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Samenvatting 
 
Een vierde-eeuws afschrift van een Koptische tekst is het enige bewaard gebleven 
handschrift van het Evangelie van Filippus. Het is aannemelijk het gaat om een 
vertaling van een oorspronkelijk Grieks werk dat in de latere tweede of in de derde 
eeuw geschreven is. Het Koptische afschrift kennen we uit één van de bundels 
geschriften (Codex II) die in 1945 bij toeval in de buurt van de plaats Nag Hammadi 
in Egypte gevonden zijn.  
 Over de betekenis en de achtergrond van het geschrift wordt heel verschillend 
gedacht. Martha Lee Turner (1995 en 1996) wijt deze ‘interpretatieve impasse’ aan 
onduidelijkheid over het literaire genre. Zij wijst de gedachte aan een bloemlezing uit 
of aantekeningen voor catechetische instructie af, omdat alleen het middelste deel 
veel rituele termen bevat. Zij meent dat het een collectie van excerpten is, 
samengesteld uit uiteenlopende bronnen. Turner betoogt verder dat de stijl van het 
laatste deel – dat een meer exhortatief karakter heeft - zodanig verschilt van de rest 
van het document, dat het moet gaan om een samenvoeging van twee verschillende 
verzamelingen. Het zou daarbij niet zinvol zijn te zoeken naar de theologie van het 
Evangelie van Filippus of van de samensteller ervan. Haar conclusies zijn niet 
algemeen aanvaard. Hoewel dit evangelie ook volgens Louis Painchaud (1996) een 
composiet karakter heeft, herkent hij een bewuste retorische opbouw in het werk, 
gemarkeerd door inclusies en concentrische patronen van trefwoorden. Hans-Martin 
Schenke, die in een eerdere publicaties nog meende dat het evangelie is samengesteld 
uit verschillende bronnen, verdedigt in zijn laatste uitvoerige commentaar (1997) de 
hypothese dat alle passages afkomstig kunnen zijn uit één enkele catechetische 
instructie van doopkandidaten. 
 Dit proefschrift wil laten zien dat Turner de hypothese dat het werk teruggaat 
op sacramentele instructie te snel heeft verworpen. Vroegchristelijke doopinstructies 
bestonden vaker uit drie delen, waarbij alleen het middelste deel, de mystagogie, 
expliciet verwees naar de sacramenten en het derde deel een exhortatief karakter had. 
Het verschil in stijl tussen de delen vinden we ook bij Cyrillus van Jeruzalem: zijn 
mystagogische instructies zijn beknopter genoteerd dan zijn instructies voorafgaande 
aan de doop. Het is niet onmogelijk dat het derde deel van het Evangelie van Filippus 
bedoeld was om uitgesproken te worden tot de pasgedoopten in aanwezigheid van de 
gehele gemeenschap. Dat zou de meer homiletische stijl van dit gedeelte kunnen 
verklaren. Het proefschrift beoogt daarom de instructie-hypothese uit te werken en te 
toetsen op haar houdbaarheid. Als het om aantekeningen voor de instructie van 
doopkandidaten gaat, hoe zijn die dan gestructureerd? Is het mogelijk een 
samenhangende retorische strategie te onderkennen? Kunnen we op basis van de tekst 
een initiatieritueel reconstrueren? Zo ja, is het mogelijk meer te zeggen over de 
theologische en sociale context van het werk en over de ontstaansgeschiedenis ervan? 
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Uitwerking van de instructie-hypothese 
 
Het startpunt voor mijn analyse is een onderzoek naar de structurerende technieken 
die de auteur mogelijk gebruikt heeft om kleinere teksteenheden af te bakenen. 
Sommige tekstgedeelten lijken een repeterend patroon te hebben. In de eerste twee 
teksteenheden kan er sprake zijn van twee delen met dezelfde trefwoorden in 
respectievelijk de aanvangs- en slotpassages: 

• §1 en §6: ‘Hebreeër’, en §4b en §9: ‘Christus is gekomen’ 
• §11 en §13: ‘misleiding’ met ‘namen’, en §12c en §16b: ‘waarheid’. 

De derde teksteenheid (§17-§24) bestaat uit een aantal disputen die telkens worden 
ingeleid met de zinsnede ‘Sommigen zeggen: ..., ze dwalen’.  Andere tekstgedeelten 
worden gemarkeerd door trefwoorden waardoor we inclusies en concentrische 
patronen kunnen herkennen. De vier meest in het oog springende inclusies zijn te 
vinden in teksteenheden 6, 8. 10 en 11: 

• ‘God is een verver’ in §43 en ‘Zo is inderdaad de Zoon van de Mens is 
gekomen: [als] verver’ in §54 

• ‘Het vuur is de zalving, het licht is het vuur’ in §66 en ‘Het licht is de 
zalving’ in §75 

• De uitdrukking ‘afdalen in het water’ in §89, §97, §101 en §109 omsluit 
teksteenheid 10 en deelt deze op in drie sub-eenheden.  

• ‘Wie kennis van de waarheid heeft is vrij’ in §110 en ‘Als jullie de waarheid 
kennen, zal de waarheid jullie vrijmaken’ in §123 

 
Niet alle teksteenheden zijn zo duidelijk gemarkeerd. Maar uitgaande van de eerder 
geïdentificeerde teksteenheden is het mogelijk de resterende tekstgedeelten op te 
delen in eenheden 4-5, 7, 9 en 12. Het is bemoedigend dat deze onderverdeling in 
overeenstemming is met de driedeling die op andere gronden reeds door Turner werd 
vastgesteld en door mij is geduid als instructies voorafgaande aan, gedurende en na 
de initiatie. 

 
Deze opdeling kan dienen als basis voor een retorische analyse op verschillende 
niveaus (het gehele werk, de drie hoofddelen, en de 12 kleinere eenheden). Het is 
hierbij van belang ons te realiseren dat catechetische instructies verschillen van de 
klassieke redevoering in de context van een rechtszaak of een politieke beraadslaging, 
zoals die wordt beschreven door bijvoorbeeld Quintillianus. Clemens van Alexandrië, 
Gregorius van Nyssa en Augustinus van Hippo geven adviezen aan christelijke 
instructeurs en predikers die hier deels van afwijken. Mary Cunningham en Pauline 
Allen (1998) stellen daarom voor om bij de beoordeling van christelijke retorica 
rekening te houden met andere aspecten, zoals de verhouding tussen de gesproken en 
de geschreven tekst, de bijzondere relatie tussen spreker en publiek en de liturgische 
context.  We kunnen uit het pelgrimsverslag van Egeria bijvoorbeeld afleiden dat de 
instructies van Cyrillus van Jeruzalem slechts samenvattingen of aantekeningen zijn 
van beduidend langere en meer interactieve gesprekken met doopkandidaten, ingebed 
in een liturgie met gezang, gebed en lezingen. 

Macrotekst: Evangelie van Filippus 
Delen: voorafgaande instructies mystagogie exhortatie 

Eenheden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Uit de retorische analyse blijkt dat de eerste zeven teksteenheden gericht zijn op het 
versterken van de overtuiging van de kandidaten dat zij de doop willen ondergaan in 
deze gnostisch-christelijke setting omdat de ‘gewone’ christelijke doop niet effectief 
is. De eerste teksteenheid functioneert hierbij als procatechesis, waarin uitvoeriger te 
behandelen onderwerpen zoals transformatie en het verschil tussen heidenen, 
‘gewone’ christenen  (Hebreeën genoemd) en gnostische christenen slechts aangestipt 
worden. De tweede teksteenheid fungeert als propositie: de andere christenen zijn 
misleid door de kosmische machten die hen willen beheersen, zodat ze bij 
geloofstermen als  God en Vader niet denken aan de hoogste God, maar aan de lagere 
schepper-God. De overige vijf teksteenheden van het eerste hoofddeel bevatten een 
mix van instructie en polemiek. De drie teksteenheden van het middengedeelte zijn 
gericht op de sacramenten. Uit bepaalde formuleringen krijgen we de indruk dat de 
kandidaten op het punt staan in het water af te dalen en dat zij hun eigen spiegelbeeld 
in het water kunnen zien bij het licht van olielampen. Het afsluitende deel bevat 
aansporingen om zorgvuldig om te gaan met de verworven kennis en de ‘gewone’ 
christenen geen aanstoot te geven. Hierbij kan de laatste teksteenheid gezien worden 
als een passende peroratie, waarin alle thema’s nog eenmaal worden aangeduid, maar 
nu vanuit het perspectief van de pasgedoopten die een nieuwe status als ‘kinderen van 
de bruidskamer’ verworven hebben. 
 Zoals uit de tabel hieronder blijkt, komt mijn analyse voor een belangrijk deel 
overeen met die van Painchaud uit 1996. De verschillen worden voor een deel 
veroorzaakt door Painchauds exclusieve focus op inclusies, en voor een ander deel 
door het feit dat hij is uitgegaan van de min of meer klassieke indeling van juridische  
en politieke betogen. Hierbij heeft hij de concentrische structuur van teksteenheid 8 
over het hoofd gezien alsook de door Turner ontdekte cesuur tussen de eerste twee 
hoofddelen. De door mij voorgestelde veranderingen leveren een retorische strategie 
op die in overeenstemming is met de aanwijzingen die de eerder genoemde 
kerkvaders geven. 
 

Painchaud  Instructie-hypothese 
§1-6 Exordium  1 §1-10 Procatechesis 
7-16 Narratie/ 

Propositie 
 2 11-16  Propositie 

3 17-24  Polemisch bewijs 
4 25-31  Instructief bewijs 
5 32-42  Gemengd bewijs 

17-58 Bewijs,  
deel 1 

 

6 43-54  Instructief bewijs 

1e deel 

7 55-65  Polemisch bewijs 
8 66-75  Mysterie van de binnenkamer 
9 76-88  Mysterie van de bruidskamer 

59-109 Bewijs,  
deel 2 

 
2e deel 

10 89-109  Mysterie van de doop 
110-123 Exhortatie  11 110-123  Homiletische exhortatie 
124-127 Peroratie  

3e deel 
12 124-127 Peroratie 

 
Deze analyse is in eerste instantie uitgevoerd met behulp van de kritische Koptische 
teksteditie van Bentley Layton met de bijbehorende Engelse vertaling door Wesley 
Isenberg in de Coptic Gnostic Library (1986). Vervolgens heb ik een eigen vertaling 
uit het Koptisch gemaakt conform bovenstaande indeling. De vraag is nu of we vanuit 
deze indeling en vanuit de instructie-hypothese meer kunnen achterhalen over de 
vorm van het initiatieritueel, over de sociale en theologische context van de 
betreffende groep en over de herkomst van de gepostuleerde doopinstructie. 
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Het initiatie-ritueel 
 
Toespelingen op initiatie en (daaruit voortvloeiend) transformatie zijn in de gehele 
tekst te vinden. Echter, zoals Turner reeds vaststelde, het middendeel bevat de meest 
expliciete verwijzingen naar de sacramenten. Teksteenheden 8, 9 en 10 moeten 
daarom het startpunt zijn voor een reconstructie van de veronderstelde initiatierite. 
Verschillende experts herkennen in §68 een programma van vijf rituelen, te weten 
doop, zalving, eucharistie, verlossing en bruidskamer. Er is echter verschil van 
mening over de vraag of alle vijf onderdeel zijn van de initiatie, zo is bijvoorbeeld 
voorgesteld dat  met ‘verlossing’ een stervensritueel wordt bedoeld. Andere auteurs 
hebben geopperd dat verlossing en bruidskamer niet als aparte rituelen moeten 
worden opgevat, maar als de mystieke aspecten van doop, zalving en eucharistie.  
 Uit de structuur van teksteenheid 8 blijkt dat §68 niet centraal staat, die 
ereplaats komt toe aan een citaat van Jezus in §69: ‘Ga je (binnen)kamer in, sluit de 
deur achter je, en bidt tot je Vader die in het verborgene is.’ Deze Waarheid wordt 
door symbolen betreden (§67). Maar er worden hiervoor verschillende termen 
gebruikt:  

• In §67 gaat het om drie realiteiten en hun symbolen: wedergeboorte, 
opstanding en bruidskamer. 

• Teksteenheid 9 wordt gekenmerkt door een concentrische gelaagdheid: de 
doop geeft toegang tot de verlossing, en de verlossing tot de bruidskamer. 
Tegelijkertijd is de rituele bruidskamer slechts een afspiegeling van de 
hemelse bruidskamer.  

• In §81 en §82 is er sprake van wedergeboorte, zalving, verlossing en 
bruidskamer.  

• In teksteenheid 10 zien we een drietal sub-teksteenheden.  In de eerste sub-
teksteenheid is sprake van waterdoop en zalving, in de tweede van de 
eucharistie en in de derde van de opstijging van de ziel en de vereniging in de 
andere eon. Het is opvallend dat bij waterdoop, zalving en eucharistie concrete 
rituele elementen worden benoemd, maar niet bij de ascent en de vereniging, 
sterker nog: deze laatste twee worden gekoppeld aan eucharistie en waterdoop 
(§108).  

 
Wat is nu de samenhang tussen al deze verwijzingen naar rituelen en mysteriën? De 
sleutel ligt misschien in teksteenheid 4 waar een alternatieve volgorde gehanteerd 
wordt. Direct na waterdoop en zalving wordt gesproken wordt over de afdaling van 
Jezus zelf om zijn leerlingen te verheffen uit hun lage staat. Antropologisch gezien 
kan geargumenteerd worden dat deze elementen allen behoren tot de eerste fasen van 
een initiatie, waarin afscheid genomen wordt van een vorige identiteit en status en een 
liminale fase wordt ingegaan. In de passages daarna vinden we verwijzingen naar de 
eucharistie en, daarin ingebed, naar de gemeenschap tussen de Volmaakten (in de 
andere eon). Hierbij kan gedacht worden aan de laatste fase van een initiatie, waarin 
de geïnitieerden een nieuwe identiteit en status ontvangen. De spreker maakt hierbij 
duidelijk dat de eucharistische kus een aardse weergave is van de kus in de andere 
eon. Dit pleit voor de interpretatie dat verlossing/ascent en bruidskamer/vereniging de 
mystieke realiteiten zijn die door waterdoop, zalving en eucharistie worden verbeeld.  



 

 vii 

Dit geeft het volgende gelaagde raamwerk:  
 

 
Op basis van dit raamwerk kunnen alle toespelingen en verwijzingen in het Evangelie 
van Filippus betrokken worden op één initiatieritueel. Bovendien kan een vergelijking 
gemaakt worden met de dooprituelen van andere (gnostisch-)christelijke groepen. 
Dan blijkt dat het ritueel goed past in de 2e- en 3e-eeuwse praktijk van veel 
Valentinianen (maar niet van de volgelingen van Marcus Magus) en van veel niet-
gnostische christenen (maar niet van Syrische christenen).  Bij de latere Pseudo-
Dionysius herkennen we de gedachte dat de fysieke rituelen van doop, eucharistie en 
zalving leiden tot de opstijging tot en vereniging met het goddelijke. 
 
Tentatief kan het ritueel als volgt worden gereconstrueerd: 

• In de periode voorafgaande aan de doop kregen de kandidaten instructies (op 
basis van teksteenheden 1-7); mogelijk ontvingen ze zout als symbool van de 
Heilige Geest. 

• Na een definitieve beslissing kwamen ze ’s nachts bijeen om de 
mystagogische instructies (op basis van teksteenheden 8, 9 en 10) te 
ontvangen en de initiatie te ondergaan. 

• De dopelingen gingen ontkleed het water in, waar ze wellicht hun geloof in 
Vader, Zoon en Heilige Geest beleden alvorens ondergedompeld te worden in 
het water (of misschien met water overgoten te worden). 

• Vervolgens ontvingen ze de zalving met geurende olijfolie en mogelijk een 
kus. Het is niet onaannemelijk dat ze hierbij met witte kleren werden bekleed. 

• Hierna werden ze toegelaten tot de gemeenschap van gelovigen en werd er een 
eucharistische maaltijd gevierd, die later herhaald zou worden. De deelnemers 
aan de maaltijd gebruikten een geurige zalfolie, brood en gemengde wijn. 
Mogelijk werden hierbij liturgische formuleringen gebruikt  waarin het offer 
van het Lam en de vereniging met de engelen genoemd werden. Als teken van 
hun gemeenschap kusten de ingewijden elkaar, waarschijnlijk op de mond. De 
maaltijd werd afgesloten met de beker der dankzegging. 

• In het bijzijn van de gehele gnostische gemeente werd een homilie 
uitgesproken waarschijnlijk na lezing van één of meer passages uit ‘het 
Woord’ (op basis van teksteenheid 11), mogelijk in een liturgische setting.  

• Ter afsluiting volgde een peroratie (op basis van teksteenheid 12).  
 

     
Dopen in de bruidskamer bestaat uit: 

   
Verlossing uit de kosmos 

  
Vereniging in de eon 

     
Zichtbare symbolen in de  
aardse ‘bruidskamer’ 

 1. waterdoop en 2. zalving 
(wedergeboorte en opstanding) 

 3. eucharistie 

     

Achterliggende mystieke 
realiteiten 

 4. verlossing/ascent van de ziel  5. bruidskamer/vereniging 
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Sociale context 
 
In de procatechesis (teksteenheid 1) is sprake van drie categorieën mensen: heidenen, 
Hebreeën en christenen. De idee is een dubbele transformatie: heidenen zijn ‘dood’, 
maar komen tot leven als Hebreeën; Hebreeën zijn echter geen zonen maar slaven en 
ze lopen het risico weer te sterven. Alleen christenen kennen de Vader en zullen 
worden als hij. Uit §17 blijkt dat met het woord ‘Hebreeën’ de apostelen en de 
volgelingen van de apostelen worden bedoeld. Met het woord ‘christenen’ worden 
dan de gnostische christenen aangeduid, die niet langer de Hebreeuwse God en 
schepper aanbidden, maar de hoogste Vader hebben leren kennen. De houding ten 
opzichte van de apostelen is niet uitsluitend negatief: de zalving is van apostolische 
herkomst (§95), evenals de namen die aan Jezus worden gegeven (§47).  
 Uit de propositie (teksteenheid 2) blijkt dat gnostische en ‘apostolische’ 
christenen wel dezelfde confessionele termen gebruiken, maar dat deze verwijzen 
naar twee verschillende goden. Volgens de spreker hebben de kosmische machten de 
mensen misleid, om hen zo in slavernij te houden. Dit wordt bewezen in drie (deels) 
polemische teksteenheden. Teksteenheid 3 bevat enkele discussiepunten over de 
hoogste Vader en Moeder van Jezus en over de opstanding van de Heer en die van de 
christenen. De spreker probeert aan de hand van citaten uit de (later gecanoniseerde) 
evangeliën en brieven aan te tonen dat de interpretatie van ‘apostolische’ christenen 
onjuist is. In teksteenheid 5 wordt duidelijk gemaakt dat de geest zowel tot leven 
brengt als doet sterven. Zo is er ook wijsheid en dodelijke wijsheid. Verderop, in 
§109, blijkt dat de gnostische doopkandidaten de Heilige Geest ontvangen, terwijl 
‘apostolische’ christenen die beweren dat zij gedoopt zijn in de dood van Christus, de 
geest van de kosmos hebben ontvangen. In teksteenheid 7 tenslotte wordt in een 
aantal scènes duidelijk gemaakt dat het verschil tussen beide groepen fundamenteel is. 
Maria van Magdala staat hierbij model voor de gnostische christen. Zij is de bruid van 
Christus en in spirituele zin ziende. De apostelen, die zich aan haar ergeren, zijn de 
niet-gnostische christenen die blind zijn. Maar Christus nodigt hen uit te worden als 
Maria. Alleen de gnostische christen ontvangt in de doop de Heilige Geest en wordt 
niet langer belaagd door onreine geesten. Bij de ascent van de ziel, na de dood, heeft 
de gnostische christen vrije toegang tot het goddelijke plêrôma, maar de volgelingen 
van de apostelen worden onderweg omhoog vastgehouden door de machten van de 
kosmos en onderworpen aan helse pijnen. 
 In de homilie die volgt op de initiatie (teksteenheid 11) worden de 
pasgedoopten aangespoord niet arrogant te zijn vanwege hun nieuw verworven gnosis 
en liefdevol en tactisch om te gaan met de niet-gnostische christenen in hun 
omgeving. Kennis moet mondjesmaat gedeeld worden, in overeenstemming met de  
zielsgesteldheid van ieder ander afzonderlijk. Gegeven het geringe aantal christenen 
in de tijd van de spreker, wijst deze aandacht voor de relatie met andere christenen 
erop dat de groep min of meer functioneerde als subgroep binnen een grotere 
christelijke gemeenschap. Aan deze bredere gemeenschap, waaruit nieuwe leden 
werden gerekruteerd, wilde men geen aanstoot geven. Dit is in overeenstemming met 
het beeld dat Tertullianus schetst. Hij poogt Valentiniaanse mede-christenen te 
ontmaskeren en uit te sluiten, maar stuit tot zijn frustratie op het feit dat de gnostici 
dezelfde belijdenis kennen en dezelfde bijbelboeken gebruiken als kerkelijke 
christenen en dat zij terughoudend zijn in het uitdragen van hun gedachtegoed.  
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Tegelijkertijd is er mogelijk sprake van een meer radicale groep gnostische christenen 
die de opstanding geheel geestelijk opvatten (§23b) - terwijl de spreker naast de geest 
ook de nadruk legt op de waarde van de ziel (§22) - en die mogelijk het bloed van het 
Lam in de eucharistie afwijzen (§27) evenals de lichamelijke doop in water (§108). 
 
Nergens in de het Evangelie van Filippus wordt op vergelijkbare wijze ingegaan op 
de verhouding met de pagane cultuur waarin de kandidaten leven. Toch is het 
mogelijk dat de metaforen die de spreker gebruikt in zijn argumentatie iets verraden 
van het sociaal-culturele referentiekader dat hij deelt met zijn gehoor. Uit een analyse 
van passages met mogelijke verwijzingen naar de culturele omgeving vallen de 
volgende conclusies te trekken: 

• De spreker gebruikt met name voorbeelden uit de huishoudens van de vrije 
burgerij met stadsvilla’s en landerijen. De spreker identificeert zich hierbij 
meer met de vaders en de zonen dan met de vrouwen en de slaven. 
Middenstandsberoepen, zoals timmerman en verver worden niet gebruikt in 
verwijzingen naar de eigen groep, maar in verwijzingen naar de Hebreeuwse 
God en schepper. 

• Vrouwen worden steeds seksespecifiek en in relatie tot mannen gedefinieerd. 
Nergens worden zij handelend of sprekend opgevoerd. Op het moment dat de 
(vrouwelijke) Heilige Geest mannelijke taken op zich neemt, worden 
mannelijke werkwoordsvormen gebruikt. Centraal staat de vereniging van het  
vrouwelijke met het hogere mannelijke, waarbij alle gelovigen, zowel mannen 
als vrouwen, als bruiden worden gezien van de engelen.  

• Hoewel het aardse huwelijk ‘bevlekt’ is vanwege het lichamelijke element, 
wordt het toch gerespecteerd. De norm daarbij is het huwelijk tussen een vrije 
burger en een maagd. Na het huwelijk dient de vrouw in principe alleen in 
huis zichtbaar te zijn voor intimi (iets wat voor slaven en vrouwen uit lagere 
sociale klassen niet realiseerbaar was).  

• Het is niet het doel van de spreker om de sociale conventies te veranderen, 
want het wordt als niet passend beschouwd voor iets in deze wereld te bidden 
(§7). In de andere eon is er echter sprake van gelijkheid en goddelijkheid voor 
allen. 

 
Wat deze sociaal-culturele opvattingen betreft, lijkt er weinig verschil tussen het 
Evangelie van Filippus en bijvoorbeeld de laat-antieke romans. Daarom kunnen we 
ons voorstellen dat de spreker en zijn gehoor in dezelfde strata van de samenleving te 
zoeken zijn als de schrijvers en ‘lezers’ van deze romans: de voor die tijd goed 
opgeleide Grieks-Romeinse burgerij. Dit komt overeen met de reconstructie van de 
maatschappelijke positie van Valentiniaanse christenen in het Rome van die tijd door 
Peter Lampe (1986/2003) en ook met wat Origenes schrijft over het ontstaan van 
alternatieve christelijke ‘scholen’. 
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Theologische context 
 
De consensus onder geleerden is dat het Evangelie van Filippus van Valentiniaanse 
herkomst is, hoewel sommige ook aanwijzingen vinden dat er uit niet specifiek 
Valentiniaanse tradities geput is. Einar Thomassen (1995, 2005), die het werk als een 
samenhangend geheel benadert, identificeert het gedachtegoed van dit geschrift als 
behorend tot de zogenaamde Oosterse School van de Valentinianen. Volgens 
Thomassen ging men er in deze school van uit dat Jezus een zuiver geestelijk wezen 
was in een materieel menselijk lichaam. Hij is zich er van bewust dat dit niet in 
overeenstemming is met het onderscheid dat Ireneüs, Tertullianus en Hippolytus 
maken. De kerkvaders meenden dat de Oosterse School uitging van een geestelijk 
wezen in een tastbaar maar pneumatisch lichaam dat niet gevormd was door de 
inferieure Schepper.  

Op basis waarvan zou men kunnen denken dat Jezus een materieel lichaam heeft 
in het Evangelie van Filippus? Velen menen dat de spreker Jozef ziet als de 
menselijke vader van Jezus op basis van §91, waar Jezus het ‘zaad’ van Jozef 
genoemd lijkt te worden, wat zou duiden op een normale geboorte. Dit zou dan 
strijdig zijn met de letterlijke interpretatie van §17 waar Maria een onblekte maagd 
genoemd wordt. Uit een analyse van teksteenheid 10 blijkt echter dat het hier gaat om 
een concentrische compositie, waarbij §91/92 en §94 samenhangen en een passage 
over de kosmos omsluiten. Qua compositie zijn §91 en §94 afhankelijk van Genesis 
2:8: Jozef en de Schepper planten beiden een ‘paradijs’. De boom waaraan Jezus 
gekruisigd wordt is de boom van kennis van goed en kwaad, oftewel de Wet. De 
verwijzing naar Jozef is derhalve een allegorische verwijzing naar de Schepper. 
Verder wordt in §82 gezegd dat Jezus geboren is uit een maagd, niet Maria maar de 
Heilige Geest. De opvatting dat Jezus geboren is uit de Schepper en de Heilige Geest, 
is een doctrine die de kerkvaders toewijzen aan de zogenaamde Italiaanse School. De 
gedachte was dat Jezus een geestelijk en psychisch wezen was in een tastbaar maar 
psychisch lichaam. Het zou afkomstig zijn van de Schepper, een psychisch wezen. 
Jezus was in Maria ‘geplant’ zonder dat hij haar vlees aannam, hij ‘kwam door haar 
heen zoals water door een regenpijp.’ 

Ook een intertekstuele analyse van teksteenheid 3 wijst erop dat het Evangelie van 
Filippus niet uitgaat van een materieel lichaam van Jezus. Dit komt naar voren uit een 
vergelijking met het christologisch debat tussen Tertullianus en, onder meer, de 
Valentinianen, zoals dat van de kant van de kerkvader vastgelegd in de traktaten De 
Carne Christi en het daarop volgende De Resurrectione. De redenering loopt langs 
deze lijnen: (1) Jezus nam wel of niet een vleselijk lichaam aan, (2) hij is daarom wel 
of niet lichamelijk opgestaan, en (3) de opstanding van de mensen zal daarom wel of 
niet een ‘opstanding des vlezes’ zijn. De Valentiniaanse kant van dit debat zien we 
terug in het Evangelie van Filippus. In de propositie in teksteenheid 2 stelt de spreker 
dat de apostolische christenen misleid zijn door kosmische krachten en een verkeerd 
begrip van Vader, Zoon en Heilige Geest, alsook van de opstanding hebben.  
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Deze stelling wil hij bewijzen in de derde teksteenheid, waar de drie twistpunten 
dezelfde volgorde hebben als bij Tertullianus: 

• In §17 neemt de spreker afstand van hen die zeggen dat Maria zwanger is 
geworden door de Heilige Geest; die is in hun visie immers vrouwelijk. Net 
als Jozef, moet Maria vooral allegorisch worden begrepen: de echte 
onbevlekte maagd is de Heilige Geest zelf. Als Jozef Maria zou hebben 
bevrucht zou zij immers bevlekt zijn geweest (§102). Vervolgens wordt in §18 
duidelijk gemaakt dat de Schepper niet de enige vader van Jezus is, maar dat 
hij ook de Vader van het Al als vader heeft (§82). Met §19 en §20 werkt de 
spreker vervolgens de gelaagdheid van Jezus’ wezen uit. 

• In §21 verwerpt de spreker de stelling dat de Heer eerst stierf en pas daarna 
opstond. Uit §22 kan opgemaakt worden dat hij op de opstanding van de 
waardevolle psyche doelt, - niet op het minderwaardige lichaam. Die 
opstanding heeft hij eerst potentieel verworven bij zijn doop (§83) en 
vervolgens actueel in de kruisiging (§72). 

• In §23 tenslotte wordt de spot gedreven met gelovigen die bang zijn dat ze 
naakt zullen opslaan. Evenals Tertullianus’ tegenstanders grijpt de spreker I 
Korinthiërs 15:50 aan om te bewijzen dat het vlees het koninkrijk niet zal 
beërven. De opstanding houdt in dat de ziel zich ontdoet van het lichaam en 
overkleed wordt met het woord en de geest van Jezus (zijn ‘vlees en bloed’). 
Dit gebeurt potentieel reeds in de doop (§101). 

 
De christologische opvattingen van de spreker passen derhalve beter binnen de 
Italiaanse School dan binnen de Oosterse School. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat er een groot verschillen bestaan binnen deze ‘School’. De kerkvaders 
beschouwden Ptolemaeus en Heracleon als de belangrijkste vertegenwoordigers van 
deze school, waarbij  speculaties over de structuur van het plêrôma, met de door de 
kerkvaders bespotte emanaties van talloze eonen, vooral afkomstig zijn van 
volgelingen van Ptolemaeus. Hiervan is in de overgebleven fragmenten van 
Heracleon, de andere belangrijke representant van de Italiaanse school,  geen sprake, 
evenmin als in het Evangelie van Filippus. 
 
Herkomst 
 
Vrij algemeen wordt een Syrische herkomst aangenomen, enerzijds vanwege de 
veronderstelde aanwezigheid van ascetische tendensen en de veronderstelde 
overeenkomsten met oosterse doop- en catechesepraktijken, anderzijds vanwege de 
nadrukkelijke aanwezigheid van Syrische etymologieën. Uit de analyses van dit 
proefschrift blijkt echter dat het huwelijk niet afgewezen wordt en dat er bij de 
eucharistie wijn gebruikt wordt (§100). De dooppraktijk is niet oosters maar eerder 
westers en er zijn belangrijke overeenkomsten aan te wijzen met de mystagogische 
instructies van Ambrosius van Milaan en Cyrillus van Jeruzalem. Tenslotte blijkt uit 
een studie van de etymologieën, dat de taal van de spreker en zijn publiek Grieks 
moet zijn geweest en dat zij het Syrisch niet beheersten. Ook blijkt dat met de term 
‘Syrisch’ in feite verwezen wordt naar de taal van de apostelen. Dit heeft een parallel 
in het gebruik van (pseudo-) Hebreeuwse en Aramese uitdrukkingen in de liturgie van 
de westelijke Valentinianen die Irenaeus beschrijft. 
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Onderzoek van andere, minder specifieke aanwijzingen voor de geografische en 
chronologische herkomst van het document bevestigt dat het is ontstaan in een  tussen 
A.D. 160 en 240 in een stedelijke omgeving waar deze Valentinianen, hoewel ze al 
een eigen cultische groep hadden gevormd, nog deel uitmaakten van een bredere 
christelijke gemeenschap. In de stad waren mogelijk ook andere gnostische christenen 
aanwezig. Het lijkt erop dat de ‘apostolische’ en de Valentiniaanse christenen bekend 
waren met een niet-Syrisch doopritueel. Op basis van de in het proefschrift 
verdedigde instructie-hypothese kunnen we hieraan toevoegen dat de groep groot 
genoeg moet zijn geweest voor gestructureerde doopinstructies. Mogelijk beschikte 
men over een eigen baptisterium. Dit pleit ervoor te denken aan steden van grotere 
omvang waarvan bekend is dat er in deze periode Valentinianen leefden. Als tevens 
de suggestie wordt meegenomen dat het gaat om een groepering uit de Italiaanse 
school, die niet in de traditie van Ptolemaeus stond maar eerder in die van Heracleon, 
dan komen eerst Rome en dan vooral Alexandrië in aanmerking. Het is het mogelijk 
dat de traditie zich in de loop van de tijd in Rome en/of Alexandrië mondeling 
ontwikkeld heeft en later werd vastgelegd in de vorm van korte notities, bijvoorbeeld 
ter ondersteuning van minder ervaren catecheten in deze of andere steden waarmee 
men contact had.  
 
Conclusie 
 
Het blijkt mogelijk het Evangelie van Filippus te zien als een reeks aantekeningen ten 
behoeve van de instructie van dopelingen. Dit kunnen we allereerst concluderen uit de 
opbouw en de thematiek. Hiermee hebben we echter nog geen sluitend bewijs want de 
collectie-hypothese, zoals deze is uitgewerkt door Martha Turner, geeft eveneens een 
consistente verklaring voor het ontstaan van dit type tekst. Het is bovendien denkbaar 
dat nog andere hypothesen worden geformuleerd. Wel blijkt de instructie-hypothese 
de mogelijkheid te bieden verschillende teksteenheden in onderlinge samenhang te 
bestuderen. Dit interpretatiekader maakt het ons mogelijk om een betrekkelijk 
duidelijk beeld te vormen van de genoemde rituelen en van de sociale en theologische 
context waarin de spreker en zijn gehoor hebben gefunctioneerd.  Het resultaat past in 
wat we weten van bepaalde Valentiniaanse groepen. De instructie-hypothese is vooral 
vruchtbaar voor de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van het document in de 
2e of 3e eeuw. 
 Dit ligt enigszins anders als we ons richten op de receptie van het Evangelie 
van Filippus in de 4e eeuw en op de betekenis van dit document in Nag Hammadi 
Codex II. Er is door de vertaler, de opdrachtgever en de kopiist geen aanwijsbare 
poging gedaan de aantekeningen uit te werken tot een afgeronde en voor zichzelf 
sprekende tekst, zoals wel gedaan is met de instructies van de eerder genoemde 4e-
eeuwse kerkvaders. De inhoud van Codex II was niet speciaal  bedoeld voor 
Valentiniaanse catecheten/doopinstructeurs, maar eerder voor een groep spirituele 
christenen die geïnteresseerd waren in geschriften van diverse herkomst. Zij zullen 
het Evangelie van Filippus niet anders hebben gelezen dan het Evangelie van Thomas 
dat eraan voorafgaat, - een verzameling esoterische uitspraken met een mystieke 
betekenis (zie Evangelie van Thomas, logia 1 en 2).  




