orde is. In formule aldus: 

DCSj) -> ((S
2
 ν 0wi/mO) - (S

2 A
 0

w i / m o
)) 

Deze manipulatie wordt zichtbaar in προσέχετε (vers 3), ειπτιμησου (vers 
3), α^ες (vers 3), αφήσεις (vers 4) en λέγετε (vers 10). Met deze for
mules is in ieder geval duidelijk dat 17,1-10 narratief gezien mani
pulatie- en competentiefase zijn. De toehoorders worden er als het ware 
door Jezus aangesteld als dynamisch subject van een door hen te vol
trekken transformatie in een hoofdprogramma. Dat ze als zodanig 
geïnstalleerd worden, blijkt uit vers 10, waar een nadruk ligt op het 
vastgestelde doen en doen wat gedaan moet worden. Wat inhoudelijk de 
transformatie is die de leerlingen en meer in het bijzonder de apostelen 
moeten voltrekken, is moeilijker aan te geven. De meest duidelijke aan
wijzingen daarvoor liggen mijns inziens in vers 3b-U waar de imperatie
ven het meest frequent aanwezig zijn. De hoofdtransformatie zou dan 
zijn: vergeving voltrekken aan je broer die gezondigd heeft. In for
mule is dit aldus: 

D(S2) f ((S3 ν 0) - (S3
 л 0)) 

S, = broer 

0 = vergeving 

Dit wil dus zeggen dat Jezus de leerlingen installeert als dynamisch 
subject van de te voltrekken transformatie. In het actantiële schema 
heeft Jezus dus de rol van destinateur. De leerlingen hebben in dat 
schema de actantiële rol van subject. Het object is vergeving, terwijl 
de rol van destinataire wordt gerealiseerd door de broer. In de analyse 
van de figuratieve organisatie zal worden aangetoond hoe de σκάνδαλα en 
degene die ze veroorzaken een figuratieve rol vervullen in dezelfde iso
topie waarin ook zondenvergeving een rol vervult. Op basis van deze 
samenhang kan men zeggen dat de actantiële rol van de σκάνδαλα en van 
degenen die ze veroorzaken, die van opposant is. Op basis van diezelfde 
figuratieve organisatie kan men zeggen dat πιστις de actantiële rol ver
vult van adjuvant. De invulling van het actantiële schema is dan als 
volgt: 

Jezus »vergeving »broer 

. I 
geloof •leerlingen·· ergernissen 
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Wanneer de laatste narratieve formule inderdaad de formulering is van 
het hoofdprogramma, waartoe de leerlingen en de apostelen worden toege
rust, dan moeten ook de andere gedeeltes van 17,1-10 daarmee een samen
hang vertonen. Uit een analyse van de figuratieve organisatie moet 
blijken in hoeverre gegevens als σκανδαλον en σκανδαλίζω, тгготгс, de 
metaforische functie van de beeldspraak in vers 7-9, en de toepassing 
ervan in vers 10 verstaan kunnen worden als een geheel van semantische 
categorieën, die een uniforme lezing van het tekstgedeelte van 17,1-10 
maken.ïs 

7.2.4 DE FIGURATIEVE ORGANISATIE 

Een nieuw gegeven in de communicatieve situatie waarin Jezus de parabels 
van Lc 15 en 16 vertelt, is het woord αττοστολος. Het is een vastgesteld 
feit dat Lucas de term in een andere en meer specifieke zin gebruikt dan 
de overige nieuwtestamentische auteurs.

26
 Sleuteltekst voor het apos

telbegrip van Lucas is wel Hnd 1,21-26, waar als het ware een profiel
schets wordt gegeven van de kandidaat-apostel. Allereerst wordt het 
woord tot de twaalf beperkt. Dat heeft o.a. tot gevolg dat in Handelin
gen Paulus van het apostelschap is uitgesloten (in Hnd 14,4.14 echter 
worden Paulus en Barnabbas apostel genoemd). Een tweede kenmerk is dat 
de apostel als opdracht heeft getuige te zijn van de verrijzenis. Wil 
hij tot de functie toegelaten worden, dan moet hij aan twee voorwaarden 
voldoen: Ten eerste moet hij het leven van Jezus helemaal hebben meege
maakt vanaf de doop van Johannes tot aan de dag van de 'hemelvaart'; ten 
tweede moet hij dat hebben meegemaakt in gezelschap van de andere vol
gelingen (vgl. των συνελθοντων ημιν ανδρών in Hnd 1,21). 

P.S. Minear
27
 stelt zich, vooral met het oog op vers 7-10, de vraag 

waarom Lucas hier als toehoorders speciaal de apostelen noemt. Een 
antwoord geeft hij vanuit het vocabularium van deze verzen. Δούλος is 
volgens hem een term die in Lucas' dagen gemakkelijk geassocieerd werd 
met het beeld van apostelen en profeten. Als voorbeeld noemt Minear 

Meerdere commentatoren menen dat de onderwerpen die in 17,1-10 aan de 
orde komen, te divers zijn om een uniforme lezing te proberen. Een 
voorbeeld is KENNETH E. BAILEY, Poet & Peasant and Through Peasant 
Eyes. A Literary-cultural Approach to the Parables in Luke. Com
bined Edition. Grand Rapids (Michigan) 1983. 114. Hij vindt het 
vanwege de diversiteit van onderwerpen niet nodig te zoeken naar het 
verband van vers 7-9 met de daaraan voorafgaande dialoog tussen 
Jezus en zijn leerlingen. 

2 e
 Uitgebreide overzichten van de betekenis en de geschiedenis van het 
begrip geven: W. SCHMITHALS, Das kirchliche Apostelamt. Eine his
torische Untersuchung. Göttingen 1961. G. KLEIN, Die zwölf Apostel. 
Göttingen 1961. J. R0L0FF, Apostolat - Verkündigung - Kirche. 
Gütersloh 1965. CK. BARRETT, The Signs of an Apostle. Philadelphia 
1972. 

2 7 PAUL S. MINEAR, A Note on Luke 17:7-10. Journal of Biblical Litera
ture 93 (1974) 82-87. 
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Paulus,^ die zichzelf zo verstaat, maar hij verwijst ook naar teksten 
als Hnd 2,18; 4,29; 16,17; Apk 1,1; 10,7; 11,18. Vervolgens zegt hij 
dat de drie activiteiten die in deze verzen van de δούλος genoemd wor
den, gewoonlijk in de vroege kerk aan de apostelen werden toegeschreven. 
Dit blijkt voor de activiteit als herder uit teksten als Mc 6,34; 1 Kor 
9,7; Ef 4,11; 1 Petr 5,2-3; Jo 21,16; Hnd 12,32; Lc 12,32. Even alge
meen is het beeld van apostel als diaken (.vgl. διακονεί in vers 8), zo 
algemeen zelfs dat Minear er geen voorbeelden van geeft. Voor het beeld 
van apostel als ploeger is er minder documentatie, maar toch noemt hij 1 
Kor 9,10, dat hij in verband brengt met 1 Kor 3,6-9 en Lc 9,62. De ver
banden die Minear aangeeft, zijn op zich interessant, maar alleen wordt 
uit het materiaal dat hij aandraagt niet duidelijk dat het ook opgaat 
voor het specifieke apostelbegrip van Lucas. In de teksten die genoemd 
worden, is dat specifieke apostelbegrip niet aanwezig. Het ligt eerder 
voor de hand de termen die in vers 7-9 gebruikt worden, niet in eerste 
instantie te koppelen aan gegevens die buiten deze verzen in de communi
catieve situatie voorkomen, zoals het woord απόστολος, maar dat pas in 
tweede instantie te doen, zodat ook de metaforische functie van deze 
verzen bewaard blijft. De primaire betekenis van deze verzen moet 
gezocht worden in de situatie van een heer die één slaaf heeft25 en 
hem opdraagt, nadat het werk op het land is gedaan, het werk binnenshuis 
te doen, en die daar zijn dienaar geen dank voor verschuldigd is.30 

Om een samenhangende lezing van 17,1-10 mogelijk te maken, is het niet 
alleen nodig om de figuratieve rollen van de gesprekspartners te be
schrijven, maar is het ook nodig om de onderlinge band van de figuraties 
van wat inhoudelijk wordt gecommuniceerd, aan te tonen. Een allereerste 
probleem dat zich daarbij aandient, is de vraag wie er bedoeld zijn met 
de kleinen die ten val gebracht worden. Een aantal keren komt het woord 
μικρός of de comparatief μικρότερος voor in directe redes uit de mond 
van Jezus in woorden gericht aan zijn leerlingen. In 7,28 is er sprake 
van de 'kleinste in het koninkrijk van God', in 9,48 gaat om de 
'kleinste onder jullie', in 12,32 worden de leerlingen aangesproken met 
'kleine kudde' en in 17,2 wordt het woord ook gebruikt in woorden ge
richt tot de leerlingen. Dat is een aanwijzing dat de kleinen gezocht 
moeten worden in de kring van de leerlingen. Een van de aangegeven ken
merken van de leerlingen van Jezus is dat hij hen onderwijst en dat zij 
naar hem luisteren.

31
 Dus ook de tollenaars en zondaars, waarvan in 15,1 

^ BAILEY, o.e. 124, noemt, wanneer hij de positieve aspecten van het 
woord δούλος aangeeft, ook Paulus als voorbeeld, die zichzelf 'slaaf 
van Jezus Christus' noemt. 

" I. HOWARD MARSHALL, o.e. 646. BAILEY, o.e. 115. 

3 0
 In dit verband moet gewezen worden op JOHN J. KILGALLEN, What Kind of 
Servants are we? (Luke 17.10). Biblica 63 (.1982) 549-551. Hij meent 
dat αχρείος in vers 10 betekent: 'aan wie geen dank is verschuldigd'. 
Zijn argumenten zijn tweeërlei: vanuit de tekststructuur en vanuit de 
etymologie. BAILEY, o.e. 122-124, draagt voor dezelfde opvatting 
argumenten aan vanuit de etymologie en vanuit oude vertalingen. 

31 Zie 5.5. 
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gezegd wordt dat ze naar hem komen om naar hem luisteren, vallen onder 
deze beschrijving van leerling en zijn daarmee potentiële kandidaten 
voor de categorie van de kleinen. Interessant is in dit verband de 
enige nog niet genoemde plaats waar het woord μικρός voor komt 19,3. 
De oppertolienaar Zacheus wordt hier beschreven als klem van gestalte, 
terwijl hij in 19,7 wordt beschreven als een zondaar Concluderend kan 
men dus zeggen dat met 'kleinen' leerlingen bedoeld zijn en meer speci
fiek die categorie onder de leerlingen die met tollenaars en zondaars 
worden aangeduid.

32
 Een aantal malen is er in het Lucasevangelie sprake 

van een spanningsverhouding tussen groot en klein. In 7,28-29 is er de 
spanning tussen Johannes de Doper, groter dan wie ook uit vrouwen gebo
ren en de kleinste uit het koninkrijk der hemelen Degene die behoren 
tot het koninkrijk, worden in 7,29 ingevuld als het hele volk en zelfs 
tollenaars die zich door Johannes hebben laten dopen. Een andere plaats 
is Lc 9,49 waar Jezus tegen de leerlingen zegt dat wie de kleinste onder 
hen is, de grootste is. Deze paradoxale wending raakt aan de paradoxen 
over zichzelf verheffen en vernederd worden in 14,11 en 18,14, en daar
mee samenhangend ook aan de omkering van tegenstellingen in 1,52-53; 
6,20-26 en in de parabel van Lazarus en de rijke man (16,19-31). Bij 
dit alles blijft doorklinken dat in 16,15 over de Farizeeën gezegd is 
dat ze υψηλός zijn voor de mensen. In de tegenstelling tussen 'klein' 
en 'groot' keert dus de oppositie tussen tollenaars en Farizeeën terug. 
De derde plaats waar de oppositie tussen groot en klein een rol speelt, 
is Lc 22,24-27. De twist tussen de leerlingen gaat over de vraag wie de 
grootste is. Jezus antwoordt daarop dat het bij hen niet moet zijn als 
onder koningen en heersers, maar dat de grootste onder hen de jongste 
moet zijn en hij die bedient. Want hij die aanligt is niet de grootste, 
maar de tafeldienaar. Ook hier raken we weer aan de paradoxale omkering 
die er plaats moet hebben in de kring van de leerlingen. Tot slot zij 
nog vermeld dat over Johannes de Doper in 1,15 en over Jezus in 1,32 
gezegd wordt dat ze wél groot genoemd zullen worden. Hierbij moet men 
letten op het futurische karakter en op de toevoeging in 1,15: ενώπιον 
του κυρίου. Hierbij geldt dezelfde tegenstelling als in 6.2.2 is aan
gegeven tussen de Farizeeën die aanzien bij de mensen genieten en niet 
bij God, en aan de andere kant Jezus die zowel bij de mensen als bij God 
aanzien geniet. Johannes de Doper neemt blijkbaar een soortgelijke po
sitie in. 

Een tweede vraag die oprijst in de poging om voor 17,1-10 een samenhan
gende lezing te geven, is de vraag naar wat bedoeld wordt met het ten 
val brengen van de kleinen die de leerlingen zijn. Als grondbetekenis 
van σκανδάλου geeft H. Giesen 'Stellholz einer Falle', en als betekenis 
voor het werkwoord op de parallelplaats bij Matteus (Mt 18,6-7) 

3 2
 Interessant is m dit verband een opmerking van S. Legasse: 'Der 
Ursprung dieser Bezeichnung liegt m einer charakteristischen Rede
weise Jesu, der mit 'diesen Kleinen' nicht Kinder benannte, sondern 
jene 'Deklassierten' seines Volkes, die von den herrschenden rel. 
Gruppen missachtet und verachtet wurden.' S. LEGASSE, art. μικρός. 
EWNT II 1051-1052. 

3 1
 Η. GIESSEN, art. σκσνδαλον. EWNT III 594-596. 
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'Verfuhrung zum Glaubensabfall.'
33
 В van lersel

3
* maakt onderscheid 

tussen teksten waarin de woordgroep gebruikt wordt in een 
eschatologisch-apocalyptisch verband, en teksten die het σ<ουδαλον ver
melden in verband met het kerugma Lc 17,2 hoort bij de eerste groep 
van teksten Het meest duidelijk komt de eschatologische-apocalyptische 
betekenis naar voren in Mt 13,41 Met τα σκάνδαλα worden hier mensen 
bedoeld die anderen ertoe gebracht hebben ongerechtigheid te bedrijven 
Lc 17,2 gaat er dan over dat het beter is met een molensteen om de hals 
in zee te worden geworpen dan oorzaak van zonde te zijn Het in zee 
geworpen worden hangt, aldus van lersel,

35
 vermoedelijk samen met het 

talionpnncipe· wie voor een ander een steen des aanstoots is, waardoor 
hij ten val komt en ten onder gaat, wordt voor straf zelf ten val 
gebracht en gaat ten onder Genomen in deze betekenis en toegepast op 
de situatie die al vanaf Lc 15,1 aanwezig is, zou het woord betekenen. 
iemands zonde en ondergang bewerken In feite gaat het vanaf 15,1 om de 
verhouding tot zondaars en betekent het dus ook mensen afhouden van de 
mogelijkheid tot bekering die Jezus (en in een eerder stadium Johannes 
de Doper) biedt. Het is dus de poging de band te verbreken die er tus
sen Jezus en de tollenaars van 15,1 is, die naar hem toegekomen zijn om 
naar hem te luisteren, of te verhinderen dat er een dergelijke band 
ontstaat Het eschatologische-apocalyptische karakter dat bij het woord 
σκανδάλου hoort, is ook aanwezig in de parabel van de onrechtvaardige 
rentmeester en de toepassingen van die parabel, en in het verhaal van 
Lazarus en de rijke man. 

Wanneer men 17,1-2 zo verstaat, wordt het verband met vers 3 en 4 van
zelf duidelijk. Zondigen, bekeren en vergeven zijn daar de trefwoorden. 
Daarmee is een aantal woorden genoemd die al vanaf 15,1 een rol spelen. 
Dat tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren, is een teken van be
kering en deze bekering loopt uit op tafelgemeenschap In 15,7.10 wordt 
de vreugde in de hemel genoemd om een zondaar die zich bekeert Wanneer 
de verloren zoon tot zichzelf komt en tegen zijn vader bekent gezondigd 
te hebben, loopt dat uit op het feest waar het gemeste kalf wordt ge
slacht. Het geïntendeerde effect van de parabel van de onrechtvaardige 
rentmeester wordt gerealiseerd door Zacheus die Jezus gastgemeenschap 
aanbiedt. Het uitblijven van de bekering van de vijf broers van de 
rijke man in de parabel van Lazarus en de rijke man heeft te maken met 
het niet luisteren naar wet en profeten Dit staat in een contekst dat 
er geen gemeenschap is gerealiseerd tussen arm en rijk Zondigen36 en 
zich bekeren blijken dus implicaties te hebben voor het al of niet rea
liseren van gemeenschap Tekenend is het dat hier een relatiewoord als 
αδελφός, dat ook m 15,11-32 zo'n belangrijke rol speelt, gebruikt wordt 

J
* B.M.F. VAN IERSEL, Het begrip ΓΚΑΝΔΑΛΟΝ К Т.Л. in het Nieuwe Testa

ment. Vox Theologica 34 (1964-65) 33-41 

3 5
 B.M.F VAN IERSEL, o.e. 35. Op de vraag waarom het juist een molen
steen is, geeft hij een nuchter antwoord: de molensteen heeft in het 
midden een gat, waardoor hij om iemands hals bevestigd kan worden 

3 6
 Ook in Mt 18,15-21; 1 Tim 5,20 en Tit 3,11 komt het woord αμαρτανω 
voor in samenhangen waarbij het gaat om wel of niet bij de gemeen
schap horen. 
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en dat het relationele aspect in 17,4 ook uitgedrukt wordt met εις σε en 
προς σε Toch is met bekering alleen niet de breuk m de gemeenschap 
die door zondigen wordt veroorzaakt, hersteld In Lucas' opvatting van 
bekering, is bekering voorwaarde voor vergeving

 I 7
 Er wordt van twee 

kanten iets gevraagd voor het herstel van de relatiebreuk. Aan de ene 
kant is er de omkeer die de zondaar vraagt en die aangegeven wordt met 
μετανοεω en επιστρέφω, van de andere kant is er de vergeving door de te 
kort gedane, wat met het woord αφιημι wordt aangeduid. 

De volgende vraag die opkomt in de poging om 17,1-10 te lezen als een 
samenhangend geheel, is die naar het verband van πιστις met de vooraf
gaande gegevens Hoe kunnen de apostelen vragen om ιπστις? Gelet op 
het woordgebruik van πιστις in het Lucasevangel ie kan men in de beteke
nis een tweetal connotatieve

3
' aspecten onderscheiden: een gemeen

schapsvormend aspect en een tiidsaspect. Wat het gemeenschapsvormende 
aspect betreft: een aantal malen komt er door τηστις een relatie tot 
stand die er tevoren niet oi niet vanzelfsprekend was. Van de vier ke
ren dat de bekende toimule η ττιστις οου οεοωκεν αε wordt gebruikt, gaat 
het driemaal om contact dat niet als vanzelfsprekend wordt ervaren: in 
7,50 gaat het om de aanwezigheid van een zondares in het huis van de 
Farizeeër Simon, in 3,48 gaat het om de aanraking van een bloedvloeiende 
vrouw; in 17,19 gaat het om de terugkeer van een melaatse Samaritaan. 
De vierde keer dat de formule wordt gebruikt, in 18,42, komt er een 
relatie met Jezus tot stand die er tevoren niet was. De genezen blinde 
volgt Jezus. Het gemeenschapsvormende aspect is ook op andere plaatsen 
aanwezig. In 5,20 is het door de ιτιστις van de dragers dat het contact 
tussen Jezus en de dragers tot stand komt. In 7,9 gaat het om de rela
tie van de met-joodse honderdman met het joodse volk en zijn vertrouwen 
in Jezus. 

Het tijdsaspect dat in de term aanwezig is, heeft de betekenis van vol
houden op de lange duur. Duidelijk is dat in 18,8, waar het gedrag van 
de weduwe die de onrechtvaardige rechter overhaalt haar tenslotte toch 
recht te verschaffen, model staat voor πιστις. Het tijdsaspect is ook 
aanwezig in 22,32, waar Jezus bidt voor het geloof van Petrus dat het 
hem niet ontvalt. In 8.25 tenslotte is het tiidsaspect op een negatieve 
manier aanwezig, omdat de vraag nou η ττιστις υμών; suggereert dat in 
tijden van storm en tegenslag het geloof van de leerlingen geen stand 
heeft gehouden. Dit tiidsaspect sluit aan bij de voorafgaande co-tekst 
vanwege ετττοκις m 17,4, waarbij de overgang van een keer naar zeven 
keer per dag het volhouden op de lange duur suggereert Het sluit ook 
aan bi] het eschatologisch karakter dat in het woord σκανδαλον aanwezig 
is en dat ook aanwezig is in de parabel van de onrechtvaardige rent
meester en de dddropvolgende toepassingen, in de parabel van Lazarus en 

1 7
 H. MERKLEIN, art μετάνοια EWNT II 1022-1032, vooral 1028. 

" G. BARTH, art. ιτιατις. EWNT III 21b-231, onderscheidt twee grondbe
tekenissen bi] het woord πιστις: 
1. Wat vertrouwen en geloof geeft 
2 Het vertrouwen en geloof dat men uitoefent 
In onze interpretatie van 17,5-b sluiten we aan bij de tweede grond
betekenis . 
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de rijke man en in de toepassingen van de parabel van het verloren 
schaap en de verloren drachme Met deze connotatieve aspecten betref
fende gemeenschap en betreffende tijd sluit de vraag van de apostelen in 
17,5 voldoende aan bi] het voorafgaande om een zinvol geheel op te le
veren. 

De laatste vraag die nu nog overblijft, is hoe het beeld van het mos
terdzaadje en de moerbeiboom en hoe de metaforische functie van de ver
zen 7-9 passen in de aangegeven samenhang. In het beeld van het mos
terdzaadje en de moerbeiboom speelt de tegenstelling tussen groot en 
klem een belangrijke rol. De kleinheid van het mosterdzaadje wordt 
aangegeven in Mt 13,31-32. In de Lucasversie van deze tekst (Lc 13, l')

-
) 

ontbreekt dit element De ουκαμιυος geldt als een grote boom met een 
bijzonder worteIvermogen.'' Beide elementen horen tot een agrarische 
isotopie. De andere elementen die in vers 6 aanwezig ziin, horen daar 
niet in thuis, maar in andere isotopieen Door hot in elkaar schuiven 
van meerdere isotopieen wordt vers b overigens een echte metafoor Het 
punt waarop deze metafoor gaat raken aan de gomeenschapsterminologie van 
de voorafgaande verzen, is het woord ττιστις en daarmee samenhangend de 
enorme kracht die de ιτιατις in zich draagt. Het іч een teken van 
geloof, dat krachtdadig is en veel bewerkt, als men een zondaar die zich 
bekeert veelvuldig vergeeft en zo voor hem het herstel van de relatie 
met de gemeenschap mogeliik maakt Ook de tegenstelling tussen groot en 
klein, die in vers ö aanwezig is m de tegenstelling van het mosterd
zaadje met de moerbeiboom, legt verbanden met het voorafgaande, doordat 
in vers 2 gesproken is over 'een van deze kleinen'. De daar impliciet 
aanwezige opvatting van Lucas over de omkering van tegenstellingen keert 
hier terug 

Hoe de metaforische functie van de verzen 7-9 past in de terminologie 
van vers 1-4 wordt aangegeven door de overeenkomsten van deze verzen met 
vers 10. Deze overeenkomsten liggen m de woorden δούλος, το διαταχθέν
τα en ποτεω Wat de inhoud is van τα διαταχθέντα en van ποιεω op het 
niveau van de communicatie van Jezus en zijn leerlingen, in het bijzon
der de apostelen, kan uit de gebruikte conatieve zinswendingen afgeleid 
worden: namelijk je broer terecht wiizen als hii gezondigd heeft en hem 
vergeven als hij zich bekeert. Dat hoort evenzeer bij hun opgedragen 
taak als het bij de taak van een δούλος hoort om na het werk op het land 
de maaltijd klaar te maken en zijn heer te bedienen. Daarvoor is geen 
dank verschuldigd.*' Overigens is dit wel een ander gedrag dan dat van 
de heer in 12,35-38, die na zijn terugkomst zelf zijn slaven gaat bedie-

I S
 Vgl. Η. STRACK - P. BILLERBECK, Kommentar zum neuen Testament aus 
Talmud und Midrash, II 234 Schneider en Marshall maken precíese 
onderscheidingen in de betekenis van ουκαμινος, αυκη en συκαμορεα, 
waardoor de connotaties die volgens Strack en Billerbeck gelden, in 
twijfel worden getrokken Marshall merkt echter ook weer op dat de 
termen door elkaar worden gebruikt. Vgl. G. SCHNEIDER, Das Evangeli
um nach Lukas, II. Gütersloh - Wurzburg 1977 234. En I HOWARD 
MARSHALL, o.e. 644. 

*0 Zie noot 30. 
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nen.*
1
 In 17,7-9 zijn blijkbaar de gewone, vanzelfsprekende verhoudingen 

tussen een heer en zijn slaaf aan de orde. 

7.2.5 DE DISCURSIEVE ORGANISATIE 

Twee begrippenparen zijn constitutief voor de discursieve organisatie 
van 17,1-10. Het eerste begrippenpaar is dat van αψαρτανω en μεχανοεω. 
Het zijn twee contraire begrippen die van toepassing zijn op degene die 
zelf de relatie met de gemeenschap verbreekt en zich omkeert om die te 
herstellen: de zondaar. Deze contraire relatie tussen deze twee begrip
pen levert hf»t volgende semiotische vierkant op: 

αμαρτανω μετανοεω 

μετανοεω αμαρτανω 

Het tweede begrippenpaar is van toepassing op degene die de zondaar aan
zet tot relatiebreuk en na bekering van de zondaar meewerkt aan rela
tieherstel door vergeving van zonden Het gaat dan over de begrippen: 
σκανδαλίζω en αψχημι, als volgt te ordenen m een semiotisch vierkant. 

σκανδαλίζω αφιημι 

αφιημι σκανδαλίζω 

Beide vierkanten horen thuis in een oppositie tussen /relatiebreuk met 
de gemeenschap/ en /relatieherstel met de gemeenschap/. In feite zijn 
vergeven en ten val brengen verbijzonderingen van de semantische waarden 
/insluiten/ en /uitsluiten/, die als een rode draad in Lc 15 en 16 aan
wezig zijn. De realisaties van deze waarden zijn bepalend voor het al 
of niet tot stand komen van gemeenschap. Evenzo zijn /zondigen/ en 
/bekeren/ daartoe bepalend, in deze zin dat /zondigen/ afkeer van de 
gemeenschap impliceert en /bekeren/ een toewending. In 17,1-10, maar 
ook in de voorafgaande teksten, ontvangt /relatieherstel/ een positieve 
deixis en /relatiebreuk/ een negatieve. Dat is weer te geven in het 
volgende evaluatieschema 

k ι Bij zijn bespreking van 17,7-10 gaat BAILEY, о.с 116-117, uitvoerig 
in op Lc 12,35-36. In Lc 12 gaat het om een meester die de positie 
van een slaaf inneemt en zijn eigen slaaf bedient alsof het een mees
ter is. In 17,7-10 gaat het om een meester aan wie zijn dienaar loy
aliteit en gehoorzaamheid verschuldigd is. Behalve dit verschil zijn 
er nog andere aan te geven: in 12,35 is het de slaaf die thuis is en 
de heer die thuiskomt üok gaat het daar om meerdere slaven. In 
17,7-9 is er slechts sprake van eén slaaf. Hier is het de slaaf die 
thuiskomt, niet van een bruiloft zoals de heer in 12,36, maar van 
zijn werk op het land. Behalve herder en ploeger is deze slaaf ook 
kok en tafeldienaar. 
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afwijzing instemming 
αμαρτανω μετανοεω 

Οκανδαλιζω αφιημι 

μετανοεω αμαρτανω 
αψιημι σκανδαλίζω 

instemming afwijzing 

Dat αμαρτανω negatief geëvalueerd wordt, blijkt in de tekst daaruit dat 
Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat ze erop moeten reageren met te
rechtwijzing: ετπτιμησον in vers 3. Dat σκανδαλίζω een negatieve dei-
xis ontvangt, blijkt uit de wee-roo.p over degene door wie de ergernissen 
komen in vers 1 en 2. De positieve deixis van μετανοεω is afleidbaar 
van de positieve evaluaties die αφτημτ ontvangt, dat er als het ware de 
andere kant van vormt. Van invloed zijn ook zeker de positieve evalua
ties die μετανοεω vanuit 15,7.10 heeft meegekregen. Αφιημι heeft ten
slotte onmiskenbaar de instemming van Jezus. Bij de leerlingen wil hij 
een houding van vergeving bewerken. In de tekst blijkt, dat uit vers 4, 
waar de imperatief van vers 3: α0ες versterkt wordt door ειττακις της 
ημέρας ... επτακίς. Verderop blijkt dat doordat het relatieherstel in 
verband wordt gebracht met πιστίς en doordat de door Jezus geïntendeerde 
transformatie en dus de waarden die in de tekst aanwezig zijn, niet als 
iets bijzonders worden voorgesteld, waarvoor men dank verschuldigd is, 
maar als doen wat is opgedragen en waarvoor men geen dank verschuldigd 
is. Met behulp van de vier termen als realisaties van de waarden 
/relatieherstel/ en /relatiebreuk/ kan via de operaties van negatie en 
selectie worden aangegeven welke geïntendeerde transformaties er in de 
tekst aanwezig zijn. Dat levert het volgende schema op: 

αμαρτανω αφτημι 

relatiebreuk relatieherstel 

relatieherstel relatiebreuk 
σκανδαλίζω μετανοεω 

Deze operaties van negatie en selectie leveren de termen op in precies 
dezelfde volgorde als zo in de tekst aanwezig zijn. Na αμαρτανω (vers 
3), dat σκανδαλίζω (vers 1-2) impliceert, volgen μετανοεω en αφιημι 
(vers 3-4). 

7.3 DE PRAGMATISCHE WERKING IN DE COMMUNICATIE VAN J EN Τ 

In de navolgende paragrafen wordt de pragmatische werking van de para
bels van Lc 15 en 16 in de communicatie van J en Τ besproken. In de 
voorafgaande hoofdstukken is dat steeds gebeurd voor elke parabel afzon
derlijk, maar het is goed voorstelbaar dat de opeenvolging van de para
bels zijn eigen pragmatische werking heeft. Daarom hebben we ook aan 
het begin van dit hoofdstuk geprobeerd om de parabels als een geheel te 
begrijpen, vooral op het diepte-niveau. Bovendien is met de analyse van 
17,1-10 de analyse van de communicatieve situatie ten einde toe doorge-
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voerd en kunnen dus de gegevens van de ingebedde verhalen in hun 
totaliteit gerelateerd worden aan die van de communicatieve situatie van 
Jezus en ziin toehoorders m haar totaliteit Bovendien geeft 17,1-10, 
doordat het volgt na het vooratgaande geheel van ingebedde verhalen, een 
bepaalde sturing aan de interpretatie van het geheel De procedure die 
we volgen bij de beschrijving van de pragmatische werking van het 
geheel, is dezelfde als ook voor de ingebedde verhalen afzonderlijk is 
gevolgd 

7.3.1 OP NARRATIEF NIVEAU 

De narratieve basisformules die gelden voor de pragmatische werking van 
ingebedde verhalen betreffen een conjunctieve transformatie in het weten 
en in het willen en moeten, en een disjunctieve transformatie in het 
willen en moeten Deze narratieve basisformules gelden vanzelfsprekend 
ook voor een reeks van ingebedde verhalen De transformatie m het 
weten die door het vertellen van de ingebedde verhalen gezamenlijk tot 
stand wordt gebracht, botreft een weten omtrent do gemeenschappelijke 
betekeniselementen die al in de ingebedde verhalen door hun discursieve 
organisatie geproduceerd worden In al de ingebedde verhalen komt een 
oppositie voor rond de termen /insluiten/ en /uitsluiten/, met daarbij 
een positieve evaluatie voor de waarde /insluiten/ en een negatieve 
waaidering voor de waarde /uitsluiten/ Het weten waarmee de toehoor
ders m conjunctie worden gebracht, is echter met alleen het weten van 
de oppositie en de evaluatie van deze oppositie door de verteller Het 
weten bevat ook de algemene geldigheid van deze evaluatie Immers, in 
de opeenvolging van totaal verschillende verhalen en hun toepassingen 
blijken steeds deze evaluaties aanwezig, waardoor gesuggereerd wordt dat 
ze altijd en overal gelden Duidelijk is dit ook naar voren gekomen in 
de opposities en equivalenties tussen de opeenvolgende parabels van het 
verloren schaap en de verloren drachme 

De conjunctieve transformatie m de competentie van de toehoorders is 
tevens een manipulatie van het willen en moeten De algemene geldigheid 
van dr positieve evaluatie van /insluiten/ en van de negatieve evaluatie 
van /uitsluiten/ wordt tegeliikertiid gepresenteerd als iets vanzelf-
sprekends, vooral in de parabels van Lc 15 In feite is het gedrag van 
de herder, de vrouw en de vader, zoals aangegeven, m de verwachtingen 
van de toehoorders paradoxaal In de presentatie van de evaluatie door 
de verteller als vanzelfsprekend, maar ook in de imperatief die volgt op 
de parabel van de onrechtvaardige rentmeester, en in de dreiging die de 
parabel van Lazarus en de rijke man is als taaldaad, ligt het persua
sieve karakter van het vertellen van deze ingebedde verhalen Dit per
suasieve karakter wordt des te klemmender, omdat de oppositie tussen 
/insluiten/ en /uitsluiten/ vanaf het begin ook in de communicatieve 
situatie aanwezig is, en dat daarover in 16,15 een vendictieschema 
wordt gelegd, waarbij de 'suiets modalisateurs' de verteller van de 
ingebedde verhalen. God en de auteur zijn De uitsluitende levenshou
ding wordt ontmaskerd als in schijn een rechtvaardiging en in werkelijk
heid een gruwel Do manipulatie van het willen en moeten is in feite 
dus een dubbele manipulatie coniuncticf gaat het om willen en moeten 
van /insluiten/ en disjunctief om het mot willen en niet moeten van 
/uitsluiten/ Deze dubbele manipulatie wordt opnieuw zichtbaar ui 17,1, 
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waarin het oUax wordt uitgesproken over degene die ten val brengt en 
daarmee dus de waarde /uitsluiten/ realiseert, en in 17,3-4, waar de 
aanbeveling wordt gedaan om tot zeven maal toe per dag te vergeven en 
waarmee dus de waarde /insluiten/ wordt gerealiseerd. In feite is dit 
dan ook een negatieve evaluatie van /uitsluiten/ en een positieve eva
luatie van /insluiten/. De dreiging van het ουαι en de imperatief om te 
vergeven, spelen daarbij in op het willen en moeten van de toehoorders. 

7.3.2 OP FIGURATIEF EN DISCURSIEF NIVEAU 

In de discursieve organisatie van al de ingebedde verhalen produceert de 
oppositie, tussen /insluiten/ en /uitsluiten/ betekeniselementen die 
dragers worden voor de metaforische functie van die ingebedde verhalen. 
In al de onderscheiden en opeenvolgende isotopieën is deze oppositie 
aanwezig.*2 Deze oppositie is ook aanwezig in het deelverhaal: dat 
onderdeel van het totale verhaal waarin Jezus deze ingebedde verhalen 
vertelt. Dat wil dus zeggen dat voor de oppositie tussen /insluiten/ en 
/uitsluiten/ al de ingebedde verhalen fungeren als een spiegeltekst van 
het deelverhaal. In positieve zin is dat het geval bij de parabels van 
het verloren schaap, de verloren drachme, de verloren zoon en de on
rechtvaardige rentmeester. Daar wordt op een positieve manier aangege
ven op welke manier de verteller wenst, dat de toehoorders in de opposi
tie van /insluiten/ en /uitsluiten/ gaan staan. Op een negatieve manier 
gebeurt dat in de parabel van Lazarus en de rijke man. Daar geeft de 
verteller aan hoe hij niet wil dat de toehoorders in die oppositie gaan 
staan, door te laten zien dat de uitsluitende levenshouding van de rijke 
man voert naar een niet ophoudende pijniging. Tegelijk wordt in die 
parabel de waarde /insluiten/ gerealiseerd door Abraham. De voortdu
rende aanwezigheid van de oppositie tussen /insluiten/ en /uitsluiten/ 
blijkt uit de associaties en dissociaties die in al de ingebedde verha
len en in hun pragmatische werking aanwezig zijn. Ook in de theolo
gische isotopie, die op enkele plaatsen in 15,1-17,10 uitdrukkelijk is 
aangewezen, is deze oppositie aanwezig. Bedoeld hiermee worden fenome
nen als 15,7 en 15,10; 16,9 en 16,13, waar uitdrukkelijk God, de engelen 
en eeuwige tenten worden genoemd. Dat zijn weer woorden die behoren tot 
een andere isotopie dan de onderlinge relatie van Jezus, tollenaars en 
zondaars, Farizeeën en schriftgeleerden, die we hebben geka-

In navolging van Wheelwright en Tolbert kan men bij metafoor onder
scheid maken tussen het epifore karakter van de metafoor en het dia-
fore karakter. Meestal zijn beide elementen in een metafoor aanwe
zig. In de epifoor wordt het gemeenschappelijke aangegeven van een 
goed bekend iets en een minder bekend iets; in de diafoor wordt hun 
juxtapositie aangegeven. Vgl. PHILIP WHEELWRIGHT, Metaphor and Rea
lity. Bloomington 1962. 70-91. MARY ANN TOLBERT, Perspectives on 
Parables. Philadelphia 1979. 40-49. Een bespreking van de opvattin
gen van Wheelwright in P. RICOEUR, La métaphore vive. Paris 1975. 
315-316. Men kan dus de oppositie /insluiten/ en /uitsluiten/ het 
epifore element noemen van de metaforische functie van de ingebedde 
verhalen, terwijl men het feit dat deze oppositie voorkomt in zowel 
de verschillende isotopieën van de ingebedde verhalen, als in die van 
het deelverhaal waarvan de ingebedde verhalen deel uitmaken, het dia-
fore element van de metaforische functie kan noemen. 
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rakteriseerd als een religieus-sociale isotopie. Toch zijn deze twee 
isotopieën niet van elkaar gescheiden, want in het Lucasevangelie blijkt 
er een bijzondere verwevenheid tussen het optreden van Jezus en deze 
theologische isotopie. Zo hebben we in hoofdstuk twee van deze studie 
laten zien dat God de (proto-)destinateur is van het narratieve pro
gramma, waarin Jezus de actantiële rol van subject vervult. In onder
staand schema wordt aangegeven hoe de waarden /insluiten/ en 
/uitsluiten/ op de verschillende niveau's worden gerealiseerd. We geven 
het aan met behulp van het associatie- en dissociatieschema. De verhaal
figuren op de A - positie realiseren de waarde /insluiten/, terwijl de 
verhaalfiguren op de Ζ - positie de waarde /uitsluiten/ realiseren. 

Y7 Z7 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
Ab 
A7 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

man 
vrouw 
vader 

God 
rentmeester 
Abraham 
Jezus 

Yl 
Y2 
Y3 
Y4 
Y5 
Yó 
Y7 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

1 schaap 
1 drachme 
jongste zoon 
zondaars 
schuldenaars 
Lazarus 

Z] = 99 schapen 
Z2 = 9 drachmen 
Z3 = oudste zoon 
ZA = rechtvaardigen 
Z5 = mammon 
Zó = rijke man 

tollenaars en zondaars 
Z7 = Farizeeën en schriftgeleerden 
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De pragmatische werking die Jezus intendeert met het vertellen van de 
ingebedde verhalen bij de toehoorders is een transformatie van /uit
sluiten/ naar /insluiten/. De evaluaties die hij in de ingebedde ver
halen hecht aan deze waarden, hebben dit duidelijk gemaakt. Via de ope
raties van negatie en selectie kan de geïntendeerde pragmatische werking 
gevisualiseerd worden: 

uitsluiten insluiten 

insluiten uitsluiten 

Het realiseren van doze transformatie door zijn toehoorders is bepalend 
voor het realiseren van gemeenschap, zoals die de verteller van de inge
bedde verhalen voor ogen staat. In de verzen 17,7-10 wordt nog aangege
ven dat de toehoorders deze transformatie op een andere manier moeten 
nastreven dan wellicht geconcludeerd kan worden uit de ingebedde verha
len en hun toepassingen. Men zou immers kunnen concluderen dat het 
motief om deze transformaties tot performantie te brengen, gelegen kan 
zijn in het uitzicht op beloning (zo de. feestvreugde in Lc 15, de schoot 
van Abraham in Lc 16,19-31) of straf (zo de Hades in 16,19-31), of in 
het opkomen voor eigenbelang in zaken van bestaanszekerheid (16,1-8) of 
van heilszekerheid (16,9). In 17,7-10 maakt Jezus aan zijn toehoorders 
duidelijk dat het realiseren van deze transformatie door de toehoorders 
eigenlijk niets anders is dan het doen van hun plicht: ze zijn als sla
ven aan wie geen dank verschuldigd is. 

7.3.3 AL DAN NIET GEREALISEERD EFFECT 

In de ingebedde verhalen wordt de geïntendeerde transformatie gepresen
teerd als een voltrokken, een te voltrekken en op een gegeven moment 
niet meer te voltrekken transformatie. Door het vertellen van de para
bels wil de verteller Jezus zijn toehoorders er eigenlijk toe overhalen 
hetzelfde gedrag te vertonen als hijzelf. Of deze illocutie een over
eenstemmende perlocutie tot gevolg heeft, moet het verdere verloop van 
Lucas en Handelingen duidelijk maken. Daar zal moeten blijken of het 
geïntendeerde effect al dan niet gerealiseerd wordt. 

De Farizeeën geven in 16,14 nog tijdens het vertellen van de parabels 
een afwijzende reactie. Maar verder is het bij hen in ieder geval op
merkelijk dat een gedeelte van hen zich in Handelingen welwillend toont 
tegenover de volgelingen van Jezus. Dat is nog niet het geval bij de 
intocht in Lc 19,39, waar ze Jezus proberen over te halen zijn leerlin
gen terecht te wijzen om wat ze roepen bij de intocht. In Hnd 5,34 is 
het de Farizeeër Gamaliel die in het Sanhedrin weet te bewerken dat men 
afziet van moordplannen jegens de apostelen. In 15,5 blijkt dat er uit 
de partij van de Farizeeën mensen lid geworden zijn van de christe
lijke gemeenschap. Tegelijkertijd is hun opvatting over besnijdenis 
oorzaak van tweespalt onder de volgelingen van Jezus. Belangrijk is ook 
nog Hnd 23,6-9. Voor het Sanhedrin beroept Paulus zich erop dat hij een 
Farizeeër is en van Farizeese afkomst. Schriftgeleerden van de Fari
zeeën blijken hot daar met Paulus eens. In lind 26,5 herhaalt Paulus nog 
eens dat hij geleefd hoeft als een Farizeeër. Uit deze gegevens blijkt 
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dat uit de toehoorderskring van de Farizeeën het geïntendeerde effect in 
Hnd gedeeltelijk gerealiseerd wordt. Bij Gamaliel wordt de operatie van 
negatie voltrokken. Door zijn optreden is er van een echte oppositie 
van de kant de Farizeeën geen sprake meer. De operatie van selectie 
blijkt in Hnd 15,5 door een aantal Farizeeën ook voltrokken, waarbij in 
Hnd 23,6-9 en 26,5 Paulus nog eens als een voorbeeld wordt gepresen
teerd. 

Over het effect bij tollenaars en zondaars is al een aantal keren ge
sproken. Zij zijn het die gehoor geven aan de boodschap van Johannes de 
Doper. In de oppertollenaar Zacheüs vinden we een voorbeeld van een 
zondaar die zich bekeert, gemeenschap realiseert door zijn gastvriend-
schap voor Jezus, en wat zijn omgang met geld en goed betreft niet meer 
afperst, maar uitdeelt, en zo gered wordt. 

In de toehoorderskring van Jezus bevinden zich ook de leerlingen, waar
onder de apostelen. Ook bij deze groep toehoorders moet nagegaan worden 
of de illocutie een overeenstemmende perlocutie bereikt. Een eerste 
plaats waar iets zichtbaar wordt van deze groep toehoorders in hun hou
ding in de oppositie van /insluiten/ en /uitsluiten/, is Lc 18,15. De 
leerlingen wijzen daar mensen af die met hun kleine kinderen naar Jezus 
toekomen. In zekere zin realiseren de leerlingen daar dezelfde actan-
tiële rol als de schriftgeleerden en Farizeeën in 15,1-2; namelijk die 
van opponent. Allerminst is het effect dat Jezus verhoopt te bereiken 
in het gedrag van de leerlingen daar gerealiseerd. In Handelingen is 
er duidelijk een aantal passages aan te wijzen waarin zichtbaar wordt 
hoe het geïntendeerde effect bij de leerlingen wel of niet gerealiseerd 
wordt. Allereerst zijn er natuurlijk de summaria over de eerste ge
meente in Hnd 2,42-47; 4,32-36 en 5,12-16. In deze geïdealiseerde be
richten wordt de kring van de leerlingen en apostelen beschreven als een 
groeiende gemeenschap waarin culturele en ethnische verschillen geen 
belemmeringen zijn om tot die gemeenschap te behoren (vgl. ook Hnd 
2,8-11). Deze verschillen worden overwonnen door het realiseren van de 
waarde /insluiten/. Vandaar ook de nadruk in deze summaria op de eens
gezindheid die er is in de gemeenschap. Deze eensgezindheid krijgt ge
stalte door gemeenschapsleven, gebed, gemeenschappelijke maaltijden en 
het breken van het brood en door gemeenschappelijk bezit. Het gemeen
schapsidee krijgt bijzonder gestalte in de gemeenschap van goederen. Ze 
waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die te verdelen 
onder allen naar ieders behoefte (Hnd 2,45); niemand noemde iets zijn 
eigendom, maar ze bezaten integendeel alles gemeenschappelijk (Hnd 4,32) 
en er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen 
of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst stortten in een soort 
gemeenschappelijk fonds (Hnd 4,34-35). De beschrijving sluit aan bij 
bijbelse idealen (vgl. Dt 15,4), maar ook bij het Griekse ideaal van de 
vriendengemeenschap.*3 Deze summaria geven aan hoe de waarde /insluiten/ 
wordt gerealiseerd in de eerste christengemeenschappen. Tegelijk wordt 

1,3 Schneider noemt als illustratie hiervan: Plato, Respublica IV 424 a; 
V 449 c; Aristoteles, Ethica Nicom. VIII 9, 1159 b; Philo, De Abraha
me 235; Cicero, De officus 1,51; Ps. Clem. Recogn. X 5,5v; Barnabas 
19,8. G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte, I. Freiburg, Basel, Wien 
1980. 293. 
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er in Hnd 5,1-11 een voorbeeld gegeven van hoe deze waarde niet wordt 
gerealiseerd Ananias en Safira houden een gedeelte van de opbrengst 
van hun grond achter en storten dus slechts een gedeelte in het gemeen
schappelijk fonds Hun handelwijze wordt veroordeeld als een leugen 
tegen God (Hnd 5,4) en het op de proef stellen van de geest des Heren 
(Hnd 5,9) In Hnd 6,1-2 is er sprake van verwijdering in deze gemeen
schap vanwege het gemor van de Hellenisten tegen de Hebreeen De reden 
van hun gemor is dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning achter
gesteld worden, hetgeen een bepaalde realisatie is van de waarde 
/uitsluiten/ Het woord уоу^иоцос herinnert meteen aan Lc 15,1-2: 
διεγογγυζον, aan Lc 5,30 εγογγυζον en Lc 19,7 διεϊογγυζον Dit zijn 
precies de plaatsen m het Lucasevangelie die de communicatieve situatie 
van de parabels van Lc 15 en 1b verhelderen.

1
"' Alleen is er dit ver

schil, dat het gemor van de tegenstanders van Jezus in het evangelie 
niet terecht is, want het is het gemor tegen een insluitende omgang met 
tollenaars en zondaars, terwijl het gemor van de Hellenisten in Hnd 6,1 
wel terecht is, omdat het gemor is tegen een uitsluitend gedrag In de 
kring van de leerlingen hebben dus dezelfde mechanismen van uitsluiting 
plaats als de Farizeeën en schriftgeleerden realiseren in de communica
tieve situatie van Jezus en zijn toehoorders en als een aantal verhaal
figuren realiseren in de ingebedde verhalen van Lc 15 en 16. De verwij
dering in de gemeenschap die door deze uitsluiting is ontstaan, wordt 
opgelost, doordat men zeven mannen aanstelt die de zorg van de onder
steuning op zich nemen 

Een volgende tekst is Hnd 8,14 De apostelen vaardigen Petrus en 
Johannes af naar Samaria, omdat Samaria wel het woord Gods heeft aange
nomen maar nog niet de heilige geest heeft ontvangen In deze tekst 
wordt de waarde /insluiten/ gerealiseerd doordat men de afstand tussen 
Jeruzalem en Samaria overbrugt om de gelovigen in Samaria de handen op 
te leggen en de heilige geest mee te delen. Interessant zijn ook de 
lotgevallen van Saulus in hnd 9,19b-31 Hij blijft enige dagen bij de 
leerlingen in Damascus (vers 19b), maar zijn pogingen om zich bij de 
leerlingen in Jeruzalem aan te sluiten worden in eerste instantie niet 
gehonoreerd (vers 26) Pas na bemiddeling van Barnabas bij de apostelen 
kan hij met hen zijn (vers 27-28) In Jeruzalem wordt Saulus aanvanke
lijk op een afstand gehouden, omdat men niet gelooft dat hij een leer
ling is. Daarna wordt de waarde /insluiten/ gerealiseerd 

In Hnd 11,1-18 gaat het over de houding ten aanzien van de heidenen die 
het woord van God hebben aangenomen De apostelen en broeders die in 
Judea waren, horen daarvan, en de mensen die besneden zijn, maken Petrus 
het verwijt dat hij bij de onbesnedenen zijn intrek heeft genomen en met 
hen heeft gegeten Het verwijt is dus dat Petrus de waarde /insluiten/ 
realiseert Het pleidooi van Petrus loopt erop uit dat men God verheer
lijkt en erkent dat God ook aan de heidenen bekering ten leven gegeven 
heeft. De aanvangssituatie heeft parallelle trekken met Lc 15,1-2, in 
die zin dat het eveneens gaat om tafelgemeenschap die in de ogen van een 
aantal mensen niet geoorloofd dan wel minder gepast is. In het pleidooi 
van Petrus wordt het effect bewerkt dat Jezus probeert te bereiken met 
het vertellen van de parabels van Lc 15 en 16. De overgang van 

** Vgl. 3.3. 
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/uitsluiten/ naar /insluiten/, die Jezus al voltrokken had en die Petrus 
al voltrokken had, wordt ook voltrokken door de toehoorders van het 
pleidooi van Petrus. Het is een van de meest duidelijk voorbeelden, dat 
in de toehoorderskring van Jezus, met name in de categorie van leerlin
gen en apostelen, het effect dat Jezus hoopt te bereiken met het vertel
len van de parabels, ook een werkelijk gerealiseerd effect wordt. Op de 
apostelvergadering in Jeruzalem (Hnd 15,1-29) wordt dit als het ware 
bevestigd, doordat men besluit dat de last van de besnijdenis niet opge
legd wordt aan de gelovigen uit het heidendom, zoals sommigen in Antio-
chië, afkomstig uit Judea, en gelovigen, afkomstig uit de partij van de 
Farizeeën, dat wel willen. De realisatie van de waarde /insluiten/ 
wordt dus niet meer gehinderd door de besnijdenis. 

Als het dus gaat om het effect dat Jezus bereikt bij zijn toehoorders in 
de groep van leerlingen en apostelen, moet men concluderen dat aanvan
kelijk het bedoelde effect niet wordt bereikt, getuige een tekst als Lc 
18,15, maar dat de teksten van Handelingen ervan spreken dat er steeds 
nieuwe middelen gevonden worden om de bedoelde transformatie van 
/uitsluiten/ naar /insluiten/ te realiseren. In deze groep van toehoor
ders wordt dus het geïntendeerde effect wel binnen het tweedelig werk 
van Lucas gerealiseerd. 

7.3.4 EVALUATIEVE ASPECTEN 

Parabels blijken persuasieve taaluitingen. Ze zijn een beïnvloeding op 
het niveau van het weten, van het willen en het moeten. De beïnvloeding 
gebeurt via evaluaties van waarden en onwaarden die in het ingebedde 
verhaal gerealiseerd worden en die representatief zijn voor de effecten 
die de verteller wel en niet nastreeft in het totale verhaal. Voor de 
afzonderlijke ingebedde verhalen zijn deze evaluatieve aspecten aange
geven bij de bespreking van deze afzonderlijke verhalen. Nu moeten de 
evaluatieve aspecten worden aangegeven van de totaliteit van de inge
bedde verhalen van Lc 15 en 16. 

Een eerste punt is dat in de opeenvolging van ingebedde verhalen van 
zulke verschillende aard toch steeds een zelfde oppositioneel gegeven 
aanwezig is dat mede constitutief is voor de betekenis van de ingebedde 
verhalen. Daardoor krijgt de evaluatie van dit oppositioneel gegeven 
een zekere vanzelfsprekende algemene geldigheid. Door de opeenvolging 
van de parabels wordt het als vanzelfsprekend en algemeen geldig gepre
senteerd dat /uitsluiten/ een negatieve waarde is en /insluiten/ een 
positieve. 

Een tweede punt is dat de in de ingebedde verhalen gerealiseerde waarden 
en de evaluaties die ze ontvangen, op dezelfde wijze functioneren in 
theologische isotopieën. Duidelijk is dat het geval in 15,7.10 en 16,9. 
Hierdoor zijn de gerealiseerde waarden niet alleen elementen van de 
isotopieën van de ingebedde verhalen, maar worden het ook religieuze 
waarden. De manipulatie van het willen van de toehoorders die hierdoor 
plaats heeft, kan men als volgt omschrijven: het effect dat de vertel
ler van de ingebedde verhalen op het oog heeft, presenteert hij als de 
wil van God. In dit verband is de toenemende eschatologische dreiging 
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in de opeenvolging van de ingebedde verhalen een middel dat zeker 
genoemd moet worden De positievp en negatieve evaluaties die met deze 
eschatologische dreiging gegeven worden, zijn een bijzonder krachtig 
middel bij de manipulatie van het willen en moeten van de toehoorders. 

Een derde punt is dat in de onmiddellijke communicatieve situatie de
zelfde waarden aanwezig zijn als de verteller wil realiseren met het 
vertellen van de ingebedde verhalen In Lc 15,1-2 realiseert Jezus in 
zijn omgang met tollenaars en zondaars /insluiten/, terwijl hij /uit
sluiten/, welke waarde de Farizeeën realiseren, afwijst. De evaluaties 
van de waarden van de ingebedde verhalen vallen samen met het gedrag van 
de verteller en zijn tegenstanders. Vandaar ook dat in de modellen van 
de pragmatische werking van de ingebedde verhalen de verteller en zijn 
toehoorders een plaats hebben. 

Een vierde punt is dat de communicatieve situatie eveneens een theolo
gische sanctie ontvangt. Duidelijk is dat liet geval in 16,15, waar God 
su iet modalisateur' is van de vendictie. Dat levert een identificatie 

op van de waarden van de ingebedde verhalen, van de geïntendeerde trans
formaties bij de toehoorders door de verteller en van de waarden die in 
de theologische isotopieen aanwezig zijn. Dat geheel geeft dus een 
tamelijk massieve evaluatie van de waarden, die in de ingebedde verhalen 
gerealiseeerd worden, en daarmee tegelijk een tamelijk massieve manipu
latie van het weten, willen en moeten van de toehoorders. 
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HOOFDSTUK 8 

DE PRAGMATISCHE WERKING VAN LC 15,1-17,10 
IN DE COMMUNICATIEVE SITUATIE VAN E EN L 

8.0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk volgt de bespreking van de pragmatische werking van Lc 
15,1-17,10 in de communicatie van E en L. Deze bespreking valt uiteen 
in twee delen. Het eerste deel handelt over de situatie van de 
geïntendeerde lezer, voorzover daar iets over te zeggen valt vanuit de 
prologen van het Lucasevangelie en van Handelingen, en vanuit het behan
delde tekstmateriaal. Het tweede deel gaat over de pragmatische werking 
die hier wordt beschreven in termen van informatieve, evaluatieve en 
persuasieve communicatie. 

8.1 DE COMMUNICATIEVE SITUATIE VAN L 

Een bespreking van de communicatieve situatie van E en L valt uiteen in 
twee delen. Het eerste deel betreft de teksten waar sprake is van een 
rechtstreekse communicatie tussen E en L, namelijk die teksten die het 
totale Lucasevangelie omvatten: Lc 1,1-4 en Hnd 1,1-3. Het tweede deel 
betreft de situatie van L, voorzover impliciet aanwezig in het totale 
evangelieverhaal. Voor dit tweede deel wordt de restrictie gemaakt dat 
alleen die elementen ter sprake zullen komen die van belang zijn voor de 
pragmatische werking van Lc 15,1-17,10. 

8.1.1 LC 1,1-4 EN HND 1,1-3 

Zowel de proloog van het evangelie als de proloog van Handelingen bevat
ten een aanduiding van de inhoud van het evangelie. Daarbij wijst de 
proloog van het evangelie vooruit, die van Handelingen terug. Een van 
de opvallende verschillen in deze aanduidingen is dat de proloog van 
Handelingen veel concreter is over de inhoud van het evangelie dan de 
eerste verzen van het evangelie zelf. Terwijl in Hnd 1,1-2 gezegd wordt 
dat het eerste boek gaat over alles wat Jezus deed en leerde, tot aan de 
dag van zijn hemelvaart,1 spreekt Lc 1,1 over het verhaal van wat onder 

1 Het feit dat het evangelie eindigt met de hemelvaart en dat het boek 
van de Handelingen ermee begint, is voor Talbert aanleiding om te zeg
gen dat de hemelvaart middelpunt is van het totale werk. De nadruk op 
het lichamelijk karakter van de hemelvaart en van een aantal andere 
gebeurtenissen zou wijzen op een anti-docetisch karakter van het 
totale werk van Lucas. Het totale corpus zou geschreven zijn tegen 
een type gnosticisme als later dat van Cerinthus. C.H. TALBERT, Li
terary Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke - Acts. 
Missoula 1974. 111-124. Vgl. C.H. TALBERT, Luke and the Gnostics, 
Nashville 1966. Zie ook C.H. TALBERT, An Anti - Gnostic Tendency in 
Lukan Christology. New Testament Studies 14 (1967-68) 259-271. 
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ons is voorgevallen. Het is des te opvallender, omdat in de proloog van 
het eerste boek dat over Jezus handelt, Jezus niet genoemd wordt, ter
wijl in de proloog van het tweede boek, dat over Jezus' volgelingen2 

gaat, Jezus wel genoemd wordt. 

Wanneer men beide prologen niet zozeer beziet op de inhoud die ze aan
geven, maar op de communicatieve situatie waarin ze de inhoud van het 
evangelie communiceren, blijkt de proloog van het evangelie meer infor
matie te bieden. Er is informatie over de tijd waarin de communicatie 
plaats heeft, de lezer wordt geïnstalleerd, de auteur wordt 
geïnstalleerd en het doel van de communicatie wordt aangegeven. 

Over de tijd waarin de communicatie plaats heeft, valt iets af te leiden 
uit de manier waarop de auteur zichzelf presenteert. Hij spreekt over 
overlevering die tot hem gekomen is via ooggetuigen en bedienaren van 
het woord. Dat betekent dat de auteur zichzelf beschouwt als behorend 
tot de tweede of derde generatie.3 Tegelijk is er ook een plaats
bepaling van de communicatie, omdat er sprake is van onderricht dat al 
genoten is door de lezer(s). Hoewel κατηχηθης kan duiden op zowel spe
cifiek onderricht, als op 'van horen zeggen', is het waarschijnlijker 
dat het gaat om formeel christelijke instructie.

1
' Dat betekent dat de 

lezerskring, die de auteur voor ogen stond, gezocht moet worden in 

1
 Dat het idee van 'opvolging' belangrijk zou zijn voor het totale con
cept van Lucas wordt beweerd door C.H. TALBERT, Literary Patterns, 
125-140. Hij steunt daarbij vooral op een vergelijking met werk van 
Diogenes Laertius over de levens van beroemde filosofen. Deze levens 
bevatten steeds minimaal het leven van de betreffende persoon, gege
vens over zijn opvolging en samenvatting van de leer. Dit patroon zou 
reeds langer hebben bestaan, en door Lucas zijn gebruikt om aan te 
geven waar de ware christelijke leer te vinden is. Schneider meent 
dat deze these van Talbert verdere toetsing nodig heeft. G. 
SCHNEIDER, Der Zweck des lukanischen Doppelwerks. Biblische Zeit
schrift 21 (1977) 45 - 66, vooral 65. 

э
 Dat Lucas deel uitmaakt van de derde generatie, is o.a. verdedigd door 
H. CONZELMANN, Der geschichtliche Ort der lukanischen Schriften im 
Urchristentum. In: Georg Braumann (Hrsg), Das Lukasevangelium. Die 
Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung. Darmstadt 1974, 
236-260, vooral 250-254. Oorspronkelijk: Luke's Place in the Deve
lopment of Early Christianity. In: E. Keck - J.L. Martyn (ed), Stu
dies in Luke - Acts. Nashville - New York 1966. 298-316. 

* I. HOWARD MARSHALL, The Gospel of Luke. Exeter 1978. 43. Vanuit di
verse plaatsen in het Lucasevangelie laat Maddox zien dat het boek 
primair geadresseerd is aan christenen. ROBERT MADDOX, The Purpose of 
Luke - Acts. Göttingen 1982. 14-15; 180-181. Een wat merkwaardige 
these is te vinden in W.J. BARNARD - P. VAN HET RIET, Lukas de Jood. 
Kampen 1984. Hun these is dat Lucas een diaspora-jood is uit Macedo
nië die schrijft aan de Joden in Rome. Daarbij zou het Lucas te doen 
zijn om bevrijding van het Romeinse juk door bekering van de heidenen 
en niet op de gewelddadige wijze van de Zeloten. Het boek kenmerkt 
zich op diverse plaatsen door nogal geforceerde exegeses. 
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christelijke milieus. Over het algemeen neemt men aan dat dit een hei-
denchristelijk milieu is.5 

Ook wordt in de proloog van het evangelie de lezer geïnstalleerd als 
lezer. Dat blijkt uit ooi in vers 3, de aanspreking van de lezer in 
datzelfde vers en uit de tweede persoon in vers 4. De vraag naar de 
identiteit van Theofilus heeft geleid tot verschillende interpretaties; 
o.a. dat hij een heidenchristen zou zijn die Lucas gevraagd zou hebben 
om meer informatie; dat hij een Romeinse ambtenaar is die ongunstige 
berichten over de activiteiten van de christenen heeft ontvangen; dat 
hij Lucas' uitgever is.' Bij deze vraag naar de identiteit van Theofilus 
zou ook nog bekeken moeten worden of Theofilus niet puur een symbolische 
naam is waarmee Lucas zijn lezers betitelt als 'vriend van God'. Hoe 
men de naam Theofilus ook opvat, het valt moeilijk aan te nemen dat 
Lucas zijn totale werk heeft bedoeld voor een lezerskring van één per
soon. Het is meer waarschijnlijk dat hij een breder publiek voor ogen 
heeft. De vermelding van Theofilus zou dan een opdracht geweest kunnen 
zijn, zoals ook nu nog boeken opgedragen worden aan één persoon, terwijl 
toch de bedoelde lezerskring breder is. In feite treffen we bij Flavius 
Josephus, die zijn 'Joodse Oudheden' en 'Contra Apionem' boek I en II 
aan Epaphroditus opdraagt, dezelfde situatie aan. 

s De verhouding jodendom - heidendom - christendom in Lucas heeft een 
aantal thesen opgeleverd over het doel van zijn werk: 
1. Lucas heeft tegenover de Romeinse machthebbers het christendom wil
len aanbevelen als 'religio licita', omdat het christendom de ware 
voortzetting zou zijn van Israël. Zo bijvoorbeeld MALCOLM TOLBERT, 
Die Hauptinteressen des Evangelisten Lukas. In: Georg Braumann 
(Hrsg), Das Lukasevangelium. Die Redaktions- und Kompositionsge
schichtliche Forschung. Darmstadt 1974. 337-353, vooral 347. Oor
spronkelijk gepubliceerd als: Leading Ideas of the Gospel of Luke. 
Review and Expositor 64 (1967) 441-451. 
2. Lucas wil zijn lezers beschermen tegen joodse propaganda die afkom
stig is vanuit de reorganisatie van het jodendom die in Jamnia haar 
centrum heeft. Lucas wil op historische grondslag laten zien dat de 
joodse leiders geen recht hebben om christenen te excommuniceren, maar 
zichzelf hebben uitgesloten van het koninkrijk van God. Zo bijvoor
beeld R. MADDOX, The Purpose of Luke - Acts. 184-185. 
3. Lucas wil vasthouden aan de joodse oorsprong van het christendom, 
maar zijn lezers zijn niet direct geïnvolveerd in het jodendom. Van
wege de historische rol van de joodse leiders ten tijde van Jezus' 
leven kunnen de tijdgenoten van Lucas niet gehaat worden, omdat hun 
rol paste in Gods heilsplan. Zo bijvoorbeeld, in reactie op Maddox, 
J.L. HOULDEN, The Purpose of Luke. Journal for the Study of the New 
Testament 21 (1984) 53-65. Vooral 61. 

' Voor dit overzicht vgl. RICHARD J. CASSIDY, Jesus, Politics and Socie
ty. A Study of Luke's Gospel. Maryknoll - New York 1978. 6. De 
laatste mogelijkheid is nog niet zo lang geleden onderzocht door ANTON 
VOGTLE, "Hochverehrter Theophilos'. In: Tätigkeit im rechten Sinn. 
Festschrift Heinrich Rombach. 29-45. 
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Wel opmerkelijk is de toevoeging van κροτιστε aan de naam, terwijl deze 
toevoeging in de proloog van de Handelingen ontbreekt. Op de andere 
plaatsen waar dit voorkomt, wordt deze aanspreking gebruikt bij hoogge
plaatste personen.

7
 Dat deze aanspreking in de proloog van het Lucas-

evangelie wordt gebruikt bij de installatie van de lezer, is wellicht 
een aanwijzing dat de bedoelde lezers mede te zoeken zijn onder hoogge
plaatste mensen. 

Door in de proloog ook zijn eigen activiteiten te noemen, installeert de 
auteur zichzelf ook als auteur. Daarbij kwalificeert hij zijn eigen 
activiteiten op drievoudige wijze. Ten eerste zegt hij dat hij alles 
grondig is nagegaan, vervolgens dat dit nauwkeurig is gebeurd en ten
slotte dat hij alles op volgorde beschrijft.' Tot slot geeft de auteur 
ook het doel van de communicatie aan. Hij schrijft zijn werk, opdat 
zijn lezers weet hebben van de betrouwbaarheid van de zaken waarin ze 
onderwezen zijn.' Volgens de meeste auteurs wordt deze ασφάλεια door 
Lucas gegarandeerd, doordat hij laat zien dat er een continue overleve
ring heeft plaats gehad vanaf het leven van Jezus tot aan de tijd waarin 
de lezers leven. 

7
 Hnd 23,26; 24,3; 26,25. Het feit dat deze toevoeging in de proloog 
van het evangelie wel voorkomt, maar niet in die van de Handelingen, 
wordt door Gijs Bouwman als volgt verklaard: het huidige Lucasevange-
lie is een bewerking van een proto-Lucas, dat in een eerder stadium 
aan Handelingen voorafging. Tussen het vervaardigen van Handelingen 
en het huidige evangelie ligt een aantal jaren waarin Theofilus inmid
dels promotie heeft gemaakt. GIJS BOUWMAN, Fantasie en wetenschap. 
In: Reflecties op schrift. Opstellen voor prof. dr. Gijs Bouwman. 
Averbode 1983. 304-320. 

* MARSHALL, o.e. 43, somt de betekenissen op die aan καθεξής gegeven 
zijn: 
1. in chronologische volgorde, 
2. als volgt, 
3. zonder iets weg te laten, 
4. de continuïteit van punten binnen een logisch geheel, 
5. continuïteit van gebeurtenissen binnen een heilshistorisch schema 
van belofte en vervulling. 

* Tegenover auteurs die de biografische aspecten van Lucas-Handelingen 
benadrukken, meent Callan dat het Lucas te doen is om een waarheidsge
trouw verslag. Hij meent dat zijn werk een van de eerste voorbeelden 
is van een nieuw type geschiedschrijving, dat begint in de eerste eeuw 
voor Christus, waarin de nadruk op de didactische aspecten van de ge
schiedschrijving afneemt en men terugkeert naar het vroegere klassieke 
model, met name dat van Thucidides. Andere voorbeelden van dit nieuwe 
type zouden de 'Joodse Oorlogen' van Flavius Josephus en 'De Coniura-
tione Catilinae" van Sallustius zijn. TERRENCE CALLAN, The Preface of 
Luke - Acts and Historiography. New Testament Studies 31 (1985) 
576-581. Zowel de biografische als de historische opvattingen doen te 
weinig recht aan het persuasieve karakter van de communicatie tussen 
auteur en lezers, dat in het geval van het Lucasevangelie ook een rol 
speelt. 
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8.1.2 DE SITUATIE VAN L 

Een van de eerste zaken die men kan zeggen is dat de door Lucas bedoelde 
lezers leven in de tijd na de val van Jeruzalem. De klassieke bewijs
plaatsen hiervoor zijn Lc 19,43-44 en 21,20-24. Deze teksten zijn be
schrijvingen van de val van Jeruzalem.10 

Een tweede gegeven is dat voor de door Lucas bedoelde lezers de gebeur
tenissen die hij in Handelingen beschrijft, al verleden tijd zijn. Zijn 
heiden-christelijke lezers weten van de enorme expansie van de Jezusbe-
weging, van de missioneringsactiviteiten onder de heidenen en van de 
problemen die die met zich mee brachten. Mensen met verschillende cul
turele en religieuze achtergronden maken nu deel uit van eenzelfde be
weging en moeten daarin de tegenstellingen die hen uit elkaar zouden 
kunnen drijven, overwinnen. 

Een derde element is de reeks van gegevens die voortkomt uit wat men de 
hoofdinteresses van Lucas zou kunnen noemen. Malcolm Tolbert vat deze 
samen met het woord 'universalisme'. Bij Lucas houdt volgens hem dit 
universalisme in dat het christendom stamt uit het jodendom, dat de op
name van de heidenen reeds gegrond is in het Oude Testament, dat Jezus 
en zijn aanhangers de Joden niet hebben teruggewezen en dat het chris
tendom geen tegen de staatsmacht gerichte beweging is. Als verdere af
zonderlijke interesses van Lucas noemt hij nog de thema's van de hei
lige geest, het gebed, de sociale omgang, vrouwen en rijkdom.11 Een 
aantal van deze thema's zijn aanwijsbaar bij de parabels en hun co-tekst 
die in het totale project van 'de pragmatiek van het Lucasevangelie' 
bestudeerd zijn. We noemen hier: 

- Lc 7,36-50: in de co-tekst van de parabel staan tegenover elkaar de 
Farizeeër Simon en de vrouw die als zondares bekend staat. In de commu
nicatieve situatie tussen Jezus en zijn toehoorders nemen zij een soort
gelijke positie in als in het ingebedde verhaal de schuldenaren, die 
vijftig en vijfhonderd denaries schuldig zijn. 

- Lc 8,1-20: de thematiek van de rijkdom komt ter sprake bij de uitleg 
van het gedeelte van het zaad dat tussen de distels valt. Het zijn de 
mensen die door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven ver
stikt raken. 

10 Nog onlangs is geprobeerd het Lucasevangelie te dateren in het begin 
van de jaren zestig. Daarvoor is wel nodig dat men deze teksten 
karakteriseert als traditioneel profetisch taalgebruik. Vgl. A.J 
MATILL Jr, The Date and Purpose of Luke-Acts: Rackham Reconsidered. 
Catholic Biblical Quarterly 40 (1978) 335-350. Weliswaar lost een 
vroege datering van het totale werk van Lucas een groot aantal pro
blemen ten aanzien van Handelingen op, maar een zo vroege datering 
van het evangelie is onwaarschijnlijk. Eerder verdient een oplossing 
zoals Bouwman die onlangs in zijn afscheidscollege voorstelde, over
weging. GIJS BOUWMAN, o.e. 316-317. 

11 MALCOLM TOLBERT, o.e. 
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- Le 10,25-37: de thematiek van de 'naaste' wordt verhelderd aan de hand 
van de parabel van de barmhartige Samaritaan. Zowel etnische, reli
gieuze als maatschappelijke tegenstellingen zijn dragers van het inge
bedde verhaal. Deze tegenstellingen kunnen overwonnen worden door niet 
de vraag naar het object van de liefde te stellen, maar de vraag naar 
het subject. 

- Lc 12,16-21: in de parabel van de rijke boer wordt aangegeven dat voor 
jezelf verzamelen geen bestaanszekerheid biedt. In de voorafgaande en 
navolgende co-tekst, met name 12,22-34, wordt de zorg om het bestaan 
afgeraden. Wat daar tegenover wordt gesteld, is 'samen delen'. 

- Lc 13,1-9: tegenover de vijgeboom die geen vruchten opbrengt wordt een 
verschillende houding ingenomen. Tegenover onmiddellijke vernietiging 
staat een jaar uitstel. Dit vindt in de co-tekst een toepassing in de 
vraag om gedragsverandering bij Jezus' toehoorders. 

- Lc 14,1-24: tijdens de maaltijd op sabbat bij een Farizeeër komen 
achtereenvolgens aan de orde: het gedrag op sabbat, het opzoeken van de 
voornaamste plaatsen tijdens een maaltijd en de vraag wie je uitnodigt: 
de mensen die het je kunnen vergelden of degenen die het niet kunnen. 
De parabel van de onwillige bruiloftsgasten illustreert hoe niet de oor
spronkelijk genodigden aan de maaltijd deelnemen, maar armen, gebrekki-
gen, blinden en kreupelen. 

- Lc 15,1-17,1: in hoofdstuk 7 van deze studie is aangegeven dat het 
verbindend element van dit tekstgedeelte de oppositie tussen /insluiten/ 
en /uitsluiten/ is. Het realiseren van deze waarden is bepalend voor 
het al of niet tot stand komen van gemeenschap. In de verschillende 
isotopieën van de ingebedde verhalen, van hun toepassingen en van de 
communicatieve situatie zijn deze waarden aanwezig. 

- Lc 18,1-14: de twee tegenstellingen die de twee parabels dragen, zijn 
van sociale aard (rechter vs weduwe) en van religieuze aard (Farizeeër 
vs tollenaar). 

De parabels van Lc 19,11-28 en 20,9-19 zijn van iets andere aard. Hoe
wel daar ook tegenstellingen aan de orde zijn die verband houden met de 
genoemde thematieken, zoals de verschillende omgang met de ponden, of de 
kwesties rondom de eigendom en de pacht van de wijngaard, ligt het 
hoofdaccent van deze parabels toch op de vergelding die plaats heeft of 
plaats zal hebben. 

Een aantal van de thema's die Tolbert noemt, is dus van belang bij de 
ingebedde verhalen. Meer specifiek is voor Lc 15,1-17,10 het volgende 
van belang: 

1. Een religieuze thematiek komt in 15,1-2 ter sprake in de tegen
stelling die er ligt tussen zondaars aan de ene kant en Farizeeën 
en schiftgeleerden aan de andere kant. Deze religieuze thematiek 
komt terug in 15,7.10, waar de tegenstelling tussen zondaars en 
rechtvaardigen van belang is. Opnieuw en uitvoeriger komt deze 
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thematiek terug in 17,1-10, waar de opposities tussen 'zondigen 
en 'zich bekeren', en tussen 'ten val brengen' en 'vergeven cen
traal staan. Tot de thematiek van de religieusiteit hoort ook die 
van de wetsbeleving en de verhouding van de wet tot het koninkrijk 
van God (16,16-18). De rechtsgeldigheid van wet en profeten is 
opnieuw aan de orde in 16,27-31. 

2. In de oppositie tussen 'tollenaars' en Farizeeën in 15,1-2 zijn 
kwesties aan de orde rond de vraag welk gedrag aanvaardbaar is en 
welk niet. Deze opposities spelen ook een rol in de evaluaties 
van een aantal aspecten in het gedrag van de rentmeester, die 
negatief gewaardeerd worden. Hij blijft ondanks het goede dat hij 
gedaan heeft, een onrechtvaardige rentmeester. 

3. De tegenstellingen in maatschappelijke status en aanzien spelen 
een rol in de parabel van de onrechtvaardige rentmeester, maar 
zijn ook aanwezig in 16,15. 

4. De tegenstelling tussen 'arm' en 'rijk' wordt nadrukkelijk gethe
matiseerd in de parabel van Lazarus en de rijke man (16,19-31). 
Ook in de reactie van de Farizeeën op de parabel van de onrecht
vaardige rentmeester en de bijbehorende spreuken speelt deze te
genstelling een rol, omdat ze in 16,14 φιλάργυροι worden genoemd. 

In deze vier thematieken van 15,1-17,10 wordt steeds de thematiek van de 
gemeenschap ter sprake gebracht. In de voorafgaande hoofdstukken van 
deze studie is bij de analyse van de afzonderlijke parabels steeds aan
gegeven waar deze thematieken ook elders in het Lucasevangelie een rol 
spelen. Alles wat in dit hoofdstuk nu verder volgt, is gebaseerd op de 
veronderstelling dat de belangrijke thematieken in de tekst van direct 
belang zijn voor de bedoelde lezers. In historisch-kritische studies is 
deze vooronderstelling wel eens 'transparente Geschichtsschreibung' 
genoemd: d.w.ζ. wat in het verleden gebeurd is, wordt onmiddellijk op 
het heden betrokken, en het heden wordt in de geschiedenis van Jezus 
teruggeprojecteerd. Dat wordt geformuleerd in twee wetmatigheden: 

1. De problemen van de gemeente ten tijde van de evangelist worden 
via een transparant geschiedenisbeeld getransponeerd op de begin
tijd. 

2. Ze worden in deze historische situatie van het begin door Jezus 
autoritatief en voor de latere gemeente bindend beantwoord.

12 

Daar dit geen historisch-kritische studie is, maar een semiotisch-
liguistische, moeten we dit soort wetmatigheden formuleren in termen van 
intra- en extra-linguistische werkelijkheid: 

1. De problematieken die een rol spelen in de communicatie van E en L 
en in de extra-textuele werkelijkheid van de bedoelde lezers, vin
den via transparantie een plaats in de intra-textuele werkelijk
heid van de geschiedenis van Jezus. 

12 Voor deze omschrijvingen van 'transparente Geschichtsschreibung' zie 
W. HORN, Glaube und Handeln in der Theologie des Lukas. Göttingen 
1983. 247. 
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2. De problemen in de extra-textuele werkelijkheid van de bedoelde 
lezers worden door de intra-textuele Jezus autoritatief en voor de 
bedoelde lezers bindend beantwoord. 

Op basis van deze vooronderstelling en van wat bekend is uit de recht
streekse communicatie tussen auteur en lezer (Lc 1,1-4; Hnd 1,1-3), kan 
vanuit Lc 15,1-17,10 het volgende gezegd worden over de situatie van de 
bedoelde lezers: De bedoelde lezers zijn aanhangers van de Jezusbe-
weging in het laatste kwart van de eerste eeuw. De religieuze en cultu
rele achtergrond van deze aanhangers is verscheiden, wat zich onder 
andere uit in verschillende opvattingen over de wet en over de omgang 
met zondaars. Tegelijk zijn er onder deze aanhangers van de Jezusbe-
weging verschillen in maatschappelijk aanzien en sociale status, ver
schillen ook in armoede en rijkdom. Door deze verschillen loopt men 
het gevaar, niet langer meer op elkaar en op het totaal van de gemeen
schap betrokken te zijn, maar enkel op zichzelf en die leden uit de ge
meenschap die dezelfde achtergrond delen. De levenshouding in deze plu
riforme situatie die de christelijke gemeente bedreigt, noemt Horn 
'Weltlichkeit', d.i. het gevaar dat christenen van hun geloof afvallen 
en terugvallen in hun voorchristelijk ethos.

1
' Dit ethos is gebaseerd 

op hellenistische omgangsvormen die men zou kunnen karakteriseren als 
'do ut des'. Vanuit Lc 15,1-17,10 valt deze opvatting van Horn te cor
rigeren omdat er blijkbaar ook een discussie in meespeelt over reli
gieuze zaken zoals de rechtsgeldigheid van wet en profeten. Dat blijkt 
namelijk uit 16,16-18 en 16,27-31. Het lijkt er eerder op dat men van
uit dit onderdeel van het totale evangelie moet zeggen, dat Lucas in een 
pluriforme gemeentesituatie een pleidooi houdt voor universalisme tegen
over elke vorm van particularisme. Tegenover de factoren die in de 
situatie van de bedoelde lezers het gemeenschappelijk leven bedreigen 
geeft Lucas informatie over Jezus' leer en gedrag; hij waardeert deze 
informatie en draagt deze evaluaties over aan zijn lezers, en tenslotte 
probeert hij middels deze informatie en deze evaluaties de lezers over 
te halen tot een bepaald gedrag, of voorzover dit gedrag al aanwezig is, 
hen daarin te versterken. 

8.2 DE PRAGMATISCHE WERKING IN DE COMMUNICATIE VAN E EN L 

8.2.1 INFORMATIEVE COMMUNICATIE 

De basisformule zoals die in hoofdstuk 1 van deze studie is gegeven voor 
de informatieve communicatie van ingebedde verhalen, blijft onverminderd 
van kracht. Doordat de auteur de verhaalfiguur Jezus een verhaal laat 
vertellen aan zijn toehoorders, wordt dit verhaal ook gecommuniceerd aan 
de lezers. Datzelfde geldt ook van de toepassingen en interpretaties 
die Jezus hecht aan de door hem vertelde verhalen. De inhoud van deze 
informatie die E communiceert aan L, betreft dus de ingebedde verhalen, 
de aan Τ gecommuniceerde interpretaties, maar ook de pragmatische wer
king van deze ingebedde verhalen en gecommuniceerde interpretaties. De 
analyse van de inhoud van de informatie die gecommuniceerd wordt tussen 
E en L, beslaat in feite de hoofdstukken 3 t/m 7 van deze studie. 

1 1
 W. HORN, o.e. 221 e.V. 
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Behalve deze communicatie van ingebedde verhalen is er natuurlijk ook de 
communicatie waarin de auteur het totale verhaal vertelt aan de lezer. 
Ook daarin heeft Lc 15,1-17,10 zijn plaats. Duidelijk is het dat dit 
gedeelte deel uitmaakt van het reisverhaal, die sectie in het totale 
evangelie waarin de narratieve ontwikkeling van het totale verhaal als 
het ware stokt, voordat het verhaal zijn hoogtepunt bereikt. Dit is een 
heel gewone plaats voor evaluatie.1* 

In hoofdstuk 2 van deze studie is gezegd dat de sectie van het reisver
haal pragmatisch gezien van groot belang is. Dat geldt des te meer als 
we op basis van Lc 1,1-4 mogen veronderstellen dat de door Lucas be
doelde lezers op de hoogte zijn van de levensgang van Jezus. Ook bij 
eerste lezing weten ze dan dat Lc 15,1-17,10 deel uitmaakt van het 
gedeelte uit het boek dat vooraf gaat aan het gedeelte waarin de defini
tieve beslissingen vallen. Ook in het boek zelf is dat trouwens aange
geven. Op grond van teksten als Lc 9,22; 9,31; 9,44; 9,51; 13,33 weet 
de lezer dat wat er in Jerusalem gaat gebeuren, een definitieve wending 
in het boek is. Pragmatisch gezien worden in het reisverhaal, waar de 
narratieve ontwikkeling als het ware is stopgezet, die zaken gecommuni
ceerd die de lezer moeten helpen zijn standpunt ten aanzien van het 
totale verhaal te bepalen. 

8.2.2 EVALUATIEVE COMMUNICATIE 

Voor het bepalen van het standpunt van de lezer ten aanzien van de waar
den die in het totale verhaal worden gerealiseerd is de evaluatieve com
municatie van direct belang. In het gedeelte van Lc 15,1-17,10 gebeurt 
dat op verschillende manieren. Allereerst is er de manier van het 
intern evaluatief commentaar. Door het woord te nemen en te proberen 
zijn toehoorders tot een gewijzigd inzicht en een gewijzigd gedrag te 
brengen, maakt Jezus, maar daarmee ook de auteur van het totale verhaal, 
inzichtelijk welke de inzet en de ernst is van wat er in het totale ver
haal gebeurt. De parabels functioneren daarbij als een door een ver
haalfiguur van het totale verhaal uitgesproken commentaar bij de 
(deel)gebeurtenissen van het totale verhaal. Daarbij is het van belang, 
zoals in 7.1.2. van deze studie geconstateerd werd, dat in de opeenvol
ging van de parabels van Lc 15 en 16, als taaldaden beschouwd, een lijn 
te ontdekken valt die verloopt van eraotieve taal naar conatieve taal. 
Met andere woorden, in deze hoofdstukken van het Lucasevangelie is er in 
toenemende mate evaluatieve en persuasieve communicatie. 

Van fundamenteel belang is het dat dit intern evaluatief commentaar niet 
uitgesproken wordt door zomaar een verhaalfiguur, maar door de hoofdfi
guur van het totale verhaal. Via de wetmatigheden van de transparantie 

14 Labov en Pratt geven in hun indelingen van verhalen dit zelfs een 
vaste plaats. Volgens hen kan een verhaal bestaan uit de volgende 
onderdelen: 1. abstract, 2. orientation, 3. complicating action, 4. 
evaluation, 5. result or resolution, 6. coda. Vgl. LABOV, Language 
in the inner city. Philadelphia (Pennsylvania) 1972. 363. M.L. 
PRATT, Toward a Speech Act Theory of Literary Discours. Bloomington, 
London 1977. 45. 
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is het duidelijk dat Jezus voor de lezers een gezagvolle figuur is, om 
niet te zeggen dé gezagvolle figuur. Reeds aangegeven is dat in de twee 
passages Lc 1,1-4 en Hnd 1,1-3, waar een rechtstreekse communicatie 
plaats heeft tussen auteur en lezer. De bedoelde lezers zijn mensen die 
behoren tot christelijke gemeenschappen en Jezus als dé autoriteit be
schouwen. 

Deze interne evaluatie van waarden wordt gestuurd door de manier waarop 
in het totale verhaal het narratieve programma wordt gerealiseerd. Met 
name in de performantiefase van het totale verhaal blijkt dat Jezus het 
programma van σωτηρία realiseert in een belangenloze realisering van de 
waarde /insluiten/. Met name in 2.2.3.1 en 2.2.3.2 is steeds aangegeven 
hoe en met wie Jezus zich tijdens zijn messiaanse spreken en handelen 
associeert en dissocieert. Het is dezelfde soort realisatie van de 
waarde /insluiten/ als in 15,1. Voor de lezers is Jezus dan niet 
alleen degene die positief en met gezag spreekt over het realiseren van 
gemeenschap door het realiseren van de waarde /insluiten/, maar hij 
realiseert die waarde zelf ook. Het is namelijk de manier waarop hij 
zijn programma van σωτηρία ten uitvoer brengt. 

Deze interne evaluatie krijgt een theologische sanctie. Duidelijk ge
beurt dat in 15,7.10 en 16,9. Nog duidelijker is dat het geval in 16,15 
waar God 'sujet modalisateur' is van de veridictie. De verhaalinterne 
evaluaties door Jezus worden door deze theologische sanctie extra ver
sterkt.

1
* In de communicatie van auteur en lezers werkt dit als een 

extra verzwaring en ondersteuning van het gezag dat Jezus al geniet. 

Bij deze interne evaluerende instanties voegen zich ook nog de externe 
evaluaties van de auteur. Dat blijkt niet alleen daaruit dat hij Jezus 
de ingebedde verhalen en de daar bij behorende spreuken laat vertellen 
als een verdediging van Jezus' gedrag en een uitnodiging aan zijn toe
hoorders om van inzicht en gedrag te veranderen, maar ook daaruit dat 
hij als vertelinstantie de tegenstanders van Jezus kwalificeert met 
negatief geladen termen. Het meest duidelijk is dat wel in 16,15, waar 
de Farizeeën gekwalificeerd worden als φιλάργυροι. 

Te zamen levert dit ten aanzien van de waarden die de rode draad vormen 
van dit gedeelte van het totale verhaal, evaluaties op die gelijkluidend 
zijn vanuit drie evaluerende instanties; verhaalintern vanuit God en 
Jezus en verhaalextern vanuit de auteur. De communicatie van deze eva
luaties kan als volgt in beeld worden gebracht: 

positief 
insluiten 

> 
uitsluiten 

negatief 

negatief 
uitsluiten 

< 
insluiten 

positief 

l t Zie ook 7.3.4. 
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8.2.3 PERSUASIEVE COMMUNICATIE 

Via de informatieve en evaluatieve communicatie heeft op een indirecte 
manier communicatie van modale objecten plaats. Het gaat daarbij om 
manipulatie en competentie van de lezer die in zijn eigen situatie een 
transformatie zou moeten bewerkstelligen. Voor het analysemodel dat in 
deze studie is gebruikt, is deze laatste transformatie niet als perfor-
raantie toegankelijk, maar slechts als manipulatie en competentie. 

In het voorafgaande is op basis van Lc 15,1-17,10 een viertal elementen 
in de situatie van de bedoelde lezers aangegeven die een belangrijke rol 
spelen: 

1. De gemeenschap waarvan bedoelde lezers deel uitmaken loopt gevaar 
uiteen te vallen vanwege verschillen in culturele en religieuze 
achtergronden van de leden. 

2. In deze gemeenschap wordt het gedrag van een aantal leden onaan
vaardbaar geacht. Men noemt het zondig gedrag en wil met deze 
mensen geen contact onderhouden. 

3. Er zijn verschillen in maatschappelijke positie en aanzien. 
4. Er zijn verschillen in materiële welgesteldheid. 

Door het communiceren van Lc 15,1-17,10 vinden er ten aanzien van deze 
vier gebieden transformaties plaats die aangegeven kunnen worden met de 
vijf in 1.4.3. genoemde basisformules. 

Ten aanzien van het weten heeft er een transformatie plaats. De auteur 
laat aan de lezers weten dat dezelfde waarden van /insluiten/ en /uit
sluiten/ die in hun situatie aanwezig zijn, ook aanwezig waren in het 
leven van Jezus, en dat Jezus met woord en daad /insluiten/ positief en 
/uitsluiten/ negatief evalueerde, en dat dit niet alleen de evaluaties 
zijn van Jezus, maar ook van God en van de auteur. 

Deze conjunctieve transformatie van het modale object weten is tevens 
het bewerken van transformatie voor de modale objecten willen en moeten. 
Doordat Jezus en God ook voor de bedoelde lezers gezagsvolle instanties 
zijn, betekent het weten van de evaluaties die Jezus en God hechten aan 
/insluiten/ en /uitsluiten/ voor de lezers ook een negatief willen en 
een negatief moeten wat betreft de realisatie van de waarde /uitsluiten/ 
en een positief willen en moeten wat betreft de realisatie van de waarde 
/insluiten/. 

Overigens heeft er wat betreft deze manipulatie en competentie van de 
lezers een vreemd verschijnsel plaats, dat samenhangt met het verschil 
in communicatieve situatie tussen J en Τ enerzijds en E en L anderzijds. 
Gezien wat er al gezegd is over de kwestie wie de bedoelde lezers zijn, 
moet men concluderen dat deze lezers al vanaf het begin meer weten over 
Jezus, de realisering van zijn narratieve programma en de feitelijke 
afloop van de komende gebeurtenissen in Jeruzalem dan de toehoorders van 
Jezus. Deze laatsten kunnen op het moment van Lc 15,1-17,10 niets meer 
weten dan wat er gebeurd is in het narratieve verloop van het totale 
verhaal tot aan deze plaats. Het is dit verschil dat een rol gaat spe
len in de manipulatie en competentie van de lezers, wanneer in 16,31 
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gesproken wordt over de 'opstanding uit de doden'. In 6.3.3 van deze 
studie zijn de verbanden van de verzen 16,30-31 met Lc 24 aangegeven. 
Voor de lezers wier overtuiging gebaseerd is op de opstanding van Jezus 
uit de doden, heeft dit zeker een eigen pragmatische werking. Naast de 
gezagsinstantie die Jezus al is op grond van de geloofsovertuiging van 
de lezers wordt er nog een instantie toegevoegd: die van Mozes en de 
profeten. Het werkt dan ongeveer op deze wijze: Als je je al niet laat 
overtuigen op grond van je geloof dat Jezus uit de doden is opgestaan, 
laat je dan overtuigen door Mozes en de profeten, waarin alles al is 
voorzegd. Zij zijn voldoende.1' 

Het geheel van Lc 15,1-17,10 is een pleidooi van de auteur voor de le
zers om in de vier genoemde gebieden de gemeenschap te bewaren door de 
realisatie van de waarde /insluiten/. Dit pleidooi krijgt gestalte door 
in het leven van Jezus eveneens de polaire gegevens van /insluiten/ en 
/uitsluiten/ te laten functioneren en in de door Jezus vertelde verha
len. Zowel in de ingebedde verhalen als in de inbeddende co-tekst, maar 
ook in de communicatie van auteur en lezer, speelt daarom de volgende 
geïntendeerde of gerealiseerde transformatie een rol. 

uitsluiten 

insluiten 

insluiten 

uitsluiten 

Deze transformatie is aanwezig in de ingebedde verhalen (1). Voor zover 
ze wordt gerealiseerd, wordt ze positief geëvalueerd, en voorzover ze 
niet wordt gerealiseerd, wordt ze negatief geëvalueerd. Ze is ook aan
wezig in de omringende co-tekst (2). Daarin is het een verdediging van 
Jezus' gedrag, maar tegelijk ook een uitnodiging aan zijn toehoorders om 
eenzelfde gedrag te gaan vertonen. Tenslotte is het een door de auteur 
geïntendeerde transformatie in zijn communicatie met de lezers (3). Het 
voltrekken van deze transformatie is het behoud van de gemeenschap die 
bedreigd wordt vanwege verschillende godsdienstige en culturele achter
grond, onaanvaardbaar gedrag, verschil in maatschappelijk aanzien en 
materiële welstand. 

Vgl. VINCENT TANCHE, Abraham, son fils et son envoyé (Luc 16,19-31). 
Revue Biblique 91 (1984) 557-577, vooral 570-571, 572, 575, 577. 
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8.3 BESLUIT 

Het onderzoek naar het pragmatisch effect van parabelverhalen in relatie 
met het totale verhaal is gestart met de volgende werkhypothese: De 
voorstelling die Lucas geeft van de werking van de verhalen, verteld 
door de hoofdfiguur van zijn boek, geeft de richting aan van de werking 
die hij beoogt of verwacht van zijn eigen boek. Om deze werkhypothese 
te kunnen toetsen, is een analysemodel ontwikkeld en toegepast op de 
parabels van Lucas. In deze studie, die een onderdeel is van een om
vangrijker project,17 zijn vooral de parabels van Lc 15 en 16 en hun 
onmiddellijke co-tekst voorwerp van analyse geweest. Aan het eind geko
men van deze studie wil ik aangeven tot welke resultaten het werken met 
deze hypothese en bijbehorend begrippenapparaat heeft geleid. 

1. De eerste belangrijke conclusie is dat binnen de gebruikte metho
diek parabels verstaan moeten worden in een tweevoudige communica
tieve situatie: die van Jezus en zijn toehoorders en die tussen de 
auteur en zijn bedoelde lezers. Daarbij is het van belang, steeds 
te bedenken dat de communicatie tussen Jezus en zijn toehoorders 
hiërarchisch ondergeordend is aan die tussen auteur en lezers. 
Immers, de communicatie tussen Jezus en zijn toehoorders is steeds 
ook een communicatie tussen auteur en lezers. 

2. De werkhypothese en bijbehorend analysemodel hebben de mogelijk
heden verschaft om elke parabel afzonderlijk te analyseren, niet 
alleen als een textueel geheel op de syntactisch-semantische as
pecten, maar ook als een communicatief geheel. Analyse van het 
pragmatisch effect laat zien dat er soms bij verhalen als communi
catief geheel andere accenten de boventoon voeren als men op grond 
van syntactisch-semantische analyses zou veronderstellen. In deze 
zin kan men stellen dat de pragmatiek bijdraagt tot de semantiek 
van parabelverhalen, want het zijn ingebedde verhalen. 

3. De bestudering van de parabels van Lc 15 en 16 in samenhang met 
hun onmiddellijke co-tekst heeft tot het resultaat geleid dat er 
in Lc 15,1-17,10 een gemeenschappelijk waardensysteem kan worden 
aangewezen. Weliswaar wordt dat uitgewerkt in verschillende iso-
topieën en in verschillende thema's, maar onder het oogpunt van 
/gemeenschap/ vormt Lc 15,1-17,10 één geheel. De thematiek van 
armoede en rijkdom, die door verschillende auteurs als een kern
punt wordt aangegeven voor het Lucasevangelie, is slechts één van 
de isotopieën waarin het waardensysteem van gemeenschap zich rea
liseert. 

4. De parabels van Lc 15 en 16 en hun onmiddellijke co-tekst maken 
deel uit van het reisverhaal. Dit gedeelte uit het Lucasevangelie 
maakt geen deel uit van het narratieve verloop van het totale ver
haal, maar pragmatisch gezien is het een belangrijk gedeelte. 
Voordat het totale verhaal zijn definitieve hoogtepunt krijgt in 

17 Het totale project omvat studies over Lc 7,36-50; 8,1-21; 10,25-37; 
12,16-21; 13,1-9; 14,1-24; 15,1-17,10; 18,1-14; 19,11-28; 20,9-19. 
Er is verder aan meegewerkt door prof. dr. B.M.F, van lersel, dr. 
A.P. van Schaik, dr. J.H.A. van Tilborg, prof. dr. W.J.C. Weren. De 
studies buiten Lc 15,1-17,10 worden gepubliceerd in een parallel
publicatie. 
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de sanctiefase die zich te Jeruzalem voltrekt, stelt het reisver
haal de auteur in staat de evaluaties die hij hecht aan de waarden 
die in het totale verhaal worden gerealiseerd, te communiceren aan 
de lezer. Een van de middelen die hij aanwendt zijn de ingebedde 
verhalen die de hoofdpersoon van het totale verhaal vertelt. 

5. De gebruikte werkhypothese en het analysemodel hebben het mogelijk 
gemaakt om het verwachte effect bij de bedoelde lezers te be
schrijven. De transformerende kracht van het vertellen van para
bels is daarbij in het vizier gekomen. Parabels zijn geen verha
len met enkel een informatieve waarde; ze zijn argumentatieve en 
retorische middelen om aan de toehoorders en de lezers bepaalde 
evaluaties te communiceren en bepaalde gedragsveranderingen te 
bewerkstelligen. Deze conclusie is een bevestiging van het oude 
adagium dat parabels bedoeld zijn om te bekeren. 

6. De gebruikte methodiek kan een eerste stap zijn op weg naar de 
feitelijke eerste lezers. Door aan te geven welke thema s voor de 
bedoelde lezers belangrijk zijn, zou men iets kunnen aangeven in 
de communicatie van auteur en lezers van wat in historisch
kritische benaderingen de 'Sitz im Leben' wordt genoemd. Dat 
hoeft dan niet alleen een kerkelijke 'Sitz im Leben' te zijn, maar 
ook historische, sociologische, politieke en culturele aspecten 
kunnen daarin een rol spelen. Uiteraard zou een dergelijke bena
dering van de 'Sitz im Leben' bevestiging behoeven van histo
rische, socio-historische, politiek-historische en cultuur
historische benaderingswijzen. In deze studie is voor Lc 
15,1-17,10 aangegeven hoe op religieus terrein, het terrein van 
het aanvaardbare gedrag in een gemeenschap, van status en aanzien, 
van armoede en rijkdom, tegenstellingen een rol spelen in de 
situatie van de veronderstelde lezers. In feite is dit een eerste 
stap in de overgang van een intentionele pragmatiek naar een 
extentionele pragmatiek. 

Tot slot zou ik nog enkele mogelijkheden willen aangeven van het gehan
teerde model. 

Ten eerste dit. De gehanteerde methode is synchroon van aard. Als 
zodanig is ze ook steeds zorgvuldig afgeschermd van diachrone benade
ringswijzen, zoals de historisch-kritische methodieken. Toch zijn er 
mogelijke verbindingslijnen tussen beide. In het gehanteerde model 
speelt het verschil in contextuele situatie een belangrijke rol, zij het 
dat de communicatieve situatie van Jezus en zijn toehoorders ingebed is 
in die van auteur en lezers. Op een andere manier speelt het verschil 
in contekst een rol in de historisch-kritische benaderingen. Het hele 
traditieproces is in feite niets anders dan het functioneren van een 
mondeling of schriftelijk overgeleverde tekst in een wisselende contekst 
en gaat gepaard met een mogelijk wisselende betekenis van de tekst. Het 
onderzoek naar de historische Jezus, naar het functioneren van de tekst 
in de situatie van de gemeente en naar de betekenis binnen de theologie 
van de redacteur is in feite een onderzoek naar de ontwikkeling van de 
historische extentionele pragmatische werking van de tekst tussen het 
eerste functioneren ervan en de schriftelijke fixering door de auteurs 
van de evangelies. De opgedane inzichten over wisselende contekst kun
nen daarbij behulpzaam zijn. 
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Een tweede mogelijkheid die er aanwezig is in de gehanteerde methodiek, 
ligt er in de relatie tussen de tekst en de manier waarop de tekst in 
relatie wordt gebracht met de actualiteit. Steeds weer hebben mensen 
gezocht naar de actuele betekenis van bijbelse teksten. Met name in 
preken zijn evangelieteksten steeds weer opnieuw in relatie gebracht met 
de actualiteit waarin de predikant en zijn toehoorders verkeren. Ook in 
dit proces is er sprake van verschillende conteksten. De contekst van 
auteur en lezer is gewijzigd in die van predikant en diens toehoorders. 
Het gehanteerde model kan ook in dit betekenisproces de lijnen verhel
deren waarlangs de nieuwe betekenis tot stand komt. Het model kan daar
bij ook nog dienst doen als een schema met behulp waarvan men kan zien 
in welke mate bepaalde actualisaties geslaagd zijn te noemen. Het ver
schil in de communicatieve contekst en de mate van aanwezigheid van de 
waarden die constitutief zijn voor de bijbelse tekst in de actualiteit, 
zijn mijns inziens daarbij maatgevend. 
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SUMMARY 

The purpose of this research is to take the analytic model developed by 
us for the pragmatic effect of embedded stories, both in the communica
tive situation of narrator and audience and in the communicative situ
ation of author and readers, and apply it to Lc 15,1-17,10 

In chapter 1, therefore, a description is given of the analytic model as 
it has been developed by the Groupe d'Entrevernes based on Greimas' 
theories. This analytic model for the research on stories supplies us 
with good starting points for the syntactic and semantic levels of sto
ries; for the pragmatic level, however, this is not the case. After 
all, the narration of stories is not included in this model in any sys
tematic manner. Where the embedded stories of the gospel of Luke are 
concerned, it is a matter of a double communicative activity: between 
Jesus and his audience on the one hand and between the author and his 
readers on the other. Methodical steps are indicated for the analysis 
of the two communicative situations. The communication between Jesus 
and his audience is open to analysis by means of the narrative theory of 
the Groupe d'Entrevernes, since the narration of the embedded story 
forms part of the total story, so that the effect of the narration of 
the embedded story can be investigated as well. The communication 
between author and readers is only partly open to such analysis, because 
the realisation of the intended effect on the readers is not considered 
for research of this nature. To be sure, the text signals influencing 
this process may be examined and consequently those text elements are 
studied that steer the informative, evaluative ands persuasive phases of 
communication into a certain direction. 

Moreover models are given for the relations between the three levels: 
embedded story, the communicative situation of narrator and audience and 
the communication between author and readers. These are based on the 
working hypothesis that the effect of the total book on the readers 
aimed at, as expected by the author, is directly related to the effect 
of the embedded stories in the communicative situation of narrator and 
audience. These models are founded upon the observation that the seman
tic values constitutive for embedded stories, are somehow present in the 
communicative situation of narrator and audience. Consequently it may 
be expected that these values equally play a part in the communication 
of author and the readers aimed at. 

In chapter 2 the gospel of Luke is analysed with regard to its narrative 
course. It appears that there are four main parts, each again consist
ing of smaller parts. The main parts are: 

1. manipulation and competence phase: 1,5-4,30 
2. performance phase: 4,31-9,50 
3. (evaluation section): 9,51-19,46 
4. sanction phase: 19,47-24,53 

The third part does not coincide with any of the narrative phases but is 
an interval in the narrative development, largely filled with discour-
sive material. The interval may best be characterized with Labov's 
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term: evaluation section. In a story such a section, though of little 
consequence narratively, is pragmatically of great importance, because 
it gives indications of the reasons for narrating the story. Particu
larly it is indicative of which choices are required of the readers 
aimed at. The growing eschatological threat in the travel account is 
therefore not without meaning. Indeed, it is by this very threat that 
the reader is manipulated. Lc 15,1-17,10 forms part of the travel 
account and shares in the same pragmatic importance. 

In chapter 3, previous to the analysis of the embedded stories in the 
following chapters, an analysis is given of the communicative situation 
as described in 15,1-2. This analysis preceeds that of the embedded 
stories, because all embedded stories of 15,1-17,10 have been narrated 
in the same communicative situation. The chapter begins with the defi
nition and division of 15,1-17,10, followed by the analysis of 15,1-2. 
The events described in these verses are equally characteristic of a 
number of other situations in the total story. This is particularly 
evident in the analysis of the figurative organisation. In the discour-
sive organisation values such as /sinner/ and /converted/, determining 
the coming into being - or not - of community, are constitutive. 

Chapter 4 begins with a detailed discussion of the manifestation level 
of Lc 15. Then the narrative organisations of the three parabels are 
discussed and compared; after that the figurative organisations and 
lastly the discoursive organisations. Although in the separate parables 
there are different isotopies, there is an identical discoursive system 
for all three parables. In the pastoral and in the domestic-economic 
isotopies as well as in the familial isotopy the central values are 
/lost/ and /found/ and connected with them /rejoicing/. All characters 
function as realisations of semantic values when this discoursive system 
is arranged to the opposition of subject and object. In the applica
tions following upon the first and the second parable (verses 7 and 10) 
these same values prove to be constitutive for a theological isotopy. 
Finally the chapter contains a study of the pragmatic effect in the com
munication of narrator and audience. The structure of the discoursive 
system underlying the embedded stories and their applications is iso
morph to the discoursive organisation of the communicative situation. 
By narrating those embedded stories the narrator not only defends his 
own conduct, but he tries to persuade his audience to a simular conduct. 
This is revealed by the evaluations which the narrator adds to the val
ues constitutive for the embedded stories and their applications. 
Besides there are indications of the intended effect not having been 
attained with regard to the immediate audience. This is evident from 
16,14. 

Chapter 5 begins with the problematical question about the definition of 
the embedded story of the unjust steward. After weighing various argu
ments it is inferred that the story consists of 16,1-8, followed by a 
threefold application in the ensuing proverbs, which are steering a tri
ple pragmatic effect. Then analysis is made of the embedded story 
according to its narrative, figurative and discoursive organisations. 
There is no need, as often happens in literature, to solve the problems 
arising from the story by means of various constructions that would have 
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been current in the economic - judicial practices at issue in the story. 
Rather the story should be understood as a picaresque narrative struc
ture in which the audience's/reader's sympathy for the rogue is evoked. 

Thus in the first application the point for the audience is to be cun
ning in their own situation, just as the steward was in his situation. 
The second application is a certain correction of this, because, also 
for such a situation, the reliability of a good steward is emphasized. 
The third application intends to bring about an unambiguous choice from 
within for either God or Mammon. Constitutive values, both for the 
embedded story and for the applications, are: /steward/ and /squander/, 
/cunning/ and /reliable/, and the values /include/ and /exclude/ which 
are determining factors for the coming into being - or not - of communi
ty. In the communicative situation in which also disciples appear to be 
present (16,1) these values operate both on the Pharisees, - notably the 
values determining the coming into being of community and the values 
concerning the intercourse with Mammon, - and on the publicans. Partic
ularly the values concerning the intercourse with Mammon are applicable 
to them. In 16,14-15 the intended effect on the Pharisees proves to 
have failed; 19,1-10 exemplifies how with regard to the publicans it has 
been realised. 

Chapter 6 discusses the parable of Lazarus and the rich man. Previous 
to this parable, 16,14 gives the Pharisees' reaction to the preceeding 
parables. The applications and proverbs forming part of Jesus reply to 
this reaction introduce the embedded story. The Pharisees' reaction 
belongs to the communicative situation of Jesus and his audience and is 
consequently analysed as a part thereof. The Pharisees pour scorn and 
contempt on Jesus in addition to the disapproval of Jesus' conduct they 
have shown before. Simultaneously it becomes clear that their reaction 
coheres with the fact that they are φιλάργυροι. The proverbs preceding 
the parable contain a veridiction of the situation of the Pharisees. 
They turn out to be just only in appearance, merely seemingly to fulfil 
the law and the prophets, because they have not taken to the preaching 
of the kingdom of God and because they are held in great esteem only by 
the people, but not by God. The parable of Lazarus and the rich man 
indicates the changes in status of the two men in their situations 
before death and after. These changes can be characterized as a rever
sal of opposites. It is of critical importance that the possibilities 
of coming into contact during the lives of both men have turned into 
utter impossibility after their deaths. The gate separating them has 
become an impassable chasm. As is evident from the conversation between 
the rich man and Abraham it is enough to listen to Moses and the proph
ets in order to prevent this. In the communicative situation between 
Jesus and his audience, notably the Pharisees, once more these prove to 
be realisations of the values /include/ and /exclude/, determining the 
coming into being - or not - of community. The associations and disso
ciations realised by Jesus and the Pharisees in the communicative situ
ation are realised in one and the same way by Abraham and the rich man 
in the embedded story. 

Chapter 7 discusses the pragmatic effect of the parables as a whole in 
the communication between Jesus and his audience. First this chapter 
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shows the coherence in the deep structure of all the preceding texts 
that have been dealt with. The continuous thread running through all 
the texts is that of community and the realisations of the values deter
mining its coming into being. Next an analysis is made of the following 
co-text: 17,1-10. After establishing the connections between this part 
of the text and Lc 15 and 16 the chapter continues with an analysis of 
the narrative, figurative and discoursive organisations. The keywords 
of this part (cause to stumble, sin, convert, forgive and faith) appear 
to cohere in a discoursive system which links up particularly well with 
the community aspect forming the connecting element in the preceding 
chapters of the gospel of Luke. That is the reason why in the descrip
tion of the pragmatic effect on seven different levels the mechanisms of 
association and dissociation come up for discussion. Thus on seven lev
els it is a matter of the realisations of the values /include/ and 
/exclude/. Finally the chapter explores the ways in which with the var
ious groups in the audience this pragmatic effect is realised in the 
further course of the gospel of Luke and the Acts. 

Finally, in chapter 8, the pragmatic effect in the communication between 
author and readers is at issue. In Lc 1,1-4 and Acts 1,1-3 this commu
nication is direct. In the prologue to the gospel this communication is 
explicitly established by the author installing the reader as reader and 
himself as author. It is from these passages where communication is 
direct and from the part of the gospel of Luke already dealt with that 
something can be concluded about the situation of the readers aimed at. 
These readers are adherents to the Jesus movement in the last quarter of 
the first century. The religious and cultural background of these 
christians is diverse, which among other things manifests itself in the 
different views on the law and in the different views on the intercourse 
with sinners. Besides there are differences in social standing, social 
status and in material wealth. These differences implicate the danger 
of people no longer being concerned with one another or with the commu
nity as a whole. Lc 15,1-17,10 and the embedded stories in it function 
in this situation as the author's plea with his readers to realise the 
value /include/ in their own situation as well and thus give shape to 
community. Indeed it is by the literary process of embedding that this 
becomes a plea with authority. 
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STELLINGEN 

behorend bij P.H.M. Velzen, Lucas evangelist van gemeenschap Een 
onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1-17,10. Nijmegen 
1986. 

1. Ten onrechte vereenzelvigt men vaak de fundamentalistische 
schriftlezing met letterlijke interpretatie. Er zijn te veel 
voorbeelden dat men, om het a priori dat de bijbel geen enkele 
dwaling bevat, te kunnen handhaven, afwijkt van een letterlijke 
interpretatie. 

2. Het probleem van de intertextualiteit zoals zich dat stelt in de 
nieuwtestamentische teksten is grotendeels een verbijzondering van 
het probleem van de relatie tussen Jodendom en Christendom. Bij 
de bestudering van dit probleem past christelijke exegeten grote 
bescheidenheid. 

3. Het feit dat in het lijdensverhaal van het Lucasevangelie Jezus 
terecht staat voor drie rechtsinstanties: het Sanhedrin, Pilatus 
en Herodes, kan men daaruit verklaren, dat de politieke implica
ties van zijn verkondiging van het koninkrijk van God een aantas
ting betekenen van de drie machtssystemen die deze rechtsinstan
ties vertegenwoordigen: de priesteraristocratie te Jerusalem, het 
romeinse rijk en het herodiaanse viervorstendom. 

4. Het literaire procédé van het misverstand m het Johannesevangelie 
heeft als doel de lezers te voeren tot een mystiek verstaan van de 
symbolen waarop de misverstanden betrekking hebben. Deze en 
andere zaken, waaronder niet het minst de hoofdstukken 14 t/m 17, 
maken de auteur van het Johannesevangelie tot een mystiek auteur 

5. De theorie van de vier schriftzinnen, zoals aanwezig in de alle
gorische exegese en ontwikkeld door auteurs als Origines en Didy-
mus de Blinde, doet recht aan het moderne tekstwetenschappelijke 
inzicht dat 'betekenis' een proces is tussen tekst en lezer. 

6. De werkhypothese voor dialogische spiritualiteit, zoals ontwikkeld 
door Otger Steggink en Kees Waaijman (in: Spiritualiteit en Mys
tiek I Inleiding. Nijmegen 1985) levert m samenhang met de door 
de afdeling Nieuwe Testament van de Katholieke Universiteit ont
wikkelde theorie over de pragmatische werking van verhalen, een 
goed model op voor de analyse van de spiritualiteit van bijbelse 
verhalen. 

7. Wanneer men het uitvoeren van een gesubsidieerd onderzoek mag ver
gelijken met het rijden van een wielerwedstrijd, dan hebben de 
periodieke voortgangsverslagen gezorgd voor menig lekke band. De 
vergelijking gaat echter mank voorzover deze het begrip 'uitlopen' 
betreft. In de twee gebieden heeft immers de realisatie van dit 
begrip een tegenovergesteld effect. 
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