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Het ambt van bisschop in de oude kerk  

 

Riemer Roukema
*
 

 

De Nederlandse aanduiding ‘bisschop’ is via de Latijnse vorm episcopus 

ontleend aan de Griekse term episkopos.
1
 In de Griekse en Hellenistische 

oudheid betekende dit woord ‘bewaker’, ‘beschermer’, of ‘opziener’.
2
 Go-

den konden episkopoi worden genoemd, maar ook bepaalde functionaris-

sen die namens Athene toezicht moesten houden over andere steden, of die 

voor de gang van zaken in een heiligdom verantwoordelijk waren. Deze 

betekenissen kwamen eveneens voor onder de Joden, die zowel God als 

ook stadhouders en opzieners in de tempel soms als episkopos aanduidden. 

Dit gebruik van episkopos voor God komt terug in de oude brief van Cle-

mens van Rome aan de gemeente te Korinte (59:3), en in het Nieuwe Tes-

tament, in de eerste brief van Petrus (2:25), waar Christus ‘de herder en 

episkopos van uw zielen’ heet. In deze bijdrage
3
 gaat het echter niet om 

God of Christus als de episkopos, maar om de vroegchristelijke ambtsdra-

gers die met die term werden aangeduid. Eerst zullen de grote lijnen van 

de ontwikkeling van het bisschopsambt in de eerste eeuwen van onze jaar-

telling worden geschetst, vooral vanuit het perspectief van een aantal bis-

schoppen. Daarna gaat de aandacht uit naar hetgeen Origenes van Alexan-

drië – zelf geen bisschop – in de eerste helft van de derde eeuw over bis-

schoppen van zijn tijd heeft gezegd.  

 

Het Nieuwe Testament 

 

In het Nieuwe Testament komt de term episkopos enige malen voor als 

aanduiding van hen die in een plaatselijke gemeente een leidinggevende 

functie hebben, maar de term heeft daar een nog weinig specifieke beteke-

nis. Paulus richt zijn brief aan de Filippenzen (1:1) ‘aan alle heiligen in 

Christus Jezus’, ‘met de episkopoi en diakenen’.
4
 Hier valt op dat de ge-

meente te Filippi verscheidene episkopoi had, en dat afgezien van de dia-

                                                 
*
 Hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging 

Kampen. 
1 Zie Nicoline van der Sijs, Groot leenwoordenboek, Utrecht: Van Dale Lexicografie 2005, 

78; 114; 124; 157; 329. 
2 Zie voor het volgende H.W. Beyer, ‘episkeptomai [etc.]’, Theologisches Wörterbuch zum 

Neuen Testament II, 595-619 (604-617). 
3 Aanvankelijk gehouden als lezing voor een studiedag van het Centrum voor Kerk en 

Recht, 18 mei 2009 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
4 Het feit dat voor de episkopoi en diakenen geen (bepaald) lidwoord staat is niets bijzon-

ders maar is gebruikelijk in opsommingen en in de aanhef van een brief; zie F. Blass, A. 

Debrunner, F. Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht, 200118, § 252.  
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kenen andere termen voor leidinggevende functies in deze brief ontbreken. 

In andere brieven spreekt Paulus van de prohistamenos of prohistamenoi, 

de leider of leiders,
5
 en in een opsomming van functies en charismata 

noemt hij de kubernêseis, de besturingen.
6
 In de brieven aan Timoteüs en 

Titus, die waarschijnlijk door een leerling van Paulus zijn geschreven of 

geredigeerd, is te lezen hoe een episkopos dient te zijn: matig, verstandig, 

bezonnen, gastvrij, de man van één vrouw, en zo meer. Opmerkelijk is dat 

het woord hier alleen in het enkelvoud voorkomt,
7
 dat men naar deze func-

tie kan streven,
8
 en dat er behalve de episkopos ook diakenen en presbute-

roi, oudsten, vermeld worden.
9
 Uit de brief aan Titus (1:5-9) blijkt echter 

dat een presbuteros ook episkopos kan worden genoemd. Dit gaat even-

eens op voor de Handelingen der apostelen, waar Paulus in een rede – al-

thans zoals weergegeven door de auteur – de mannen die eerst presbuteroi 

worden genoemd even later als episkopoi aanduidt.
10

 In andere nieuwtes-

tamentische brieven komt de term presbuteros wel, en episkopos niet 

voor.
11

 In de brief aan de Hebreeën heten de leiders van de kerk hêgoume-

noi.
12

  

 

Uit deze teksten blijkt weliswaar dat een episkopos leiding gaf – het woord 

betekent dan ook ‘opziener’ – maar niet welke bijzondere taken hij in de 

gemeente verrichtte. Zelfs de Pastorale brieven aan Timoteüs en Titus 

werpen daarop weinig licht. Zij handelen uitvoerig over het vereiste karak-

ter en de deugdzame levensstijl van een episkopos, maar over diens taken 

wordt alleen gezegd dat de episkopos in staat dient te zijn om de gemeente 

met de gezonde leer aan te moedigen en tegensprekers te weerleggen.
13

 Hij 

moest dus orthodox zijn en de gave van het woord hebben. Mogelijkerwijs 

was de episkopos of prohistamenos in de prille begintijd van de kerk de 

gastheer van een huisgemeente die de samenkomsten in zijn huis mogelijk 

maakte, en erop toezag dat die samenkomsten, waarin ook de maaltijd 

werd gehouden, ordelijk verliepen.
14

 Nergens wordt echter expliciet uitge-

sproken of zelfs maar gesuggereerd dat deze heer des huizes ook de dank-

zegging (eucharistia) en gebeden bij de maaltijd uitsprak. 

                                                 
5 Romeinen 12:8; 1 Tessalonicenzen 5:12. 
6 1 Korintiërs 12:28. 
7 1 Timoteüs 3:2; Titus 1:7.  
8 1 Timoteüs 3:1. 
9 1 Timoteüs 3:8-12; 5:17-19; Titus 1:5.  
10 Handelingen 20:17, 28. 
11 Jacobus 5:14; 1 Petrus 5:1, 5; 2 Johannes 1:1; 3 Johannes 1:1; zie ook Handelingen 

11:30; 14:23; 15:2, 22; 21:18. 
12 Hebreeën 13:7, 17, 24.  
13 Titus 1:9. 
14 Zie hiervoor B.J. Capper, ‘To Keep Silent, Ask Husbands at Home, and not to Have Au-

thority over Men’, Theologische Zeitschrift 61 (2005), p. 113-131; p. 301-319 (p.124-125); 

idem, ‘Apôtres, maîtres de maison et domestiques : les origines du ministère tripartite’, 

Études Théologiques et Religieuses 81 (2006), p. 395-428 (p. 397-398; p. 411-417).  
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De Apostolische Vaders 

 

Het beeld van een weinig precieze aanduiding van de leiders van een plaat-

selijke gemeente rijst ook op uit de al eerder genoemde brief die volgens 

de oudkerkelijke traditie aan het eind van de eerste eeuw van onze jaartel-

ling is geschreven door Clemens van Rome, een van de voorgangers van 

de kerk van Rome;
15

 Irenaeus van Lyon schrijft later dat hem in Rome het 

ambt van bisschop (episkopê) toeviel, en beschouwt hem dus als de toen-

malige bisschop van Rome.
16

 Zijn brief was gericht aan de gemeente te 

Korinte, waar een opstand tegen de presbuteroi was uitgebroken (47:6). 

Clemens verklaart dat de apostelen van Jezus Christus episkopoi en diake-

nen hebben aangesteld (42:1-4), en dat zij wisten dat over de episkopê, de 

functie van een episkopos, strijd zou ontstaan (44:1). Om die reden hebben 

zij de regel ingesteld dat wanneer de door hen aangestelde mannen zouden 

sterven, andere beproefde mannen hun taak – hun leiturgia – moesten 

overnemen (44:2).
17

 Clemens zegt dat dezen met instemming van de gehe-

le gemeente (of: kerk?)
18

 zijn aangesteld en noemt het onjuist hen weer af 

te zetten (44:3). In de passage waarin hij op de opstand tegen de plaatselij-

ke leiders ingaat, noemt hij hen eerst presbuteroi, om vervolgens op de 

functie van de episkopoi in te gaan. Hoewel de twee termen niet geheel 

synoniem zijn,
19

 doet Clemens geen moeite ze expliciet te onderscheiden. 

In ieder geval suggereert hij in geen enkel opzicht dat de kerk te Korinte 

een eenhoofdige leiding kende.  

 

De geschriften van Hermas van Rome, uit het begin van de tweede eeuw, 

geven hetzelfde beeld, want daarin worden de leiders van de gemeente be-

                                                 
15 Onder meer uitgegeven en vertaald door A. Jaubert, Clément de Rome. Épître aux Corin-

thiens (Sources Chrétiennes 167), Paris: Cerf, 2000, en B.D. Ehrman, The Apostolic Fa-

thers I (Loeb Classical Library 24), Cambridge Mass., London: Harvard University Press, 

2003. In het Nederlands vertaald door A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1, Kampen: Kok, 

19922, p. 158-200. 
16 Irenaeus, Tegen de ketterijen III, 3, 3 (Sources Chrétiennes 211). 
17 Zie bijv. A. Lindemann, Die Clemensbriefe (Handbuch zum Neuen Testament 17), Tü-

bingen: Mohr, 1992, p. 130. 
18 ‘Gemeente’ slaat in mijn taalgebruik op de plaatselijke kerk, ‘kerk’ op de kerk als geheel. 

De vertalers zijn verdeeld. A.C. Duker, W.C. van Manen, De geschriften der Apostolische 

Vaders, Haarlem: Tjeenk Willink, 1871, p. 211, en Klijn, Apostolische Vaders 1, p. 187, 

hebben ‘van de (ge)hele gemeente’. Daarentegen Lindemann, Die Clemensbriefe, p. 121: 

‘der ganzen Kirche’; Ehrman, The Apostolic Fathers I (Loeb Classical Library 24), p. 115: 

‘the entire church’; Jaubert, Clément de Rome. Épître aux Corinthiens (Sources Chrétiennes 

167), p. 173: ‘toute l’Église’.  
19 Aldus H. von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten 

drei Jahrhunderten (Beiträge zur Historischen Theologie 14), Tübingen: Mohr, 1953, p. 91; 

episkopos duidt op de functie ofwel het ambt, presbuteros daarentegen op de eerbiedwaar-

dige leeftijd van leidinggevende ouderen. 
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halve prohêgoumenoi

20
 zowel presbuteroi als episkopoi genoemd, beide in 

het meervoud.
21

  

 

Sprak Clemens van Rome over de aanstelling van episkopoi met de in-

stemming van de gehele gemeente (ik acht die vertaling beter dan ‘kerk’), 

in de Didachè uit Syrië (van omstreeks 100 AD) lezen we de opdracht: 

‘Kies daarom voor jullie zelf episkopoi en diakenen die de Heer waardig 

zijn, zachtmoedige, niet geldzuchtige, oprechte en beproefde mannen’.
22

 

Van deze ambtsdragers, die dus gekozen werden, zegt de Didachè: ‘want 

ook zij verrichten voor jullie de dienst (leiturgia) van de profeten en le-

raars. Minacht hen dus niet; want zij behoren tot de voornaamsten onder 

jullie, tezamen met de profeten en leraars’ (15:1-2). Ook hier vinden we 

nog geen bisschop die als enige leiding aan een gemeente geeft of in de 

eucharistische maaltijd voorgaat.  

 

Een wezenlijk duidelijker organisatiestructuur vinden we bij Ignatius, de 

bisschop van Antiochië in Syrië, die aan het begin van de tweede eeuw als 

martelaar naar Rome werd vervoerd; hij noemt zich zelfs de bisschop van 

Syrië, maar dat duidt waarschijnlijk eerder op zijn herkomst dan op zijn 

jurisdictie.
23

 Uit de brieven die hij op zijn gedwongen reis naar Rome aan 

een aantal christelijke gemeenten schreef, rijst de structuur op van één 

episkopos en een presbutêrion, een raad van oudsten. Aan de episkopos 

kent Ignatius een groot gezag toe; hij neemt de plaats van God in, terwijl 

het presbyterium zit op de plaats van de apostelen, en de diakenen dienen 

zoals Jezus Christus dat heeft gedaan.
24

 Aan de bisschop en het presbyteri-

um komen respect en gehoorzaamheid, ja zelfs onderwerping toe,
25

 en de 

christenen dienen naar de bisschop op te zien als naar de Heer zelf.
26

 Igna-

tius verbiedt de gelovigen iets te doen buiten de bisschop om, zoals het 

vieren van de eucharistie, het bedienen van de doop of het houden van een 

liefdemaal; dat hij hen hiervoor moest waarschuwen, wijst erop dat het 

kennelijk wel voorkwam dat groepen christenen zulke dingen buiten de 

                                                 
20 Visiones 6, 6 (II, 2, 6); 17, 9 (III, 9, 7) (Loeb Classical Library 25). 
21 Visiones 8, 2-3 (II, 4, 2-3); 9, 8 (III, 1, 8); 13, 1 (III, 5, 1); Similitudines 104, 2 (IX, 27, 2) 

(Loeb Classical Library 25). 
22 Didachè 15:1 (Loeb Classical Library 24), vertaling C. Datema, ‘Didachè’, in idem 

(red.), Kerkvaders. Teksten met toelichting uit de vroege kerk, Brugge, ’s-Gravenhage: 

Boekencentrum, z.j. [1985], 28, afgezien van episkopoi, waar Datema ‘bisschoppen’ ver-

taalt. 
23 Romeinen 2:3 (Loeb Classical Library 24). De afgelopen tijd is er opnieuw discussie 

geweest over de datering van Ignatius’ brieven; ik houd vast aan de traditionele datering in 

het begin van de tweede eeuw. Zie daarvoor A. Brent, Ignatius of Antioch. A Martyr Bishop 

and the Origin of Episcopacy, London, New York: Continuum, 2007, p. 95-143. 
24 Magnesiërs 6:1 (Loeb Classical Library 24). 
25 Efeziërs 2:2; 20:2; Magnesiërs 13:2; Trallianen 2:2; 3:1; 13:2 (Loeb Classical Library 

24).  
26 Efeziërs 6:1 (Loeb Classical Library 24).  
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ene bisschop om deden.

27
 Vermoedelijk wilde Ignatius zijn steun geven 

aan een nieuwe structuur die tussen de huisgemeenten in de steden was 

ontstaan, of wilde hij deze structuur van één bisschop die met een raad van 

presbuteroi leiding gaf aan de afzonderlijke huisgemeenten daar introduce-

ren. Het blijkt echter dat sommige huisgemeenten vasthielden aan hun 

recht om ook in hun kleinere kring de maaltijd van de Heer te vieren en de 

doop te bedienen. Het zal zich ook hebben voorgedaan dat afzonderlijke 

huisgemeenten onder het beslag van ‘ketterse’ leraren waren gekomen en 

dat Ignatius om die reden hamerde op het centrale gezag van de ene bis-

schop. Aangezien uit zijn brieven is af te leiden dat één bisschop samen 

met de presbuteroi de leiding had of diende te krijgen over verschillende 

huisgemeenten, kan hieruit worden geconcludeerd dat er grote huizen wa-

ren of werden geschikt gemaakt voor de samenkomst van verschillende 

vroegere huisgroepen.
28

 Uit Ignatius’ brieven blijkt overigens niet dat de 

bisschop de baas van de presbuteroi is, maar dat hij in collegialiteit als de 

primus inter pares met hen leiding geeft.
29

 Van groot belang is dat volgens 

Ignatius de eucharistie niet gevierd mag worden zonder de bisschop.  

 

De Apostolische Traditie  

 

Van het begin van de tweede eeuw maken we een sprong in de tijd naar het 

uit diverse latere vertalingen gereconstrueerde geschrift dat als titel heeft 

de Apostolische Traditie, en dat vroeger werd toegeschreven aan Hippoly-

tus, de bisschop van een afgescheiden gemeente te Rome, die in 235 de 

martelaarsdood is gestorven. De vragen van auteurschap en de reconstruc-

tie van dit geschrift laat ik nu buiten beschouwing; ik ga ervan uit dat de 

uit verschillende bronnen bekende liturgische en kerkordelijke regelingen 

die onder de titel Apostolische Traditie bewaard dan wel gereconstrueerd 

zijn, de praktijk van de katholieke kerk weerspiegelen, in ieder geval uit de 

derde eeuw en later.
30

 Na de inleiding begint het geschrift meteen met een 

gedeelte (§ 2) over de bisschoppen. In de Latijnse vertaling lezen we dat 

diegene als bisschop dient te worden aangesteld die door ‘het gehele volk’ 

is gekozen en aller instemming heeft gekregen. In een samenkomst van 

‘het volk’, het presbyterium en de aanwezige bisschoppen dient hij op een 

zondag te worden aangesteld. Andere vertalingen lezen in plaats van ‘bis-

schoppen die aanwezig zijn’ echter de diakenen, en dat is misschien wel de 

                                                 
27 Smyrneeërs 8:1-2; vgl. Magnesiërs 4:1; 7:1; Trallianen 2:3; 7:1-2; Filadelfiërs 7:2 (Loeb 

Classical Library 24).  
28 Zie Capper, ‘Apôtres, maîtres de maison et domestiques’, p. 421-422.  
29 Zie G. Schöllgen, ‘Monepiskopat und monarchischer Episkopat. Eine Bemerkung zur 

Terminologie’, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 77 (1986), p. 146-151. 
30 Een goed overzicht van alle versies geven P.F. Bradshaw, M. E. Johnson, L.E. Phillips, 

The Apostolic Tradition. A Commentary (Hermeneia), Minneapolis: Fortress Press, 2002. 

J.A. McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology, Louisville, London: 

Westminster John Knox Press, 2004, p. 26-27, neemt het nog op voor het ooit breed ge-

deelde standpunt dat Hippolytus van Rome inderdaad deze kerkorde heeft samengesteld.  
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oudere tekst.

31
 De nieuw aan te stellen bisschop krijgt eerst, onder stil ge-

bed om de neerdaling van de Geest, van allen de handen opgelegd; die ‘al-

len’ zijn volgens de meeste versies de andere bisschoppen. Daarna legt 

volgens alle versies een van de andere bisschoppen de nieuwe collega de 

handen op onder het uitspreken van een gebed, waaruit onder meer blijkt 

dat de bisschop als hogepriester de heilige gaven van de kerk dient op te 

dragen ofwel te offeren (offerre, prospherein). Hij mag zonden vergeven 

overeenkomstig het gebod van de Heer, ambten toewijzen en banden ont-

binden (§ 2-3).
32

 Daarop volgt in dit geschrift de liturgie van de eucharis-

tie, waarin de nieuwe bisschop voorgaat, met assistentie van de diakenen 

en de presbuteroi (§ 4).  

 

Irenaeus van Lyon 

 

We mogen veronderstellen dat dit type wijdingspraktijk in grote lijnen 

reeds bekend was aan Irenaeus; hij was in de laatste decennia van de twee-

de eeuw de bisschop van de katholieke gemeente te Lyon.
33

 Hij benadrukt 

echter een element dat in de overgeleverde versies van de Apostolische 

Traditie alleen impliciet wordt vermeld, en dat we ook al tegenkwamen bij 

Clemens van Rome. Volgens Irenaeus staan de bisschoppen van de kerk in 

de traditie van de apostelen, die immers zelf de eerste bisschoppen hebben 

aangesteld, en in wier lijn de op hen volgende bisschoppen staan.
34

 De 

strekking van Irenaeus’ betoog is dat dankzij die lijn van opvolging – de 

‘apostolische successie’ genoemd – de oorspronkelijke traditie van de 

apostelen alleen in de katholieke kerk bewaard is gebleven en niet in de 

ketterse groepen die inmiddels op vele plaatsen waren ontstaan.  

 

Cyprianus van Carthago 

 

Een belangwekkende visie uit de Romeinse provincie Africa is halverwege 

de derde eeuw verwoord door bisschop Cyprianus van Carthago. Hij 

schrijft dat zoals Christus als hogepriester (summus sacerdos) zichzelf ge-

offerd heeft aan de Vader, de bisschop als priester (sacerdos) in de plaats 

van Christus fungeert en in de kerk met de gaven van brood en wijn het 

ware en volledige offer aan God de Vader brengt.
35

 Wie de eenheid van de 

                                                 
31 Bradshaw e.a., Apostolic Tradition, p. 26-27. De Latijnse vertaling is uitgegeven door E. 

Tidner, Didascaliae Apostolorum Canonum Ecclesiasticorum, Traditionis Apostolicae 

Versiones Latinae (Texte und Untersuchungen 75 = V, 19), Berlin: Akademie-Verlag, 

1963; de Koptische tekst door W. Till en J. Leipoldt, Der koptische Text der Kirchenord-

nung Hippolyts (Texte und Untersuchungen 58), Berlin: Akademie-Verlag, 1954.  
32 Zie voor deze laatste uitdrukking Matteüs 16:19; 18:18. 
33 Naast de katholieke gemeente waren er in Lyon ook diverse gnostische groepen. 
34 Tegen de ketterijen III, 3-4 (Sources Chrétiennes 211). 
35 Brieven 63, 14, 4 (ed. Bayard: Saint Cyprien, Correspondance, Paris: Les belles lettres, 

1925). 
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kerk ter harte gaat, zal zich dus niet verwijderen van de bisschoppen en 

niet zelf een altaar oprichten waarover hij een nieuw gebed met ongeoor-

loofde woorden bidt.
36

 Evenals bij Irenaeus zijn de bisschoppen voor Cy-

prianus dus de personificatie van de eenheid van de kerk. Hij schrijft dat 

de presbyteri door de priesterlijke waardigheid met de bisschop zijn ver-

bonden.
37

 Enkele malen blijkt uit zijn geschriften dat ook de presbyteri het 

offer van de eucharistie mogen opdragen.
38

  

 

Hier komt een ontwikkeling aan het licht die zich ook elders, waar de cen-

trale functie van de bisschop erkend werd, in de derde en vierde eeuw heeft 

voorgedaan; presbyters en eventueel diakenen konden met toestemming 

van de bisschop zijn taken waarnemen en overnemen. Buiten de kerk 

waarin de bisschop voorging waren er ook andere samenkomsten, waarin 

presbyters konden voorgaan; dit gold bijvoorbeeld voor dorpen in de om-

geving van de stad.
39

  

 

De vierde eeuw 

 

In de vierde eeuw nam het christendom een hoge vlucht en speelde het een 

belangrijke rol in de organisatie van het Romeinse rijk onder de christelij-

ke keizers. Bisschoppen van grote steden waren in die tijd uiterst belang-

rijke representanten van de kerk en konden veel invloed uitoefenen. Zelfs 

konden zij zich tegen de keizer te weer stellen. Daarvan volgen nu twee 

voorbeelden.  

 

Ambrosius van Milaan 

 

Het eerste is dat van Ambrosius, die afkomstig was uit een aristocratische 

christelijke familie.
40

 Toen hij provinciestadhouder (consularis) van Aemi-

lia Liguria in Noord-Italië was en zetelde te Milaan, werd hij daar in 374 

tegen zijn zin tot bisschop benoemd, en dat terwijl hij toen zelfs nog niet 

gedoopt was. We beperken ons nu tot de krachtige positie die hij innam 

                                                 
36 De eenheid van de katholieke kerk 17 (ed. J.N. Bakhuizen van den Brink, S. Caecilii 

Cypriani episcopi Carthaginensis martyris Scripta Quaedam, Hagae Comitis: Daamen, 

1946; vertaling W.H. Beekenkamp: Thascius Caecilius Cyprianus, Keuze uit zijn geschrif-

ten, Amsterdam: Holland, 1951, p. 40-61). 
37 Brieven 61, 3, 1 (ed. Bayard); vgl. C. Bulley, The Priesthood of Some Believers. Devel-

opments from the General to the Special Priesthood in the Christian Literature of the First 

Three Centuries, Carlisle: Paternoster Press, 2000, p. 116. 
38 Brieven 5, 2, 1; 34, 1, 1 (ed. Bayard); vgl. Bulley, The Priesthood of Some Believers, p. 

118. 
39 V. Saxer, ‘La mission: l’organisation de l’Église au IIIe siècle’, in Ch. en L. Pietri (red.), 

Naissance d’une chrétienté (250-430) (Histoire du Christianisme des origines à nos jours 

II), [Paris:] Desclée, 1995, p. 41-75 (p. 62-63).  
40 Zie onder meer H. von Campenhausen, Lateinische Kirchenväter, Stuttgart: Kohlham-

mer, 1960, p. 77-108; L. Meulenberg, Ambrosius. Hoe verwerft een kerk gezag?, Kampen: 

Kok, 1999. 
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tegenover keizer Theodosius, die eveneens in Milaan zetelde. Toen in 388 

op aanstichting van monniken in Callinicum in Syrië een synagoge was 

verbrand, meende de keizer dat de bisschop van die plaats de synagoge 

moest laten herbouwen, maar Ambrosius gebood hem die opdracht in te 

trekken. De Joden erkenden Christus immers niet en vormden volgens hem 

derhalve een ketterse groepering die niet mocht worden geduld. Ambrosius 

weigerde zelfs met Theodosius de eucharistie te vieren zolang hij zijn op-

dracht niet had ingetrokken.
41

 Desondanks is de afloop van dit voorval on-

duidelijk; in ieder geval heeft Theodosius in 393 toch verboden synagogen 

te verwoesten.
42

 Een ander incident vond plaats in 390, toen een bevelheb-

ber van het Romeinse leger in Thessalonica door het volk was gedood. 

Keizer Theodosius had het leger bevel gegeven, het volk in de arena te 

lokken om daar spelen bij te wonen, en het daar te overvallen en neer te 

slaan. Zo waren er duizenden doden gevallen. Ambrosius vond dat de kei-

zer met dit bevel veel te ver was gegaan, sloot hem van de viering van de 

eucharistie uit en dwong hem boete te doen.
43

 Ditmaal accepteerde de kei-

zer deze maatregel en vroeg hij publiekelijk vergeving.
44

 We zien hoe de 

positie van de bisschop, althans van deze bisschop, zich heeft ontwikkeld 

en welk een invloed hij zelfs op de keizer uitoefende, of in ieder geval 

probeerde uit te oefenen. 

 

Johannes Chrysostomus 

 

Het tweede voorbeeld van een bisschop uit de vierde (en het begin van de 

vijfde) eeuw is dat van Johannes Chrysostomus, aanvankelijk (sinds 386) 

priester van de kerk te Antiochië in Syrië.
45

 In 397 werd hij tegen wil en 

dank door keizer Arcadius aangesteld als bisschop, dat wil in dit geval 

zeggen als patriarch, van Constantinopel. In die positie heeft hij vanaf 398 

krachtig leiding gegeven aan de kerk in die stad en in andere bisdommen 

waartoe zijn gezag zich uitstrekte, vurig gepreekt, misstanden onder de 

priesters en monniken aangepakt en zich om de armen bekommerd, zoals 

hij eerder ook al in Antiochië had gedaan. Hij poogde de Arianen – die een 

onorthodoxe visie op Christus hadden – voor de katholieke kerk te winnen, 

                                                 
41 Ambrosius, Brieven 1 (41); 1a (40) (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 82, 

3; vertaling J. Wytzes: Ambrosius, Brieven, Amsterdam: Holland, 1950, 90-116); vgl. Meu-

lenberg, Ambrosius, p. 41-43.   
42 Codex Theodosianus XVI, 8, 9 ; zie ook 8, 12 ; 8, 20-21 (Sources Chrétiennes 497).  
43 Ambrosius, Brieven 11 (51) (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 82, 3; ver-

taling Wytzes : Ambrosius, Brieven, p. 118-124). vgl. Meulenberg, Ambrosius, p. 72-75. 
44 Ambrosius, De dood van Theodosius 34 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 

73).  
45 Zie onder meer H. von Campenhausen, Griechische Kirchenväter, Stuttgart: Kohlham-

mer, 19613, p. 137-152; L. Pietri, L. Bottier, ‘Le prix de l’unité : Jean Chrysostome et le 

système « théodosien »’, in Ch. en L. Pietri (red.), Naissance d’une chrétienté (250-430), p. 

481-497. 
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zette zich in voor het sluiten van de heidense tempels in Gaza en bemoeide 

zich met de politiek.
46

  

 

Zijn krachtige optreden riep echter ook kritiek op, onder meer van zijn ri-

vaal Theophilus, de bisschop van Alexandrië. Door diens intriges bij het 

keizerlijke hof en op grond van vergezochte beschuldigingen door een 

door Theophilus georganiseerde synode nabij Constantinopel werd Johan-

nes in september 403 door keizer Arcadius uit de stad verbannen naar 

Bithynië, maar op aandrang van zijn vrouw Eudoxia trok de keizer dit be-

vel kort daarop weer in. Weliswaar keerde Johannes terug, maar de ver-

houdingen met de elite van Constantinopel en met de andere bisschoppen 

waren grondig verstoord. Na een bloedig incident met Pasen 404 werd het 

decreet hem te verbannen weer bekrachtigd en werd Johannes naar Arme-

nië afgevoerd. In 407 werd hij te voet nog verder naar het noorden langs de 

kust van de Zwarte Zee gebracht, waar hij aan de inspanningen bezweek 

en stierf.
47

 

 

Johannes Chrysostomus was een radicale bisschop die, om reden op zijn 

visie op het evangelie, niet bang was de machtigen van Constantinopel 

onder kritiek te stellen. Zo werd hij als binnengehaalde buitenstaander tot 

een geduchte opponent. Hij dolf daarbij het onderspit, maar werd al in het 

decennium na zijn dood gerehabiliteerd. Zijn beenderen werden pas later 

naar Constantinopel overgebracht.
48

  

 

Origenes van Alexandrië 

 

De intriges waarvan deze korte schets van de wederwaardigheden van Jo-

hannes Chrysostomus melding maakt, laten zien dat de kerk in de vierde 

en de vijfde eeuw bisschoppen telde die niet aarzelden elkaar te bestrijden 

en hun toevlucht namen tot vuige machtspolitiek. Uit de derde eeuw wil ik 

ten slotte een stem laten klinken van iemand die zelf geen bisschop was en 

dus vanuit een ander perspectief naar dit ambt keek. Ik bedoel – zoals 

reeds aangekondigd – de grote en zeergeleerde Origenes van Alexandrië, 

die zelf soms onder de beslissingen en de bestuursstijl van enkele bis-

schoppen van die tijd geleden heeft. Toen hij naam begon te maken als een 

groot christelijk geleerde en op uitnodiging van de bisschoppen van Jeru-

                                                 
46 Theodoretus, Kerkgeschiedenis V, 29-34 (28-33) (Sources Chrétiennes 530); Socrates, 

Kerkgeschiedenis VI, 3-6 (Sources Chrétiennes 505); Sozomenus, Kerkgeschiedenis VIII, 

2-10 (Sources Chrétiennes 516).  
47 Theodoretus, Kerkgeschiedenis V, p. 35 (34) (Sources Chrétiennes 530); Socrates, Kerk-

geschiedenis VI, 9-21 (Sources Chrétiennes 505); Sozomenus, Kerkgeschiedenis VIII, 11-

22; 27-28 (Sources Chrétiennes 516). Zie ook Palladius, Dialoog over het leven van Johan-

nes Chrysostomus 7-11 (Sources Chrétiennes 341). 
48 Theodoretus, Kerkgeschiedenis V, p. 38 (36) (Sources Chrétiennes 530); Socrates, Kerk-

geschiedenis VII, 45 (Sources Chrétiennes 506). 
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zalem en Caesarea Maritima in Palestina had gepreekt, had zijn bisschop 

in Alexandrië, Demetrius, daarover bij zijn collega’s geprotesteerd, omdat 

Origenes slechts een leek was en daarom niet mocht preken. Waarschijn-

lijk was de ware reden van Demetrius’ verzet dat Origenes naar zijn oor-

deel op te speculatieve en filosofische wijze de Schrift uitlegde; zo was hij 

begonnen een commentaar op het boek Genesis te schrijven, waarin hij 

ongetwijfeld tal van noties uit de Griekse filosofie heeft verwerkt, en 

schreef hij hierna ter verantwoording van zijn theologisch onderzoek zijn 

systematische hoofdwerk Peri Archôn, Over de Grondbeginselen.
49

 Toen 

daarbij kwam dat Origenes door de bisschoppen van Jeruzalem en 

Caesarea tot priester werd gewijd, werd zijn breuk met de bisschop van 

Alexandrië definitief. Origenes vestigde zich daarop in Caesarea.
50

 Later 

stelde ook Demetrius’ opvolger Heraclas, een voormalige leerling van 

Origenes, zich tegen hem teweer.
51

 We zien hier enerzijds twee bisschop-

pen die een geleerde als Origenes waardeerden, stimuleerden en tot pries-

ter wijdden, en anderzijds twee bisschoppen die de kift op hem hadden en 

zijn theologische en filosofische verantwoording van het christelijk geloof 

niet konden waarderen, en waarschijnlijk ook niet konden volgen.  

 

In zijn werken uit Origenes regelmatig kritiek op kerkelijke leiders die zich 

gewichtig laten voorstaan op hun eigen waardigheid. Hij houdt hen voor: 

‘Wie tot het bisschopsambt geroepen wordt, wordt niet geroepen om de 

baas te zijn, maar om de hele kerk te dienen.’
52

 Hij spreekt van tirannieke, 

domme en onvrome bisschoppen, priesters en diakenen, die door toedoen 

van geldzuchtige ‘duivenverkopers’ (Mat. 21:12) – bedoeld zijn andere 

bisschoppen – worden aangesteld.
53

 Hij kent bisschoppen, vooral in de 

grotere steden, die niet aanspreekbaar zijn en de beste van Jezus’ leerlin-

gen niet toestaan hen te bezoeken.
54

 Hij schrijft dat velen van hen die een 

ambt bekleden zichzelf te hoog aanslaan (Rom. 12:3), arrogant zijn ge-

                                                 
49 In het Nederlands vertaald door F.J.H. Berghuis: Origenes, De Basis. Onderzoek naar de 

fundamenten van geloof en wereld, Budel: Damon, 2009. 
50 Eusebius van Caesarea, Kerkgeschiedenis VI, 23, 4; 26, 1 (Loeb Classical Library 265); 

zie voor commentaar en andere bronnen Pierre Nautin, Origène. Sa vie et son oeuvre 

(Christianisme antique 1), Paris: Beauchesne, 1977, p. 60-61; p. 65-70. 
51 Nautin, Origène, p. 161-168. 
52 Qui vocatur ad episcopatum non ad principatum vocatur sed ad servitutem totius eccle-

siae; in Preken over Jesaja 6, 1 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 33; A. Fürst, 

Chr. Hengstermann: Origenes, Die Homilien zum Buch Jesaja [Origenes Werke mit 

deutscher Übersetzung 10], Berlin: de Gruyter, 2009); ook Commentaar op Matteüs XVI, 8 

(Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 40; vertaling H.J. Vogt: Origenes, Der Kom-

mentar zum Evangelium nach Mattäus II [Bibliothek der Griechischen Literatur 30], Stutt-

gart: Hiersemann, 1990, p. 176-178).  
53 Commentaar op Matteüs XVI, 22 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 40; verta-

ling Vogt: Origenes, Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus II, p. 202-203).  
54 Commentaar op Matteüs XVI, 8 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 40; verta-

ling Vogt: Origenes, Der Kommentar zum Evangelium nach Mattäus II, p. 177). 
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worden of zich aan genot hebben overgegeven.

55
 Hij hekelt de gewoonte 

van kerkelijke leiders om bij testament hun opvolgers, soms zelfs uit de 

eigen familiekring, aan te wijzen, en suggereert dat het volk gewoonlijk 

een benoeming toejuicht omdat het daarvoor betaald wordt.
56

 Hieruit blijkt 

dat de gelovigen in Origenes’ tijd weliswaar instemmingsrecht hadden bij 

de benoeming van een bisschop, maar dat er van een vrije verkiezing geen 

sprake was.  

 

Het zou te ver gaan te menen dat deze kritische en ontluisterende opmer-

kingen enkel en alleen zijn ingegeven door Origenes’ rancune jegens enke-

le bisschoppen die hem hebben gekwetst. Hij heeft veel gereisd en was een 

scherp waarnemer. We kunnen constateren dat reeds in de periode 220-250 

het bisschopsambt een begeerlijke positie was, die ook wel door onge-

schikte kandidaten werd nagestreefd of aan ongeschikte kandidaten werd 

toebedeeld.  

 

Conclusie 

 

Zo zijn wij met zevenmijlslaarzen door de eerste vier eeuwen van het 

christendom gestapt. Enerzijds was de centrale positie die de bisschoppen 

in de tweede en derde eeuw verwierven van belang in de controverse met 

‘ketterijen’ die zich op afwijkende, niet-katholieke tradities beriepen. In de 

vierde eeuw waagden enkele krachtige bisschoppen het zelfs, het op te 

nemen tegen de christelijke keizers en durfden zij hen te wijzen op hun 

verantwoordelijkheid om geen excessief geweld te gebruiken. Anderzijds 

is al vanaf de derde eeuw betuigd dat er bisschoppen waren die hun ambt 

bekleedden niet omdat zij door de plaatselijke of regionale kerk daartoe 

geroepen waren, maar dankzij hun goede connecties, en niet om de kerk te 

dienen, maar omdat zij het wel mooi vonden in die positie gezag over an-

deren te kunnen uitoefenen. De getuigenissen van Origenes en van latere, 

in deze bijdrage geciteerde auteurs aangaande bisschoppen kunnen derhal-

ve aanleiding geven tot sympathie voor de presbyteriale organisatie van de 

kerk – maar dat is weer een ander thema.  

                                                 
55 Commentaar op Romeinen IX, 3 (Aus der Geschichte der Lateinischen Bibel 34, p. 733; 

vertaling Th.P. Scheck: Origen, Commentary on the Epistle to the Romans Books 6-10 [Fa-

thers of the Church 104], Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 

2002, p. 209-210). 
56 Preken over Numeri 22, 4, 1-2 (Sources Chrétiennes 461).  


