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Samenvatting   

Wat is de betekenis van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in Marc. 2:28 en hoe past dit in 

de argumentatie van de tekst? Dit is de vraag die centraal staat in deze scriptie. De 

uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου wordt regelmatig door de synoptische Jezus gebruikt, maar 

de betekenis wordt zeer bediscussieerd. In deze scriptie is ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου onderzocht in 

het Evangelie van Marcus, door middel van literatuuronderzoek.    

 De hoofdvraag is beantwoord door eerst het wetenschappelijke debat te beschrijven 

omtrent ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Er blijken grofweg twee interpretaties te zijn van de 

uitdrukking. De eerste is een idiomatische interpretatie, de uitdrukking, met een Aramese 

achtergrond, betekent in dat geval onder andere ‘ik’, ‘iemand’ of ‘mens’. De tweede is de 

conceptuele interpretatie waarin de uitdrukking wordt gezien als hoogheidstitel.   

 Deze interpretaties zijn als achtergrond gebruikt om Marcus’ gebruik van de uitdrukking te 

onderzoeken. Alle teksten waarin ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου voorkomt zijn onderzocht. Hieruit 

blijkt dat Marcus ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als hoogheidstitel gebruikt. De uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου wordt door hem vermengd met allerlei (messiaanse) beelden. Maar ook de 

idiomatische interpretatie speelt in een aantal teksten een rol.    

 Na een korte exegese van Marc. 2:23-26, ligt de nadruk op de verzen 27 en 28:                  

27 Verder zei Hij tot hen: De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat.   

28 Daarom is de Zoon des Mensen Heer, ook over de sabbat.    

 Een idiomatische interpretatie van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is hier mogelijk, omdat vers 27 

spreekt over de mens in het algemeen. In de Griekse tekst verbindt het woord ὥστε (‘daarom’) 

de twee verzen met elkaar. Een mogelijke vertaling van vers 28 is: ‘Daarom is de mens heer, 

ook over de sabbat.’ Dit botst echter met andere woorden in vers 28. Alleen Jezus en God 

worden in het Evangelie van Marcus κύριoς (‘heer’) genoemd. Ook verwijst het woord καὶ 

(‘ook’) in vers 28 nergens naar als het hier de mens betreft. Er is immers nergens in 

voorgaande teksten verwezen naar de autoriteit van de mens. Wel is reeds verwezen naar 

Jezus’ autoriteit (2:10). Daarbij lijkt vers 27 een latere toevoeging te zijn vanwege καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς (‘Verder zei hij tot hen’). Ook in Marc. 2:28 verwijst ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου naar Jezus 

en is er sprake van een hoogheidstitel. Jezus wordt immers boven de wet van God gesteld.

 De betekenis van Marc. 2:23-28 kan gevonden in de omstandigheden van de vroege kerk. 

De sabbat was een probleem geworden tussen de christenen uit de heidenen en die uit de 

joden. Vanuit die context wordt de sabbat in een aantal brieven gerelativeerd, deze 

relativering is ook aanwezig in Marc. 2:27: ‘De sabbat is er voor de mens, niet de mens voor 



3 

 

de sabbat.’ Als David al de wet kon overtreden (Marc. 2:25-26) door de toonbroden te eten, 

hoeveel temeer kan Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου en κύριoς zijn autoriteit laten gelden over 

de sabbat? Christenen handelen onder deze autoriteit van Jezus, daarom kan Marcus de sabbat 

relativeren. Niet omdat de mens κύριoς is over de sabbat, maar omdat Jezus κύριoς is over de 

sabbat als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.  
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Inleiding 

Inleiding onderzoek 

Deze scriptie heeft als onderwerp de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Het is een uitdrukking 

die in de synoptische Evangeliën alleen door Jezus wordt gebruikt. Er is veel gedebatteerd 

omtrent de betekenis.           

 Om de hoofdvraag te beantwoorden zal in het eerste hoofdstuk het debat worden 

beschreven wat betreft de interpretaties van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. De uitdrukking kan 

geïnterpreteerd worden als een alledaagse uitdrukking in het Aramees, maar ook als 

hoogheidstitel. Deze beschrijving zal gebeuren door middel van een inventarisatieonderzoek. 

Werken van verscheidene geleerden zullen geraadpleegd worden om het debat te beschrijven. 

  Na de bespreking van het debat zal de focus liggen op het Evangelie van Marcus. Door 

middel van literatuuronderzoek worden alle verzen met de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

besproken, met uitzondering van 2:28. 

Hieruit blijkt de manier waarop 

Marcus de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου gebruikt. Vanwege de 

beperkte omvang van de scriptie zullen 

deze verzen niet zeer diepgaand 

besproken worden. 

Voordat Marc. 2:27-28 behandeld 

wordt, zal eerst een kleine exegese 

gedaan worden op de directe context, 

namelijk Marc. 2:23-26. Daarna zal de focus liggen op de verzen 27 en 28. Het 

hoofddoel van dit onderzoek is om de betekenis van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου te 

duiden in vers 28. Daarna zal ook de argumentatie van Marc. 2:23-28 besproken worden. Dit 

zal gebeuren aan de hand van exegese en literatuuronderzoek. Voor Marc. 2:23-28 zal gebruik 

worden gemaakt van een eigen werkvertaling. Voor alle andere teksten is gebruik gemaakt 

van de Nieuwe Bijbel Vertaling. Daarnaast moet worden opgemerkt dat er in deze scriptie 

weinig ruimte zal zijn voor vragen wat betreft authenticiteit van de verzen.  Het 

onderzoek in deze scriptie is van waarde voor de wetenschap omdat het, ondanks de beperkte 

omvang, inzicht geeft in Marcus’ specifieke gebruik van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

Met deze scriptie hoop ik dan ook bij te dragen aan het debat rondom ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

Hoofdvraag: 

Wat is de betekenis van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου in Marcus 2:28 en hoe past dit in de 

argumentatie van de tekst? 

 

Deelvragen: 

Wat is de stand van zaken wat betreft de betekenis en 

het gebruik van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου? 

Hoe gebruikt Marcus de term ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in 

zijn Evangelie? 

 

Wat is de directe context van Marcus 2:27-28? 
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Hoofdstuk 1  

Vertaal- en interpretatiemogelijkheden ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

 

1.1 Inleiding 

De uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is sinds de 19
de

 eeuw onderwerp van debat onder 

geleerden.
1
 De interpretaties van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου vallen grofweg uiteen in 

twee categorieën, namelijk een idiomatische en een conceptuele interpretatie.
2
 In de eerste 

categorie wordt de uitdrukking gezien als een alledaagse Aramese uitdrukking.
3
 Binnen de 

tweede categorie concludeert men dat het gaat om een christologische hoogheidsduiding.
4
 

Deze interpretaties zullen in dit hoofdstuk kort worden behandeld. De deelvraag die hier 

centraal staat, luidt als volgt: Wat is de stand van zaken wat betreft de betekenis en het 

gebruik van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου? 

1.2 De idiomatische interpretatie 

De interpretatie van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als equivalente term voor ‘ik’ of ‘mens’
5
 werd 

populair in de negentiende eeuw. Het Griekse ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου werd gezien als een 

vertaling van het Aramese בר אנש.
6
                                                         

 Volgens Geza Vermes betekent de Aramese uitdrukking (א)בר נש, ‘mens’ of dient het als 

                                                 
1
 B. Lindars, Jesus Son of Man: A Fresh Examination of the Son of Man sayings in the Gospels (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1983), 1-28; D.R.A. Hare, The Son of Man Tradition (Minneapolis: Fortress, 1990), 1-27; C.C. 

Caragounis, The Son of Man: Vision and Interpretation (Tübingen: Mohr Siebeck, 1986), 9-33; A.J.B. Higgins, 

Jesus and the Son of Man (Londen: Lutherworth, 1964), 13-25; J.D.G. Dunn & S. McKnight, eds., The 

Historical Jesus in Recent Research (Winona Lake: Eisenbrauns, 2005), 315-344; O. Michel, ‘The Son of Man,’ 

NIDNTT 3:613-634; C. Colpe, ‘ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,’ TDNT 8: 400-477; D.R. Burkett, The Son of Man Debate: 

A History and Evaluation (Cambridge: Cambridge University, 1999); P. Owen & L.W. Hurtado, ‘Who is This 

Son of Man?’: The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus (Londen: T&T Clark, 

2011), 1-27; J.B. Green & S. McKnight, eds., Dictionary of Jesus and the Gospels (Downers Grove: 

InterVarsity, 1992), 775-781.  
2
 M. Goulder, ‘Psalm 8 and the Son of Man,’ NTS 48, nr. 1 (2002): 18-19. 

3
 G. Boccaccini, ed., Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: 

Eerdmans, 2007), p 153. Caragounis, Son of Man, 315-318; M. Casey, Son of Man: The Interpretation and 

Influence of Daniel 7 (Londen: SPCK, 1979), 28; M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts 

(Oxford: Clarendon, 1967), 310-328. 
4
 Goulder, ‘Psalm 8,’ 18. 

5
 De interpretaties zijn vele: ‘iemand zoals ik’, ‘ik’, ‘mij’, ‘men’ etc.. A. W. Zwiep, Israël en het heil van Israëls 

God: Verkenningen in het Nieuwe Testament (Zoetermeer: Boekencentrum, 2003),  24-25.  
6
 Caragounis, Son of Man, 11; Hurtado en Owen, Who is this Son of Man?, 1-27; J.A. Fitzmyer, A Wandering 

Aramean: Collected Aramaic Essays (Missoula: Scholars, 1979), 145; T.R. Hatina, ed., Biblical Interpretation in 

Early Christian Gospels, Volume 1: The Gospel of Mark (Londen: T&T Clark, 2006), 24; Zwiep, Israëls God, 

23-24.  
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onbepaald voornaamwoord en persoonlijk voornaamwoord.
7
 Hij doet hierbij onder andere 

beroep op Gen. Rabba: ‘בר נש רב should not buy anything from בר נש  זעיר’.
8
 Het gebruik van 

 is in deze zin zeer algemeen. Als voorbeeld van het gebruik van de uitdrukking als בר נש

equivalent van het persoonlijk voornaamwoord noemt hij Y. Ber. 5b:  

When R. Hiyya bar Adda died, son of the sister of Bar Kappara, R. Levi received his 

valuables. This was because his teacher used to say, The disciple of בר נשא [d.w.z. zijn 

discipel, ceh] is as dear to him as a son. 

Vermes concludeert: ‘[…] all the available Aramaic evidence appears to point to the 

unsuitability of בר נשא as a name or title’. Volgens Vermes werd Dan. 7:13 opgevat als 

Messiaanse tekst, maar de Messiaanse titel die hier uit voortkwam was ענני of  בר ניפלי, niet 

.בר אנש
9
                    

 Volgens Maurice Casey heeft de term ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου geen verbinding met Dan. 7. 

Wanneer de uitdrukking wel verwijst naar Dan. 7, bijvoorbeeld in Marc. 13:26 en 14:62, dan 

zijn deze teksten niet authentiek.
10

 Hij schrijft: ‘It is now generally accepted that this was a 

normal Aramaic term for ‘man’…’.
11

 Volgens Casey kan בר אנש wel gebruikt worden om een 

algemeen statement te maken, maar kan het daarmee tegelijkertijd ook worden gebruikt door 

de spreker om iets over zichzelf te zeggen.
12

 Door gebruik van בר אנש nam de spreker afstand 

tot zichzelf. Dit kon de spreker bijvoorbeeld doen wanneer hij in verlegenheid werd 

gebracht.
13

 Ook Casey legt de nadruk op het algemene gebruik van de uitdrukking.
14

 

1.3 De conceptuele interpretatie 

Hierboven werd gesteld dat de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου een algemene Aramese 

uitdrukking is. Er zijn echter ook geleerden die concluderen dat de uitdrukking verwees naar 

een verheven persoon.         

 In een aantal manuscripten lijkt sprake te zijn van een verheven persoon, waarbij een link 

wordt gelegd naar Dan. 7. In 11QMelch. 2.18 wordt gesproken over ‘the messiah of the spirit 

of whom Dan[iel] spoke’. In dit citaat wordt waarschijnlijk verwezen naar Dan. 9:25. De 

gezalfde vorst waarover gesproken wordt, wordt echter vaak gekoppeld aan Dan. 7:13. De נגיד 

                                                 
7
 Casey, Son of Man, 28; Black, An Aramaic Approach, 310-328; Lindars, Jesus Son of Man, 19-23; Fitzmyer, A 

Wandering Aramean, 146; Hurtado en Owen, Who is this Son of Man?, 89; Zwiep, Israëls God, 24. 
8
 Black, An Aramaic Approach, 317. 

9
 Dunn en McKnight, The Historical Jesus, 317; Black, An Aramaic Approach, 310-328. 

10
 Hurtado en Owen, Who is this Son of Man?, 43-44. 

11
 Casey, Son of Man, 224. 

12
 Ibidem, 224.  

13
 Goulder, ‘Psalm 8,’ 20. 

14
 Casey, Son of Man, 224-225. 
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.(Dan. 7:13) בר אנש is dezelfde figuur als de (Dan. 9:25) משיח
15

     

 Een ander voorbeeld zijn de geschriften op naam van Henoch
16

, waarin veel referenties 

zijn naar בר אנש. De בר אנש is hierin een eschatologische rechter en redder. De parallel met 

Dan. 7:13 komt het sterkst naar voren in 1 Hen. 46:1 – 48:7 (De Gelijkenissen). In deze 

hoofdstukken wordt naar dezelfde figuur verwezen als in Dan. 7:13.
17

  In 1 Hen. 46:1 staat:  

At that place, I saw the One to whom belongs the time before time. And his head was 

white like wool, and there was with him another individual, whose face was like that of a 

human being. 

Wie dit individu is, volgt direct in vers 3: ‘This is the Son of Man, to whom belongs 

righteousness, and with whom righteousness dwells.’
18

 De verbinding met Dan. 7:13 lijkt 

groot. De suggestie wordt gewekt dat het gaat om een hoogheidstitel voor een individu.
19

 Dat de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου/ בר אנש  als hoogheidsduiding gezien kan worden, 

betekent echter niet dat dit de enige manier is om de uitdrukking te interpreteren. In het boek 

Daniël wordt de Aramese term בר אנש, en aanverwante termen zoals het Hebreeuwse בן אדם, 

ook algemeen gebruikt. In Dan. 8:17 noemt Gabriël Daniël בן אדם. Andere voorbeelden van 

dit meer algemene gebruik staan in Dan. 2:38, 5:21 en 10:16.
20

 Er is echter een verschil met 

de בר אנש in Dan. 7:13. In Dan. 7:13 is de בר אנש namelijk geen mens. Dit wordt zichtbaar in 

het voorzetsel כ. Het wezen dat in Dan. 7:13 verschijnt ziet eruit als een mens.
21

 Het is 

daarom mogelijk dat בר אנש in Dan. 7:13 niet dient als hoogheidstitel, maar dat dit een 

hoogheidstitel werd door Jezus’ gebruik van deze uitdrukking. 

1.4 Conclusie  

Het wetenschappelijke debat betreffende de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is hier 

besproken. Het debat over ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου valt grofweg in twee groepen, namelijk de 

idiomatische en de conceptuele interpretatie. Binnen de idiomatische interpretatie concludeert 

                                                 
15

 Hurtado en Owen, Who is this Son of Man?, 85. 
16

 In deze scriptie staat ‘De Gelijkenissen’ (37-71) centraal. Deze tekst wordt gedateerd van de eerste eeuw voor 

Christus tot het eind van de eerste eeuw ná Christus. Als ‘De Gelijkenissen’ na Jezus’ tijd is geschreven dan kan 

dit alsnog van belang zijn, omdat ‘De Gelijkenissen’ en Jezus’ leer onafhankelijke getuigen zijn. G.W.E. 

Nickelsburg, A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81-108, Hermeneia (Minneapolis: Fortress, 

2001), 7; J.H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha: Volume 1 Apocalyptic Literature and 

Testaments (Peabody: Hendrickson, 1983), 7; M.A. Knibb, Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish 

Texts and Traditions (Leiden: Brill, 2009), 19; Lindars, Jesus Son of Man, 5. Hurtado en Owen, Who is this Son 

of Man?, 86; Boccaccini, Enoch, 467. Ook in 4 Ezra zijn verwijzingen te vinden naar בר אנש de focus zal liggen 

op 1 Henoch 
17

 Boccaccini, Enoch, 187-188. 
18

 Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, 34. 
19

 Hurtado en Owen, Who is this Son of Man?, 86-87. 
20

 Caragounis, Son of Man, 35. 
21

 Caragounis, Son of Man, 61. Lindars, Jesus Son of Man, 10. 
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men dat de uitdrukking בר אנש een algemene term is in het Aramees. De uitdrukking is niet 

bedoeld als titel.          

 Binnen de conceptuele interpretatie legt men verbinding met apocalyptische geschriften, 

zoals Daniël en 1 Henoch. De uitdrukking בר אנש is in deze interpretatie veel meer een 

hoogheidsduiding en in mindere mate een algemene term, hoewel die mogelijkheid door 

sommigen ook open wordt gehouden.  
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Hoofdstuk 2  

Marcus’ gebruik van de uitdrukking    

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in zijn Evangelie 

 

2.1 Inleiding 

Hierboven is kort het wetenschappelijke debat beschreven wat betreft ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.  

Hier zal onderzocht worden op welke manier Marcus de uitdrukking gebruikt in zijn 

Evangelie. Alle teksten waarin ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου voorkomt zullen kort besproken worden 

(uitgezonderd 2:28). De uitspraken van Jezus met betrekking tot ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου worden 

vaak opgedeeld in drie categorieën: Jezus uitspraken over  (1) aardse volmacht, (2) het lijden 

en (3) de toekomst.
22

 Vanuit deze categorieën zullen de teksten behandeld worden. De 

volgende deelvraag staat centraal in dit hoofdstuk: Hoe gebruikt Marcus de term ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου in zijn Evangelie? 

2.2 De volmachtsuitspraken 

De volmachtsuitspraken bestaan uit twee teksten: Marc. 2:10 en 2:28.
23

 De laatste zal in 

hoofdstuk vier uitgebreid behandeld worden. De eerste zal hier besproken worden.  

2.2.1 Marcus 2:10 

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.
24

 

In deze perikoop (Marc. 2:1-12) vergeeft Jezus zonden (v. 5) en geneest (v. 11) hij een man. 

In Marc. 2:10 zou een algemene betekenis van toepassing kunnen zijn op ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου, vooral vanwege de reactie van de menigte in de paralleltekst, Matt. 9:8: ‘Bij het 

zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij 

aan mensen heeft verleend.’ (mijn cursivering). Deze toevoeging laat zien dat de menigte 

                                                 
22

 S. Kim, ‘The ‘Son of Man’’ as the Son of God (Tübingen: Mohr Siebeck, 1983), 7; Caragounis, Son of Man, 

145-146; Higgins, Jesus and the Son of Man, 26; Fitzmyer, A Wandering Aramean, 144; Dunn en McKnight, 

The Historical Jesus, 337; Lindars, Jesus Son of Man, 101-102; Hatina, Biblical Interpretation, 24. Gebruik van 

deze categorieën heeft een aantal nadelen. Toch zullen deze categorieën hier worden aangehouden in het kader 

van overzichtelijkheid. 
23

 Caragounis, Son of Man, 146; Fitzmyer, A Wandering Aramean, 144; Lindars, Jesus Son of Man, 101; H.E. 

Tödt, The Son of Man in the Synoptic Tradition (Philadelphia: Westminster, 1965), 125.  
24

 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς– λέγει τῷ παραλυτικῷ· 
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Jezus’ autoriteit niet volledig begrijpt.
25

 Het onbegrip van de menigte wat betreft Jezus’ 

identiteit speelt een grote rol in Matteüs en is mogelijk ook in Matt. 9:8 zichtbaar.
26

 De tekst 

richt zich specifiek op Jezus’ autoriteit en niet op de autoriteit van de mens. Jezus staat 

centraal, de nadruk ligt op de christologie.
27

 Het algemene gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is 

daarom onwaarschijnlijk. De parallel met Matteüs laat echter wel zien dat omstanders de 

uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als algemeen konden opvatten, de idiomatische interpretatie 

speelt duidelijk een rol.         

 Hoewel de verbinding met Dan. 7 op het eerste gezicht niet aanwezig lijkt, zijn er toch een 

aantal overeenkomsten te noemen. In Dan. 7:14 wordt beschreven dat de בר אנש macht krijgt 

op aarde. Onder deze macht kan het vergeven van zonden en het genezen van zieken besloten 

zitten.
28

 Dit komt naar voren in de verbinding tussen 1 Hen. 46 en Dan. 7:13. De macht die in 

1 Hen. wordt gegeven aan de בר אנש is gerechtelijk van aard.
29

 In 1 Hen. 46:4 (De 

Gelijkenissen) wordt dit als volgt weergegeven:  

This Son of Man whom you have seen is the One who would remove the kings and the 

mighty ones from their comfortable seats and the strong ones from their thrones. He 

shall loosen the reins of the strong and crush the teeth of the sinners.
30

  

Vergeving wordt in deze passages niet specifiek benoemd. Het is echter aannemelijk dat 

vergeving wel bij de gerechtelijke rol hoort.
31

 De verbinding in Marc. 2:10 met Dan. 7 en 1 

Hen. lijkt onduidelijk, maar is in de achtergrond aanwezig. Morna D. Hooker schreef 

hierover:  

True, the forgiveness of sins is nowhere mentioned;  but it is an activity which we 

might well have expected from the Son of Man- not only because he is given authority 

from God, but because forgiveness is at once the destruction of evil and the expression 

of a relationship existing between the Son of man and other men;
32

 

                                                 
25

 D.A. Hagner, Matthew 1-13, WBC 33a (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 234. 
26

 W. Carter, ‘The Crowds in Matthew’s Gospel,’ CBQ 55, nr. 1 (1993), 65.  De menigte ziet Jezus  enkel als 

profeet in Matteüs’ Evangelie (Matt. 16:14), een titel die Jezus bevestigt, maar niet alles over hem zegt. Hij is 

ook de messias (Matt. 16:15). W.D. Davies en D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the 

Gospel According to Saint Matthew, ICC (Londen: T&T Clark, 2004), 618-623. 
27

 R.T. France, The Gospel of Mark, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 128; R.A. Guelich, Mark 1-8:26, 

WBC 34a (Dallas: Word, 1989), 89, 92; R.H. Stein, Mark, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 121; 

M.D. Hooker, The Gospel According to Saint Mark, BNTC (Londen: A&C Black, 1991), 87; W.L. Lane, The 

Gospel According to Mark, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 114. 
28

 Caragounis, Son of Man, 188; France, Mark, 128; S.J. Gathercole, ‘The Son of Man in Mark’s Gospel,’ 

ExpTim 115, nr. 11 (2004): 369.   
29

 Boccaccini, Enoch, 315-316. 
30

 Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, 34. 
31

 In 1 Hen. wordt de autoriteit van de בר אנש in de hemel uitgevoerd, in Marcus op aarde. Boccaccini, Enoch, 

316. 
32

 M.D. Hooker, The Son of Man in Mark (Londen: SPCK, 1967), 93.  
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De verwijzingen naar 1 Hen. en Dan. 7 zijn aanwezig, maar liggen niet direct voor de hand. 

Het gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου en Jezus’ uitspraak van vergeving laten een tipje van de 

sluiter van Jezus’ identiteit zien.
33

 De meest waarschijnlijke verklaring voor ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου in Marc. 2:10 is het gebruik van de uitdrukking als hoogheidstitel voor Jezus. 

Joseph A. Fitzmyer concludeert: ‘I suspect that it was deliberately fashioned to carry the 

nuance of a title. Aramaic-speaking Christians of later periods certainly understood it in that 

sense.’
34

  

2.3 Uitspraken over het lijden 

Naast de volmachtsuitspraken zijn er ook de uitspraken met betrekking op het lijden, de dood 

en opstanding. De volgende teksten over ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in Marcus vallen onder deze 

categorie: 8:31, 9:9-13;31, 10:33-34;45 en 14:21, 41.
35

  

2.3.1 Marcus 8:31 

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van 

het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood 

zou worden, maar drie dagen later zou opstaan;
36

 

Opvallend aan deze tekst is dat de term ‘Messias’ (v. 29-30) en ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als 

synoniemen worden gebruikt.
37

 Het gebruik van het woord δεῖ (‘veel zou moeten lijden’) wijst 

op interpretatie van andere teksten en op de wil van God.
38

 Opvallend is dat het woord δεῖ in 

de Septuaginta niet wordt gebruikt om de wil van God te beschrijven, behalve in het boek 

Daniël. Het gebruik van δεῖ kan daardoor verwijzen naar Daniël.
39

    

 De term ἀποδοκιμασθῆναι (‘verworpen zou worden’) is mogelijk een verwijzing naar Ps. 

118:22: ‘De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden’.
40

 Een verdere 

verwijzing naar het Oude Testament lijkt zichtbaar in ‘maar drie dagen later zou opstaan’ 

(Hos. 6:2).
41

 Op de achtergrond speelt mogelijk ook Jes. 53 een rol, waarin de Lijdende 

                                                 
33

 A.Y. Collins, Mark: A Commentary, Hermeneia (Minneapolis: Fortress, 2007), 186; Boccaccini, Enoch, 341. 
34

 Fitzmyer, A Wandering Aramean, 154. 
35

 Caragounis, Son of Man, 146. 
36

 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν 

πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι· 
37

 Collins, Mark, 402; Stein, Mark, 401. 
38

 Collins, Mark, 403; Hooker, Mark, 206; C.A. Evans, Mark 8:27-16:20, WBC 34b (Nashville: Thomas Nelson, 

2001), 16; M. Müller, Der Ausdruck ‘Menschensohn’ in den Evangelien: Voraussetzungen und Bedeutung 

(Leiden: Brill, 1984), 179. 
39

 Caragounis, Son of Man, 197-199. Het is echter niet noodzakelijk om δεῖ  alleen op Dan. 7 te betrekken, Jezus 

gebruikte de term in samensmelting met andere teksten uit het Oude Testament. France, Mark, 334. 
40

 M.E. Boring, Mark: A Commentary, NTL (Londen: John Knox, 2006), 240; Hooker, Mark, 206; Evans, Mark, 

17.  
41

 Evans, Mark, 17-18; Caragounis, Son of Man, 196. Zie ook Marc. 9:31. 
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Knecht zal lijden, maar door dit lijden zal Gods wil slagen (Jes. 53:10).
42

  Het gebod om 

Jezus’ identiteit stil te houden (Marc. 8:30), is wat de ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου betreft te herleiden 

naar de geschriften op naam van Henoch, waarin de verborgenheid van de בר אנש een grote rol 

speelt.
43

 In 1 Hen. 62 (De Gelijkenissen) is te lezen:‘For the Son of Man was concealed from 

the beginning, and the Most High One preserved him in the presence of his power; then he 

revealed him to the holy and the elect ones.’
44

 De בר אנש zal op een geheime wijze bekend 

worden bij zijn volgelingen.
45

  

2.3.2 De Lijdende Knecht en ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  

In Marc. 8:31 blijkt dat er een aantal verwijzingen zijn naar het Oude Testament. Een veel 

geopperde verwijzing in Marcus’ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου-teksten met betrekking tot het lijden, is  

de Lijdende Knecht in Jesaja. De resterende uitspraken over het lijden zullen daarom met 

name hierop gericht zijn. 

2.3.2.1 Marcus 9:9, 12 

9:9: Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat 

ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. […] Ik zeg 

jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem 

geschreven staat.
46

 

9:12: Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de 

Mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal 

worden?
47

 

Deze verzen worden soms toegewezen aan Jes. 53. Maar daar is veel debat over.
48

 Er is 

mogelijk sprake van een echo van woorden uit de tekst over de Lijdende Knecht. Dit is 

zichtbaar in het woord ἐξουδενηθῇ (‘met verachting behandeld zal worden’) dat in een aantal 

vertalingen van het Oude Testament (Aquila en Symmachus) terugkomt in Jes. 53:3. Dit 

woord komt echter niet voor in de Septuaginta.
49

      

 Het is mogelijk dat ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in deze teksten ook slaat op Johannes de Doper.
50

 

Het gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου zou dan meer algemeen zijn. Het is echter 

                                                 
42

 Caragounis, Son of Man, 196; Lane, Mark, 300-301; France, Mark, 335. 
43

 Boccaccini, Enoch, 341; Collins, Mark, 402. 
44

 Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, 43. 
45

 Collins, Mark, 402-403. 
46

 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 
47

 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 
48

 Collins, Mark, 430-431. 
49

 France, Mark, 359-360; Lane, Mark, 325; Collins, Mark, 431. 
50

 Evans, Mark, 43. 
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waarschijnlijker dat de lezers van Marcus de tekst zó begrepen dat Jezus een bepaalde parallel 

zag met zijn eigen leven en het leven van Johannes.
51

 De uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

verwees dus in eerste instantie naar Jezus zelf. 

2.3.2.2 Marcus 9:31, 14:21 en 14:41 

9:31: Hij zei tegen hen:  De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem 

doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.
52

 

14:21: Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de 

mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit 

geboren was.
53

 

14:41: Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog 

steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de 

Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaar.
54

 

Een overeenkomst met de Lijdende Knecht en deze drie teksten is zichtbaar in het gebruik van 

het woord παραδίδωμι (‘wordt uitgeleverd’). Dit woord wordt in de Septuaginta tweemaal 

gebruikt in Jes. 53:12 en komt ook voor in bovenstaande teksten.
55

 Ook vanwege de passieve 

werkwoordsvorm lijkt er een verbinding te ontstaan met Jes. 53. Jezus ziet, net als de 

Lijdende Knecht, zijn sterven als zijn lot als knecht van God.
56

  

2.3.2.3 Marcus 10:33-34 

We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de 

hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen 

uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem 

geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.
57

 

Ook in deze tekst komen een aantal elementen terug van de Lijdende Knecht. De gebruikte 

termen komen dit keer niet overeen met de Septuaginta, maar geven wel dezelfde idee weer. 

Het spuwen komt overeen met Jes. 50:6: ‘Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen zij mij 

beschimpten en bespuwden.’ Ook wordt ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου net als de Lijdende Knecht 

                                                 
51

 Evans, Mark, 43-44; Collins, Mark, 432; Boring, Mark, 263. 
52

 ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 

ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 
53

 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.. 
54

 Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ 

παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 
55

 G.R. Beasley-Murray, Jesus and the Kingdom of God (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 244; Lindars, Jesus 

Son of Man, 81-83; Caragounis, Son of Man, 197; Boring, Mark, 277.  
56

 Beasley-Murray, Kingdom of God, 244; Lane, Mark, 337; Evans, Mark, 57; Stein, Mark, 439; Boring, Mark, 

277. 
57

 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς 

γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 

καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 
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bespot, Jes. 53:3: ‘Hij werd veracht, door mensen gemeden […], veracht, door ons verguisd 

en geminacht.’ Uiteindelijk volgt de dood, Jes. 53:8: ‘Hij werd verbannen uit het land der 

levenden.’ Al deze punten lijken duidelijke overeenkomsten te hebben met Marc. 10:33-34.
58

 

2.3.2.4 Marcus 10:45 

want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 

zijn leven te geven als losgeld voor velen.
 59

 

Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is gekomen als losgeld voor velen. Het ‘losgeld’ in Marcus lijkt een 

verwijzing te zijn naar Jes. 53:10: ‘Hij offerde zijn leven voor hun schuld…’.
60

  De ‘velen’ in 

de passage van Marcus komt terug in Jes. 53:11: ‘Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen 

recht…’.
61

 Ook de idee dat ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου niet is gekomen om gediend te worden, maar 

zelf te dienen, lijkt een verwijzing te zijn naar de Lijdende Knecht. Het gaat in Jesaja immers 

om een dienaar (52:13) en niet iemand die gediend moet worden.
62

   

 De uitspraken over het lijden die hierboven behandeld zijn, tonen een aantal verwijzingen 

naar de Lijdende Knecht in Jesaja. Deze tekst in Jesaja werd vaak toegepast op de Messias.
63

 

George E. Ladd concludeert:  

He took over a term that appears in Daniel but that was not widely used in contemporary 

Jewish hopes, but radically reinterpreted it. The Son of Man is not only a heavenly, pre-

existent being; he appears in weakness and humility as a man among human beings to 

fulfil a destiny of suffering and death. In other words, Jesus poured the content of the 

Suffering Servant into the Son of Man concept.
64

 

Er lijkt dus sprake te zijn van vermenging van de Lijdende Knecht en ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
65

 

Absoluut bewijs dat de teksten op Jes. 53 zijn gebaseerd, is echter niet aanwezig. Het is 

onduidelijk hoe sterk het verband is.
66
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 France, Mark, 412-413; Boring, Mark, 299. 
59

 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
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60
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 Collins, Mark, 500. 
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 Dunn en McKnight, The Historical Jesus, 396-397; Ladd, The New Testament, 154; D.L. Bock & M. Glaser, 
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2.4 Toekomstuitspraken 

De laatste categorie is die van de Toekomstuitspraken. Onder deze ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

uitspraken vallen Marcus 8:38, 13:26 en 14:61-62.
67

 

2.4.1 Marcus 8:38 

Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en 

mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij 

komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn 

Vader.
68

 

Een tekst over het lijden van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου werd zichtbaar in Marc. 8:31. In Marc. 8:38 

en 8:31 komen de lijdende en de verheerlijkte ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου samen.
69

  

 Een verbinding met de בר אנש in Dan. 7 komt in 8:38 duidelijker naar voren dan in de 

voorgaande teksten. In deze tekst wordt ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου bekleed met de luister van zijn 

Vader. Dit lijkt sterk op de passage in Dan. 7:13-14: ‘Hij naderde de oude wijze en werd voor 

hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend,’
70

 Ook is er verbinding met 

1 Hen. 61:8 (De Gelijkenissen): ‘He placed the Elect One on the throne of glory;’
71

  

 Een verdere overeenkomst is zichtbaar in de bredere context van 8:38, namelijk in 9:1: 

‘Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet 

sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben 

meegemaakt’. Dit komt overeen met Dan. 7:18 waarin de heiligen het koningschap 

ontvangen. Ook het oordeel dat aanwezig is in Daniël, is merkbaar in Marc. 8:38. Degene die 

zich schaamt voor Jezus ‘zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt’.
72

 

 In Marc. 8:38 is er duidelijk sprake van een bepaalde relatie tussen Jezus en ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. Er is echter nog geen sprake van volledige identificatie.
73

  

2.4.2 Marcus 13:26 

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en 

luister.
74
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 Caragounis, Son of Man,146; Hare, Son of Man, 183; Müller, Menschensohn, 103.  
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21 

 

De verwijzingen naar Daniël worden sterker in dit vers.
75

 ‘De wolken’ is een duidelijke 

verwijzing naar Dan. 7:13: ‘In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de 

hemel iemand kwam die eruitzag als een mens.’ (mijn cursivering). Zoals in Dan. 7:14 wordt 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου hier bekleed met macht en luister.
76

 

2.4.3 Marcus 14:62 

In Marc. 14:62 volgt de meest indrukwekkende ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου – uitspraak van Jezus, 

tijdens het verhoor door de hogepriester (61-64):  

Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de 

Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan 

de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de 

hemel.’ De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen 

nodig? U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij 

schuldig was en de doodstraf verdiende.
77

 

Deze tekst is een samenstelling van Ps. 110:1 en Dan. 7:13.
78

 In Ps. 110:1 is te lezen: ‘De 

HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een 

bank voor je voeten.’ Degene tot wie de Heer spreekt, blijkt dezelfde te zijn als ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου in Marcus. Marcus identificeert Jezus steeds sterker met de בר אנש uit Dan. 7, met 

als hoogtepunt Marc. 14:62. Hier wordt de identiteit van Jezus onthuld, hij is ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου.
79

 In Dan. 7 zag de בר אנש eruit als (כ) een mens, omdat Daniël de figuur zag in een 

visioen. Nu is de בר אנש daadwerkelijk een mens in de realiteit van het leven, daarom valt het 

voorzetsel כ nu weg.
80

  De termen Messias, Zoon van God en ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου blijken 

equivalente benamingen te zijn.
81
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2.5 Conclusie  

Nu alle teksten kort beschreven zijn, gaan we terug naar de besproken interpretaties en de 

beantwoording van de tweede deelvraag.       

 In Marc. 2:10 en 9:9, 12 zou een algemene betekenis van toepassing kunnen zijn. Wat 

betreft Marc. 2:10 laat de reactie van de menigte in de paralleltekst, Matt. 9:8, zien dat de 

uitdrukking algemeen werd opgevat. De focus ligt echter volledig op Jezus en bovendien zijn 

de contouren van 1 Hen. en Dan. 7 zichtbaar. In Marc. 9:9, 12 kan ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ook 

verwijzen naar Johannes de Doper. Maar Jezus verwees in eerste instantie naar zichzelf. 

Omdat Jezus, in alle teksten, naar zichzelf verwijst is de betekenis ‘ik’ mogelijk. Maar het is 

waarschijnlijk dat er een diepere laag is. Veel passages verwijzen naar (messiaanse) teksten 

uit het Oude Testament. Marcus identificeert Jezus steeds sterker met de בר אנש uit Dan. 7, 

met als hoogtepunt Marc. 14:62. De figuur uit Daniël die eruitzag als een mens in het visioen, 

is nu daadwerkelijk een mens.                         

 Er is in Marcus’ gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου sprake van een hoogheidstitel en niet 

alleen het equivalent van een persoonlijk voornaamwoord. Matthew Black schrijft als volgt:  

Although the saying in Aramaic is ambiguous, there is no doubt that the Evangelists were 

right in interpreting it as Messianic: Jesus intended the veiled allusion to His own identity 

as Son of Man.
82
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Hoofdstuk 3 

 Een exegese van Marcus 2:23-26 

3.1 Inleiding 

Nu Marcus’ gebruik van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is beschreven in het voorgaande 

hoofdstuk, wordt het tijd om Marc. 2:23-26 te bestuderen. In dit hoofdstuk zal de volgende 

deelvraag worden behandeld: Wat is de directe context van Marcus 2:27-28?  

 Eerst wordt de Griekse tekst weergegeven met een werkvertaling. Daarna zal de structuur 

van de bredere context kort besproken worden en de structuur van de perikoop zelf. Deze 

beschrijving van de structuur is uiteraard ook van toepassing op de verzen 27 en 28. Hierna 

zullen kort de verzen 23 tot en met 26 worden behandeld.  

3.2 Griekse tekst en werkvertaling 

23 Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 

 

24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ· ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 

 

25 καὶ λέγει αὐτοῖς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν 

αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, 

 

26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 

προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ 

οὖσιν;  

 

23 En het gebeurde toen Jezus
83

 op sabbat door de graanvelden liep, dat zijn leerlingen 

zich een weg baanden door de velden
84

, terwijl zij aren plukten. 

24 De Farizeeën zeiden tegen hem: ‘Kijk eens! Waarom doen zij iets dat niet is toegestaan 

op de sabbat? 

25 Maar hij zei tot hen: ‘Hebben jullie nooit gelezen wat David, samen met zijn 

metgezellen, deed toen hij gebrek leed en honger had? 

26 Hoe hij het huis van God binnenging, toen Abjatar hogepriester was, en de toonbroden 

at die alleen de priesters mogen eten, en hij ze ook gaf aan zijn metgezellen? 

                                                 
83
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3.3 Structuur Marcus 2-3:6 

Dit verhaal valt in een grotere structuur van 2:1 tot en met 3:6. Binnen deze structuur ontstaat 

een toenemend conflict. Dit wordt zichtbaar in de reacties van omstanders. In 2:6-7 denken de 

schriftgeleerden hoe het mogelijk is dat Jezus spreekt over vergeving van zonden. In 2:16 

spreken de schriftgeleerden zich uit richting Jezus’ leerlingen.
85

 In de perikoop die hier onder 

de aandacht is, wordt Jezus zelf aangesproken op het gedrag van zijn leerlingen. Deze 

opbouw in conflict eindigt in 3:6 met een overleg om Jezus te doden.   

 Opvallend aan deze bredere structuur is dat de perikopen 2:18-22 en 23-28 volledig los 

lijken te staan van de overige verhalen.
86

 Zonder deze perikopen zou de verhaallijn ook goed 

lopen. Het lijkt er daarom op dat Marcus hier geredigeerd heeft, door conflictverhalen bij 

elkaar te voegen.
87

  

3.4 Structuur Marcus 2:23-28 

De tekst wordt opgebouwd in drie delen. Het verhaal wordt opgezet met vers 23, waarna het 

probleem wordt aangekaart door de Farizeeërs (v. 24). Jezus’ reactie kan verdeeld worden in 

drie delen: een verwijzing naar het Oude Testament (v. 25-26), een antropologische reactie (v. 

27) en een christologische reactie (v. 28).
88

 

3.5 Exegese Vers 23-26 

3.5.1 Vers 23 en 24 

In vers 23 wordt het verhaal neergezet wat betreft plaats en tijd. Het verhaal speelt zich af op 

de sabbat, in graanvelden die klaar zijn voor de oogst.
89

     

 In vers 24 wordt het probleem aangekaart door de Farizeeën: het gedrag van de discipelen. 

Zij doen iets dat op sabbat niet is toegestaan (οὐκ ἔξεστιν). Jezus laat dit echter toe als leider 

van de discipelen.
90

 Het is waarschijnlijk dat, omdat het verhaal zich rond de oogsttijd 

afspeelt, de discipelen een wet overtreden die te maken heeft met het verbod op oogsten 

tijdens de sabbat (Ex. 34:21).
91

 De term (οὐκ) ἔξεστιν komt zes maal voor in Marcus en altijd 
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in verwijzing naar de Thora. De discipelen negeren niet zozeer een Joodse traditie, maar de 

wet van God.
92

 

3.5.2 Vers 25 en 26 

In vers 25 en 26 van de perikoop wordt verwezen naar het Oude Testament, namelijk 1 Sam. 

21.
93

 Er lijkt een parallel te worden getrokken met deze tekst om een punt te maken over de 

sabbat. Dit verhaal speelde zich waarschijnlijk ook af tijdens de sabbat, vanwege de 

vermelding van de wisseling van de toonbroden (Lev. 24:8).
94

    

 Jezus verwijst naar het feit dat David de wet overtrad, hij lijkt de overtreding te 

bevestigen.
95

 Alleen de priesters mochten dit brood eten volgens de wet (Lev. 24:9). 

Daarnaast betrad David de tempel, dit zal in Jezus’ tijd gezien worden als een grove 

overtreding.
96

 De overtreding die de discipelen maken, onder het gezag van Jezus, wordt 

vergeleken met deze overtredingen van David.      

 In 1 Sam. is David alleen (v. 2), zijn metgezellen zijn alleen op de achtergrond aanwezig.
97

  

De toevoeging ‘samen met zijn metgezellen’ in vers 25, maar ook de vermelding van 

‘metgezellen’ in vers 26, is daarom merkwaardig.
98

 Marcus lijkt daarmee de discipelen sterker 

te willen betrekken in het verhaal. 

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is kort de directe context van de verzen 27 en 28 beschreven. De perikoop 

staat in een bredere structuur waarin sprake is van een toenemend conflict. De grotere 

structuur eindigt in Marc. 3:6 waarin men overlegt om Jezus te doden.   

 De discipelen lopen door het veld in de oogsttijd, daardoor wordt het plukken van de aren 

een overtreding van de sabbatswet (Ex. 34:21). Dit wordt bevestigd door het gebruik van οὐκ 

ἔξεστιν. Jezus verwijst in zijn reactie op de Farizeeën naar 1 Sam. 21. Mogelijk vond dit 

incident plaats op de sabbat. Van groter belang is dat David de wet overtrad door de 

toonbroden te eten en de tempel te betreden. Verder valt op dat Marcus een sterke nadruk 
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probeert te leggen op de metgezellen. In 1 Sam. 21 spelen de metgezellen nauwelijks een rol, 

maar Marcus voegt deze metgezellen nadrukkelijk toe in zijn verhaal. Deze achtergronden 

zullen worden meegenomen in de verdere duiding van de verzen 27 en 28.  
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Hoofdstuk 4 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in Marcus 2:28 

 

4.1 Inleiding 

Hierboven is de directe context van Marc. 2:27-28 besproken, nu zal specifiek worden 

gekeken naar vers 27 en 28. Eerst volgt er een werkvertaling van deze twee verzen, waarna de 

betekenis en de argumentatie van de gehele perikoop zullen worden besproken. Hier zal de 

hoofdvraag van de scriptie worden beantwoord: Wat is de betekenis van de uitdrukking ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου in Marcus 2:28 en hoe past dit in de argumentatie van de tekst? 

4.2 Griekse tekst en werkvertaling 

27 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ 

σάββατον· 

28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 

27 Verder zei Hij tot hen: De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat. 

28 Daarom is de Zoon des Mensen Heer, ook over de sabbat. 

 

4.3 De uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου in Marcus 2:28 

De verzen 27 en 28 lijken verbonden te zijn door het woord ὥστε, waarmee Marcus een 

conclusie inleidt.
99

 De algemene betekenis van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου lijkt daarmee in zicht te 

komen. Een consequente vertaling zou kunnen zijn: ‘De sabbat is gemaakt voor de mens, niet 

de mens voor de sabbat. Daarom is de mens heer, ook over de sabbat.’
100

 Er zijn echter een 

aantal problemen.          

 Matteüs (12:1-8) en Lucas (6:1-5) hebben vers 27 niet. Het begin van vers 27, καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς, laat zien dat dit vers een aparte traditie is.
101

 Het is ingevoegd door Marcus.
102

 Het 

                                                 
99

 Stein, Mark, 149; Johansson, ‘Kyrios in the Gospel of Mark,’ JSNT 33, nr. 1 (2010), 111; Lane, Mark, 118.  
100

 Hooker, Son of Man, 95; A. J. Hultgren, ‘Formation of the Sabbath periscope in Mark 2:23-28,’ JBL 91, nr. 1 

(1972), 39. Zwiep, Israëls God, 25. 
101

 Collins, Mark, 203; Hultgren, ‘The Formation,’ 40;  Stein, Mark, 148; Lane, Mark, 118; Green en McKnight,  

Dictionary of Jesus, 717. 
102

 N.L. Collins, Jesus, the Sabbath and the Jewish Debate (Londen: T&T Clark, 2016), 107.  



28 

 

woord ὥστε in vers 28 verwijst in dat geval niet naar vers 27, maar naar de verzen 23-26.
103

 

Dit wordt ondersteund door het feit dat Matteüs dezelfde conclusie kan trekken, zonder vers 

27.
104

             

 Een volgend probleem is het woord καὶ in Marc. 2:28. Kαὶ moet ergens naar verwijzen. Er 

is echter in de voorgaande perikopen nergens benoemd dat de mens ergens autoriteit over 

heeft.
105

 Jezus’ volmacht is wél reeds benoemd, namelijk in Marc. 2:1-10.
106

    

 Nog een reden om aan te nemen dat een algemeen gebruik van de term ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου niet aannemelijk is in de Griekse tekst van Marcus, is het gebruik van de term 

κύριoς. Deze term wordt 18 keer door Marcus gebruikt
107

, exclusief voor God of Jezus.
108

 Het 

is daarom onwaarschijnlijk dat hij deze term hier gebruikt voor de mens. Los van de exacte 

betekenis van κύριoς, laat de term in al zijn vormen zien dat de persoon die κύριoς wordt 

genoemd autoriteit heeft.
109

 Hier heeft de ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als κύριoς autoriteit over de 

sabbat.
110

 De autoriteit van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου stijgt dus boven de door God gegeven wet 

uit.
111

 Ook daarom is het onwaarschijnlijk dat Marcus de term hier gebruikt om de mens te 

beschrijven.
112

         

 Waarschijnlijker is dat Jezus, volgens Marcus, op zichzelf doelde met ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. Hij is de enige die aanspraak maakt op autoriteit die uitstijgt boven de wet van 

God. Uiteraard kan hij daarbij de uitdrukking hebben gebruikt als persoonlijk 

voornaamwoord. Maar Marcus’ lezerspubliek zal de term ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου als 

hoogheidstitel hebben opgevat.        

 Net als in de voorgaande teksten, is in deze perikoop sprake van vermenging van een 

aantal termen. De uitdrukkingen ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου en κύριoς worden beide als 

hoogheidstitels gebruikt voor Jezus. De verwijzing van Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is in 
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Marc. 2:28 echter nog vaag, maar wordt wel geïmpliceerd omdat hij wordt aangesproken als 

leider van de discipelen en omdat hij als κύριoς boven de wet uitstijgt.
113

 Dit bevestigt de 

eerder genoemde idee dat de identificatie van Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου steeds duidelijker 

wordt in Marcus en tot een climax komt in Marc. 14:62. Daarom kan, samen met D.R.A. 

Hare, geconcludeerd worden wat betreft Marc. 2:28: 

[…] we must consider the possibility that the phrase here serves as a synonym for ‘the 

Messiah’. For this to be the case, however, we must further assume that for Mark it is a 

secret titel;
114

 

4.4 De argumentatie van Marcus 2:23-28 

Het is duidelijk dat in de bredere context Jezus autoriteit heeft over de discipelen (Marc. 

2:18).
115

 Deze autoriteit van Jezus wordt ook zichtbaar in Marc. 2:23-28. Jezus laat het gedrag 

van de discipelen toe, bovendien wordt hij, als leider, aangesproken op hun gedrag. In 

hoofdstuk 3 werd opgemerkt dat de ‘metgezellen’ in vers 25 en 26 een opmerkelijke 

toevoeging is, zij spelen in 1 Sam. 21 een kleinere rol dan in deze perikoop. Marcus lijkt 

hiermee extra nadruk op hen te willen leggen. Dit heeft mogelijk te maken met de 

omstandigheden van de vroege kerk waarop Marcus hier wil inspelen.  

 Christenen uit de joden hielden de sabbat, maar kwamen ook samen op zondag. Dit was 

anders voor de christenen uit de heidenen. De sabbat werd door hen niet gehouden.
116

 Deze 

verschuiving bracht al vroeg onrust tussen de christenen uit de joden en die uit de heidenen. 

Deze onrust is al zichtbaar in een aantal brieven in het Nieuwe Testament.  

 In Rome, waar Marcus mogelijk zijn Evangelie schreef
117

, was deze onrust aanwezig. In 

Rom. 14:5 staat: ‘De één beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle 

dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.’ Paulus probeert de vrede te 

bewaren tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen in Rome en 
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relativeert hier de sabbat.
118

 Ook in de brieven aan de Kolossenzen (2:16)
119

 en de Galaten 

(4:10)
120

 speelt deze onrust een rol.         

 De relativering van de sabbat in de brieven aan de Romeinen, Galaten en Kolossenzen is 

mogelijk ook zichtbaar in Marc. 2:27.
121

 Dit vers ontbreekt in de parallelle tekst van Matteüs, 

omdat zijn Evangelie werd geschreven binnen een gemeenschap van christenen uit de 

joden.
122

 Ook Lucas schreef zijn Evangelie waarschijnlijk voor mensen met een joodse 

achtergrond, of heidenen die zich in eerste instantie bekeerd hadden tot het Jodendom.
123

 

Vanuit Lucas’ en Matteüs’ situatie was de sabbat een minder groot probleem.  

 Marcus geeft vaker commentaar op een punt uit de wet, bijvoorbeeld in Marc. 7:19: ‘Zo 

verklaarde hij alle spijzen rein.’
124

 Ook de voedselwetten waren een punt van geschil tussen 

joodse christenen en christenen uit de heidenen (Gal. 2:11-17
125

, Rom. 14:14
126

 en Kol. 2:20-

22
127

). Met dit commentaar in 7:19 geeft Marcus zijn interpretatie: alles kan gegeten 

worden.
128

 Het is goed mogelijk dat hij dit ook doet in Marc. 2:27.   

 Marc. 2:23-28 is hier uiterst geschikt voor. De discipelen braken de wet onder het toeziend 

oog van Jezus zelf, de κύριoς over de sabbat. Als iemand deze overtreding van de Thora kon 
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veroordelen, dan was het Jezus. Jezus veroordeelt hun gedrag niet, maar staat het toe. Hij 

verwijst naar David die, met zijn speciale positie in het Jodendom, de wet kon verbreken door 

de broden te eten die alleen bestemd waren voor de priesters. Als David dit al kan, hoeveel te 

meer kan Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου en κύριoς zijn autoriteit over de sabbat laten 

gelden?
129

           

 Dit heeft op de eerste plaats gevolgen voor Marcus’ gemeenschap, maar ook voor andere 

christenen uit de heidenen. Christenen handelen onder de autoriteit van Jezus. Daarom kan 

Marcus juist in deze perikoop de sabbat relativeren. Niet omdat de mens κύριoς is over de 

sabbat, maar omdat Jezus κύριoς is over de sabbat als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.   

  

  

                                                 
129
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4.5 Conclusie 

In dit vierde hoofdstuk is de hoofdvraag behandeld. In eerste instantie lijkt Marc. 2:28 een 

goed voorbeeld te zijn van een algemeen gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, vanwege de sterke 

verbinding tussen vers 27 en 28. Echter, er ontstaan een aantal problemen door specifiek 

taalgebruik van Marcus. Door het gebruik van κύριoς in vers 28 is het onwaarschijnlijk dat 

Marcus hier ‘de mens’ bedoeld. Ook het woord καὶ, dat ergens naar moet verwijzen, zou 

inhoudsloos zijn. Het is daarom waarschijnlijker dat Jezus hier ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is en 

daarmee heer over de sabbat. Hoewel het mogelijk is dat Jezus de uitdrukking hier gebruikte 

ter vervanging van ‘ik’, is het aannemelijker dat de uitdrukking hier ook als hoogheidstitel 

wordt bedoeld, vanwege de gevolgen van de uitspraak.     

 In Marc. 2:28 is, net als in de andere verzen die zijn behandeld, sprake van vermenging 

van termen. De termen κύριoς en ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου worden als hoogheidstitels gebruikt. 

De verwijzing van Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is in Marc. 2:28 echter nog vaag, maar 

wordt wel geïmpliceerd omdat hij wordt aangesproken als leider van de discipelen. Voor 

Marcus was ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου dan ook een geheime hoogheidstitel, die langzaam 

geopenbaard wordt.          

 De betekenis van de perikoop wordt zichtbaar in de situatie waarin Marcus’ gemeenschap 

verkeerde. De sabbat was een punt van conflict geworden in de kerk. Joodse christenen 

hielden deze dag wel, christenen uit de heidenen niet. Dit komt in een aantal brieven naar 

voren waarin de sabbat wordt gerelativeerd. Marc. 2:23-28 is de ideale plaats voor Marcus om 

ook een relativering van de sabbat in te voegen. De discipelen handelen hier namelijk onder 

het gezag van Jezus, de κύριoς van de sabbat.  
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Conclusie 

In het eerste hoofdstuk werd het wetenschappelijke debat beschreven omtrent ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου. Er werd een indeling gemaakt in twee categorieën: de idiomatische en de 

conceptuele interpretatie. De idiomatische interpretatie gaat uit van een alledaagse betekenis 

van de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. De uitdrukking zou dan onder andere ‘mens’, 

‘iemand’ of ‘ik’ betekenen. Binnen de conceptuele interpretatie concludeert men dat er wordt 

verwezen naar een verheven persoon. Voor deze conclusie worden teksten als Henoch en 

Daniël gebruikt. Een algemene betekenis wordt daarbij niet uitgesloten.   

 In het tweede hoofdstuk stond de vraag centraal hoe Marcus de uitdrukking ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου gebruikt. De teksten werden ingedeeld in drie categorieën: volmachtsuitspraken. 

uitspraken over het lijden en toekomstuitspraken.      

 Opvallend is dat er vele verwijzingen zijn naar teksten uit het Oude Testament. De 

uitspraken over het lijden vertonen overeenkomsten met de Lijdende Knecht in Jesaja. De 

volmachts- en toekomstuitspraken verwijzen onder ander naar de boeken Daniël en Henoch. 

Er is van vermenging van een aantal concepten. Een duidelijke identificatie van Jezus als ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου is niet altijd aanwezig. Dit is in overeenstemming met Henoch, waarin 

verhulling een grote rol speelt. De identificatie wordt echter wel sterker en vindt uiteindelijk 

plaats in Marc. 14:62.          

 In de besproken teksten is ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου door Marcus geïnterpreteerd als 

hoogheidstitel. Er zijn echter sporen te vinden van het Aramese idioom. Een voorbeeld 

hiervan is te vinden in Marc. 9:9, 12, waar mogelijk ook naar Johannes de Doper wordt 

verwezen. Voor Marcus en zijn lezers verwees de uitdrukking hier echter op de eerste plaats 

naar Jezus. Ook in Marc. 2:10 speelt mogelijk op de achtergrond de idiomatische interpretatie 

een rol, dit is met name zichtbaar in de reactie van de menigte in de paralleltekst in Matt. 9:8. 

Deze reactie laat zien dat de uitdrukking ook algemeen werd opgevat. Binnen de idiomatische 

interpretatie kan de betekenis ook ‘ik’ zijn. Aangezien Jezus naar zichzelf verwijst, is deze 

betekenis zeer redelijk. Daarachter ligt echter, volgens Marcus, ook een hoogheidstitel. Dit is 

merkbaar door de vele verwijzingen naar (messiaanse) teksten in Henoch en het Oude 

Testament.            

 In het derde en vierde hoofdstuk stond Marc. 2:23-28 centraal. Marcus 2:28 lijkt een goed 

voorbeeld te zijn van een algemeen gebruik van ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Door het woord ὥστε 

lijkt er een directe verbinding te ontstaan tussen de verzen 27 en 28. Een logische vertaling 

lijkt daarom: ‘De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat. Daarom is de 
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mens heer, ook over de sabbat.’ Dit wordt echter bemoeilijkt door een aantal woorden in vers 

28, namelijk καὶ en κύριoς. Deze woorden moeten naar Jezus verwijzen, omdat alleen hem 

een bepaalde autoriteit is toegekend in de voorgaande perikopen. Daarbij moet ook 

geconcludeerd worden dat vers 27 losstaat van de overige verzen.     

 Vers 27 is mogelijk door Marcus juist hier toegevoegd vanwege de omstandigheden binnen 

de kerk. De sabbat, maar ook de voedselwet, was onderwerp van discussie tussen christenen 

uit de joden en christenen uit de heidenen. Deze discussie is terug te vinden in een aantal 

brieven, waarin de sabbat wordt gerelativeerd.       

 Het is redelijk om aan te nemen dat Marcus vers 27 invoegt om ook een relativering van de 

sabbat in te brengen, zoals hij ook doet voor de voedselwet in Marc. 7:19. Deze relativering 

komt hier tot zijn recht omdat de discipelen, onder autoriteit van Jezus, de sabbat breken. Dit 

is mogelijk omdat Jezus als ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου κύριoς is over de sabbat. Onder deze 

autoriteit handelen de discipelen.        

 Marc. 2:28 laat zien dat Jezus zijn autoriteit kan laten gelden, ook over de sabbat, een wet 

die door God gegeven was. Het kan daarom niet anders dan dat ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ook in 

Marc. 2:28 wordt gebruikt als hoogheidstitel voor Jezus. Het is echter niet uitgesloten dat ook 

de alledaagse betekenis ‘ik’ meespeelt, Jezus verwees immers naar zichzelf.  

 Dit onderzoek richtte zich op het Evangelie van Marcus. De authenticiteit van de teksten is 

weinig aan bod gekomen en ook de verbinding tussen de Lijdende Knecht en ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου is maar kort beschreven, dit kunnen onderwerpen zijn van verder onderzoek. Ook 

kan onderzoek gedaan worden naar de overige Evangeliën. Hierbij valt te denken aan Lucas 

12:10 waar de term mogelijk alleen idiomatisch wordt gebruikt en niet als hoogheidstitel.  

  



35 

 

Bibliografie 

Beasley-Murray, G.R. Jesus and the Kingdom of God. Grand Rapids: Eerdmans, 1986. 

Becker, E., Engberg-Pedersen, T. en Müller, M. eds. Mark and Paul: Comparative Essays  

Part II. Berlijn: De Gruyter, 2014. 

Betz, H.D. Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Churches in Galatia. 

Hermeneia. Philadelphia: Fortress, 1979. 

Black, M. An Aramaic Approach to the Gospels and Acts. Oxford: Clarendon, 1967. 

Black, S.L. Sentence Conjunctions in the Gospel of Matthew. Sheffield: Sheffield Academic, 

2002. 

Boccaccini, G. ed. Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables. 

Grand Rapids: Eerdmans, 2007. 

Bock, D.L. en Glaser, M. eds. The Gospel According to Isaiah 53: Encountering the Suffering 

Servant in Jewish and Christian Theology. Grand Rapids: Kregel, 2012. 

Boring, M.E. Mark: A Commentary. NTL. Londen: John Knox, 2006. 

Bovon, F. Luke: A Commentary on the Gospel of Luke 1-9:50. Hermeneia. 3 vols. 

Philadelphia: Fortress, 2002. 

Brown, C. ed. The New International Dictionary of New Testament Theology. 4 vols. Grand 

Rapids: Zondervan, 1992. 

Bruce, F.F. The Epistle of Paul to the Romans: An Introduction and Commentary. TNTC. 

Grand Rapid: Eerdmans, 1985. 

Bruce, F.F. The Epistle to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians. NICNT. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1984. 

Bruce, F.F. The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text. NIGTC. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1982. 

Burkett, D.R. The Son of Man Debate: A History and Evaluation. Cambridge: Cambridge 

University, 1999. 

Caragounis, C.C. The Son of Man: Vision and Interpretation. Tübingen: Mohr Siebeck, 1986. 

Carter, W. ‘The Crowds in Matthew’s Gospel.’ CBQ 55, nr. 1 (1993): 54-67. 

Casey, M. Son of Man: The Interpretation and Influence of Daniel 7. Londen: SPCK, 1979. 

Charlesworth, J.H. ed. The Old Testament Pseudepigrapha: Volume 1 Apocalyptic Literature 

and Testaments. 2 vols. Peabody: Hendrickson, 1983. 

Collins, A.Y. Mark: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2007. 



36 

 

Collins, J.J. Daniel: A Commentary on the Book of Daniel. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 

1993. 

Collins, N.L. Jesus, the Sabbath and the Jewish Debate. Londen: T&T Clark, 2016. 

Daube, D. ‘Responsibilities of master and disciples in the gospels.’ NTS 19, nr. 1 (1972): 1-

15. 

Davies, W.D. en Allison, D.C. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 

According to Saint Matthew. ICC. 3 vols. Londen: T&T Clark, 2004. 

Donahue, J.R. ‘Windows and Mirrors: The Setting of Mark’s Gospel.’ CBQ 57, nr. 1 (1995): 

1-26. 

Dunn, J.D.G. A Commentary on the Epistle to the Galatians, BNTC. Londen:A&C Black, 

1993. 

Dunn, J.D.G. The Epistles to the Colossians and to Philemon: A Commentary on the Greek 

Text. NIGTC. Grand Rapids: Eerdmans, 1996. 

Dunn, J.D.G. Romans. WBC 38. 2 vols. Dallas: Word, 1988. 

Dunn, J.D.G. en McKnight, S. eds. The Historical Jesus in Recent Research. Winona Lake: 

Eisenbrauns, 2005. 

Evans, C.A. Mark 8:27-16:20. WBC 34b. Nashville: Thomas Nelson, 2001. 

Ferguson, E. Church History Volume One: From Christ to Pre-Reformation. Grand Rapids 

Zondervan, 2005. 

Fitzmyer, J.A. A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays. Missoula: Scholars, 1979. 

France, R.T. The Gospel of Mark. NIGTC. Grand Rapids: Eerdmans, 2002. 

France, R.T. The Gospel of Matthew. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 2007. 

Gathercole, S.J. ‘The Son of Man in Mark’s Gospel.’ ExpTim 115, nr. 11 (2004): 366-372. 

Gnilka, J. Das Evangelium nach Markus: Mk 1 – 8,26. EKKNT. Zürich: Benziger, 1978. 

Goldingay, J.E. Daniel. WBC 30. Dallas: Word, 1989. 

Goulder, M.D. ‘Psalm 8 and the Son of Man.’ NTS 48, nr. 1 (2002): 18-29. 

Green, J.B. en McKnight, S. eds. Dictionary of Jesus and the Gospels. Downers Grove: 

InterVarsity, 1992. 

Guelich, R.A. Mark 1-8:26. WBC 34a. Dallas: Word Books, 1989. 

Gundry, R.H. Mark: A Commentary on His Apology for the Cross. Grand Rapids: Eerdmans, 

1993. 

Hagner, D.A. Matthew 1-13. WBC 33a. 2 vols. Grand Rapids: Zondervan, 2000. 

Hare, D.R.A. The Son of Man Tradition. Minneapolis: Fortress, 1990. 



37 

 

Hatina, T.R. ed. Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, Volume 1: The Gospel of 

Mark. Londen: T&T Clark, 2006. 

Hauge, M.R. en Skinner, C.W. eds. Character Studies and the Gospel of Mark. Londen: 

Bloomsbury, 2016. 

Higgins, A.J.B. Jesus and the Son of Man. Londen: Lutherworth, 1964. 

Hooker, M.D. The Gospel According to St Mark. BNTC. Londen: A&C Black, 1991. 

Hooker, M.D. The Son of Man in Mark. Londen: SPCK, 1967. 

Hultgren, A.J. ‘Formation of the Sabbath pericope in Mark 2:23-28.’ JBL 91, nr. 1 (1972): 38-

43.  

Hurtado, L.W. Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Grand Rapids: 

Eerdmans, 2003. 

Hurtado, L.W. en Owen, P.L., eds. Who is this Son of Man?: The Latest Scholarship on a 

Puzzling Expression of the Historical Jesus. Londen: T&T Clark, 2011. 

Jewett, R. Romans: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2007. 

Johansson, D. ‘Kyrios in the Gospel of Mark.’ JSNT 33, nr. 1 (2010): 101-124. 

Kim, S. ‘The ‘Son of Man’’ as the Son of God. Tübingen: Mohr Siebeck, 1983. 

Kingsbury, J.D. The Christology of Mark’s Gospel. Philadelphia: Fortress, 1989. 

Kittel, G. en Friedrich, G., eds. Theological Dictionary of the New Testament. 10 vols. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1964-1972. 

Knibb, M.A. Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Tradition. 

Leiden: Brill, 2009. 

Ladd, G.E. A Theology of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1993. 

Lane, W.L. The Gospel According to Mark. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 1974. 

Lindars, B. Jesus Son of Man: A Fresh Examination of the Son of Man Sayings in the Gospels 

in the Light of Recent Research. Grand Rapids: Eerdmans, 1983. 

Lohse, E. Colossians and Philemon: A Commentary on the Epistles to the Colossians and to 

Philemon. Hermeneia. Philadelphia: Fortress, 1971. 

Longenecker, R.N. Galatians. WBC 41. Dallas: Word, 1990. 

Luz, U. Matthew 1-7. Hermeneia. 3 vols. Minneapolis: Fortress, 2007. 

Meier, J.P. ‘The historical Jesus and the plucking of grain on the Sabbath.’ CBQ 66, nr. 4 

(2004): 561-581. 

Moo, D.J. The Epistle to the Romans. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 1996. 

Moo, D.J. The Letters to the Colossians and to Philemon. PNTC. Grand Rapids: Eerdmans, 

2008. 



38 

 

Müller, M. Der Ausdruck ‘Menschensohn’ in den Evangelien: Voraussetzungen und 

Bedeutung. Leiden: Brill, 1984. 

Nickelsburg, G.W.E. A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81-108. 

Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2001. 

Nolland, J. Luke 1-9:20. WBC 35a. Dallas: Word, 1989. 

O’Brien, P.T. Colossians, Philemon. WBC 44. Waco: Word, 1982. 

Peterson, D.N. The Origins of Mark: The Markan Community in Current Debate. Leiden: 

Brill, 2000. 

Pokorny, P. Colossians: A Commentary. Peabody: Hendrickson, 1991. 

Räisänen, H. The ‘Messianic Secret’ in Mark. Edinburgh: T&T Clark, 1990. 

Ridderbos, H.N. The Epistle of Paul to the Churches of Galatia. NICNT. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1953. 

Schroeder, W.R. Ignatius of Antioch: A Commentary on the Letters of Ignatius of Antioch. 

Hermeneia. Philadelphia: Fortress, 1985. 

Schweizer, E. Der Brief an die Kolosser. EKKNT. Zürich: Benziger, 1976. 

Stein, R.H. Mark. BECNT. Grand Rapids: Baker Academic, 2008. 

Sumney, J.L. Colossians: A Commentary. NTL. Londen: John Knox, 2008. 

Tödt, H.E. The Son of Man in the Synoptic Tradition. Philadelphia: Westminster, 1965. 

Weiss, H. ‘Paul and the Judging of Days.’ ZNW 86, nr. 3-4 (1995): 137-153. 

Wilckens, U. Der Brief an die Römer. EKKNT. 3 vols. Zürich: Benziger, 1982. 

Wischmeyer, O., Sim, D.C. en Elmer, I.J. eds. Paul and Mark: Comparative Essays Part I. 

Berlijn: De Gruyter, 2014. 

Witherington, B. Paul’s Letter to the Romans: A Socio Rhetorical Commentary. Grand 

Rapids: Eerdmans, 2004. 

Zimmerli, W. en Jeremias, J. The Servant of God. Londen: SCM, 1957. 

Zwiep, A. W. Jezus en het heil van Israëls God: Verkenningen in het Nieuwe Testament. 

Zoetermeer: Boekencentrum, 2003. 

 


