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Inleiding

In het Nieuwe Testament zijn vier evangeliën opgenomen. Als auteurs
van deze zogeheten canonieke evangeliën gelden de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij hebben geen biografieën in de
moderne zin van het woord samengesteld.1 Het is niet zozeer het leven
van Jezus dat ze beschrijven, als wel diens goede boodschap. Want dat
is wat het woord “evangelie” letterlijk betekent: goede boodschap. Hoewel de vier evangelisten dezelfde goede boodschap verspreiden, kunnen
er toch verschillen worden geconstateerd in de wijze waarop ze dat
doen. Als gevolg daarvan werd er al heel vroeg gezegd dat hun evangeliën tegenstrijdigheden bevatten, die vervolgens al dan niet opzettelijk
verkeerd konden worden geïnterpreteerd en zo tegen de kerk gebruikt.
De leiders van de vroege kerk hadden er hun handen vol aan. Er waren
immers niet alleen mensen die zonder verdere bijbedoelingen tegenstrijdigheden opmerkten in wat ze hoorden of lazen, maar er waren er
ook die daar naarstig naar op zoek gingen. In beide gevallen kwam het
gezag dat de kerk aan de evangeliën toekent, onder druk te staan. Dat
gezag eist namelijk dat er bij de uitleg van de evangelieteksten geen
ruimte kan en mag zijn voor tegenstrijdige interpretaties.
Tegenstrijdighedentussenevangeliën?
De tegenstrijdigheden die men vond, waren vaak op het eerste gezicht
onbenulligheden, die - indien opgemerkt - gemakkelijk kunnen worden
verklaard. Een voorbeeld van zo’n tegenstrijdigheid is te vinden in het
verhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de berg, die plaatsvond na de eerste lijdensvoorspelling. Volgens Matteüs en Marcus was
dat zes dagen later (Mt 17,1 en Mc 9,2), volgens Lucas acht dagen (Lc
1

Augustinus vermeldt de vier evangelisten uitdrukkelijk in De doctrina christiana (doct.
chr. 2,8,12,29). Voor de Nederlandse vertaling daarvan zie Den Boeft / Sluiter 1999,
78. Voor volledige bibliografsche gegevens zie de literatuurlijst achter deze inleiding;
onder de praktische informatie staat een overzicht van de gebruikte afkortingen.
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9,28). Een ander voorbeeld, lastiger te verklaren, betreft het verschil
tussen de twee tijdstippen waarop Jezus volgens de verschillende evangelisten zou zijn gekruisigd, op het derde uur zoals Matteüs, Marcus en
Lucas zeggen, of overeenkomstig Johannes op het zesde.
Beide voorbeelden zijn te vinden in De consensu euangelistarum van
Augustinus (354-430). In dat werk verzamelt hij de op het eerste gezicht
tegenstrijdige passages uit de evangeliën, waarbij hij ze systematisch
met elkaar vergelijkt en in overeenstemming brengt. Zo verklaart hij
het verschil van twee dagen tussen Matteüs en Marcus enerzijds en
Lucas anderzijds op grond van het principe van de inclusieve telling
(cons.eu. 2,113). Niets belangrijks dus. Het verschil van drie uren tussen Matteüs, Marcus en Lucas enerzijds en Johannes anderzijds is wel
van belang, van cruciaal belang zelfs (cons.eu. 3,40-50). Om mogelijke
problemen rond een zo essentieel feit als de kruisiging te voorkomen,
moet de tegenstrijdigheid worden opgelost. Na een zorgvuldig vergelijkend onderzoek dat verschillende paragrafen in beslag neemt, komt
Augustinus tot de conclusie dat Jezus tweemaal is gekruisigd: éénmaal
op het derde uur door de tong van de joden, in overdrachtelijke zin
dus, en éénmaal in fysieke zin op het zesde uur door de handen van de
Romeinen. De ondeskundige broeders en de onbeschaamde twistzoekers die telkens weer op dat probleem wijzen (cons.eu. 3,50), moeten het
nu wel met hem eens zijn, zo besluit Augustinus, hoewel hij zijn mening
graag voor een betere geeft (cons.eu. 3,43). Uit beide voorbeelden blijkt
dat Augustinus de oplossing van de problemen zocht in een methodische zoektocht naar en een gedegen analyse van de verschillen tussen
de evangeliën.
Daarom schreef hij rond 400 De consensu euangelistarum. Dat werk
is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Het verschijnt onder
de titel Vier evangelisten, één evangelie. In de inleiding gaan we in op het
ontstaan en de inhoud van het werk. Aangezien Augustinus er een
vorm van Schriftinterpretatie in toepast die behoorlijk verschilt van
wat men daar tegenwoordig onder verstaat, belichten we bovendien
in het kort de geschiedenis van de Schriftinterpretatie. Bij de door
Augustinus toegepaste methode staat de juiste leesattitude centraal,
waarbij hij ervan uitgaat dat de Schrift onfeilbaar waar is. Uitleg en
enige voorbeelden van die wellicht herkenbare attitude sluiten de
inleiding af.
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Boek 1

Het gezag van de evangeliën
[1] Onder alle verhalen over God die in de Heilige Schrift staan opgetekend, heeft het evangelie terecht het grootste gezag. In het evangelie
blijkt immers te zijn gerealiseerd en vervuld wat in de wet en in de
profeten is voorzegd. En de apostelen waren er de eerste verkondigers
van. Zij hebben onze Heer en Verlosser Jezus Christus gezien toen Hij
nog lichamelijk aanwezig was. Zij hebben in hun herinnering bewaard
wat zij uit zijn eigen mond hadden gehoord en wat Hij voor hun ogen
had gedaan, zijn woorden en zijn daden. Maar dat was niet het enige.
Voordat zij als zijn leerlingen met Hem in contact waren gekomen,
had God al van alles laten gebeuren wat het vermelden waard was, bij
zijn geboorte namelijk, in zijn kindertijd en zijn jeugdjaren. Informatie
daarover hebben zij bij Hemzelf kunnen achterhalen, bij zijn ouders
of bij anderen die hun volstrekt zekere en betrouwbare inlichtingen
konden geven. Nadat hun de taak was opgelegd om het evangelie te
verkondigen, zijn zij ook die gebeurtenissen aan de mensheid bekend
gaan maken. Enkelen van hen, te weten Matteüs en Johannes, hebben
wat volgens hen over Hem op schrift moest worden gesteld, ook nog
opgeschreven en in afzonderlijke boeken gepubliceerd.
[2] Men mag niet denken dat het voor het begrip en de prediking van
het evangelie iets uitmaakt door wie het wordt verkondigd. Dat kan
worden gedaan door hen die de Heer als toegewijde leerlingen zijn
gevolgd tijdens zijn lichamelijke aanwezigheid hier op aarde, maar ook
door hen die geloof hebben gehecht aan de betrouwbare inlichtingen
van die leerlingen. De goddelijke voorzienigheid heeft er door toedoen
van de Heilige Geest voor gezorgd dat ook aan enkele volgelingen van
de eerste apostelen het gezag werd verleend om het evangelie te verkondigen en het bovendien op schrift te stellen. Dat zijn Marcus en Lucas.1
1

De eerste apostelen zijn de twaalf die door Jezus zijn uitgekozen (Mt 10,1-4, Mc 3,1319 en Lc 6,12-16). Mattias komt in de plaats van Judas (Hnd 1,13 en 15-26). Later
komt Paulus erbij (Gal 1, 1 en 15-17, Rom 1,1, 1 en 2 Kor 1,1 en in de aanhef van
andere brieven). Marcus wordt beschouwd als een volgeling van Petrus, Lucas als een
van Paulus.
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Ook anderen hebben een poging gewaagd om het een en
ander over de handelingen van de Heer of van de apostelen op te
schrijven.2 Zij zijn echter in hun tijd niet van zo’n niveau gebleken
dat de kerk hen geloofwaardig vond en hun geschriften in de canon
van de heilige boeken opnam. Zij misten niet alleen het niveau om
hun verhalen geloofwaardig te vertellen, maar verwerkten ook in hun
geschriften heel geraffineerd enkele zaken die door de katholieke en
apostolische richtlijn voor het geloof en door de gezonde leer worden
veroordeeld.
Het aantal en de volgorde van de evangelisten
[3] De vier evangelisten zijn overbekend in de gehele wereld. Misschien
zijn het er wel vier omdat er vier werelddelen zijn.3 Het is die verborgen
betekenis van hun aantal, waardoor zij op een of andere manier duidelijk hebben laten zien dat de kerk van Christus zich over de gehele
wereld verspreidt.
Naar verluidt hebben zij geschreven in deze volgorde: eerst Matteüs, vervolgens Marcus, als derde Lucas en als laatste Johannes. Zij
hebben dus in een andere volgorde met Jezus kennisgemaakt dan zij
over Hem hebben geschreven. Als wij kijken naar wanneer zij Hem
hebben leren kennen en zijn gaan verkondigen, waren zij die de Heer
zijn gevolgd toen Hij lichamelijk aanwezig was, in elk geval de eersten.
Zij hebben Hem horen spreken en aan het werk gezien, en zij hebben
uit zijn mond de zending ontvangen om het evangelie te verkondigen.
Maar als wij kijken naar wanneer zij het evangelie hebben geschreven,
wat naar men moet aannemen door God is beschikt, bezetten de twee
van hen die de Heer vóór zijn lijden heeft uitgekozen, de eerste en de
laatste plaats: Matteüs de eerste en Johannes de laatste.
De twee anderen die niet tot die groep behoorden, hadden Christus
door hun mond horen spreken en waren Hem gevolgd. Zij waren als
kinderen die bij de hand moesten worden genomen. Daarom kregen
zij een plaats midden tussen hen in. En zo werden zij aan beide zijden
door hen ondersteund.
2
3

Vgl. Lc 1,1.
In de geografie van de klassieke auteurs komen vier of drie werelddelen voor. Europa,
Afrika en Azië werden gerekend onder de continenten van de bewoonde wereld. Men
hield ook rekening met het bestaan van een onbewoond continent.
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