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Van de canonieke evangeliën hebben alleen Matteüs en Lucas 
ieder twee hoofdstukken over gebeurtenissen aangaande de 
geboorte van Jezus. Lucas heeft als enige ook een anekdote over 
de twaalfjarige Jezus die als leraar optreedt in de tempel en 
daarbij grote onrust veroorzaakt bij zijn ouders; die hadden na 
hun vertrek uit Jeruzalem niet beseft dat hij was achtergebleven 
(Lc 2,41-52). Dat is alles wat in de canon van het Nieuwe Tes-
tament over de kindertijd van Jezus is geschreven. Men kan 
zich gemakkelijk voorstellen dat volkstraditie en theologie hier 
de behoefte aanvoelden en de ruimte vonden om de gaps in het 
verhaal aan te vullen, bijvoorbeeld door over de ‘randfiguren’ 
verder te fantaseren. Tot de ‘apocriefe kindheidsevangeliën’ 
rekent men bijgevolg niet alleen de teksten over de geboorte en 
de kindertijd van Jezus. In sommige overzichten maken ook de 
verhalen over Jozef (De geschiedenis van Jozef de timmerman1) en 
Johannes de Doper (Het leven van Johannes de Doper2) er deel van 
uit. In elk geval geeft men een plaats aan de tradities over de 
ouders van Maria en over haar geboorte en jeugd3. Enkele van 

 
  1. Een Koptische tekst (vierde eeuw?) waarin Jezus zelf vertelt over de dood 
van de honderdenelf jarige Jozef. 
  2. Bewaard in twee Arabische handschriften in Syrisch schrift uit de zestiende 
en achttiende eeuw, in 1927 door A. Mingana uitgegeven en in het Engels ver-
taald. Het betreft een homilie uit de vierde/vijfde eeuw ter gelegenheid van een 
kerkwijding. In slechts enkele paragrafen wordt over de kindertijd van Jezus 
gesproken. 
  3. Voor algemene inleidingen en vertalingen van de apocriefe kindheidsevan-
geliën, zie O. CULLMANN, Kindheitsevangelien, in SCHNEEMELCHER, Apokryphen, I, 
pp. 330-372; J.K. ELLIOTT, The Apocryphal New Testament, Oxford, 1993, pp. 46-
122; G. SCHNEIDER, Evangelia Infantiae Apocrypha. Apocryphe Kindheitsevangelien 
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de apocriefe kindheidsevangeliën bestaan in moderne Neder-
landse vertaling4. Er is in de handschriften en de literatuur geen 
overeenstemming over de originele titels van deze geschriften. 
Hier volgt een overzicht van de kindheidsevangeliën, waarvan 
we de eerste vijf verder zullen behandelen5. 
– Proto-evangelie van Jakobus (ProtJak) / Protevangelium 

Jacobi 
– Kindheidsevangelie van Thomas (KEvTh) / Evangelium 

Thomae de infantia Salvatoris (Grieks: Ta paidika tou Kuriou) 
– Kindheidsevangelie van Pseudo-Matteüs (PsMatt) / Liber 

de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris 
– Over de geboorte van Maria / Libellus de nativitate sanctae 

Mariae 
– Arabisch kindheidsevangelie 
– Armeens kindheidsevangelie 
– Latijns kindheidsevangelie / Liber de infantia Salvatoris6  
– Geschiedenis van Jozef de timmerman (Koptisch en Ara-

bisch) 
– De sacerdotio Christi7 

 
(Fontes Christiani, 18), Freiburg – Bazel – Wenen, 1995; H.J. KLAUCK, Apokryphe 
Evangelien. Eine Einführung, Stuttgart, 2002, pp. 88-109; = ID., Apocryphal Gospels. 
An Introduction, Londen – New York, 2003, pp. 64-81. 
  4. C.A. TUKKER, Enige nieuwtestamentische apocriefe geschriften, Utrecht, 1984 
(ProtJak, PsMatt, Over de geboorte van Maria); A.F.J. KLIJN,  Jezus in de Apocriefe 
Evangeliën. Buitenbijbelse beelden over Jezus, Kampen, 1999, pp. 104-122 (ProtJak). 
Waar nodig citeren we uit deze vertalingen. Een oudere vertaling van de toen 
bekende apocriefen is van H. BAKELS, Nieuwtestamentische apocriefen (Wereldbi-
bliotheek, 439, 442), 2 delen, Amsterdam, 1922-1923; zie ook C. RUTS, De apocrie-
fen uit het Nieuwe Testament, Brussel, 1927. 
  5. We volgen hier het overzicht van M. GEERARD, Clavis Apocryphorum Novi 
Testamenti (CCSA), Turnhout, 1992, pp. 25-42. De auteur vermeldt met een 
uitvoerige bibliografie elf ‘apocrypha de nativitate et de infantia’. Zie ook CULL-
MANN, Kindheitsevangelien (noot 3), pp. 363-372. Voor andere, kleine fragmenten, 
zie ELLIOTT, Apocryphal New Testament (noot 3), pp. 118-122. SCHNEIDER, Kind-
heitsevangelien (noot 3), pp. 76-85, vermeldt ook de kleine toespelingen op het 
kind Jezus in gnostische (Justinus de Gnostieker, Pistis Sofia) en joodse geschrif-
ten met christelijke toevoegingen (Hemelvaart van Jesaja, Sibyllijnse Orakels). 
  6. Hier moeten in het bijzonder twee Britse handschriften worden vermeld: 
Hereford O.3.9 (13de eeuw) en British Library Arundel 404 (14de eeuw). 
  7. In de tekst wordt over de maagdelijkheid van Maria geschreven. 
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– Gesprek aan het hof van de Sassaniden / Narratio Aphro-
ditiani8 

– Visio Theophili9  
 
Veel inhoud van de geschriften overlapt elkaar omdat latere 
werken een verwerking van en aanvulling op eerder geschre-
ven teksten zijn. Aan de basis van die latere ontwikkelingen 
liggen het Proto-evangelie van Jakobus en het Kindheidsevangelie 
van Thomas. Onze aandacht gaat bijgevolg vooral naar die twee 
geschriften uit, hoe boeiend het ook zou zijn om de verdere 
evolutie tot de doorwerking in de islamitische traditie en de 
middeleeuwse bewerkingen in modernere talen en tradities na 
te gaan10. We geven over deze werken een korte inleiding en 
vermelden naast de inhoud enkele motieven die in de latere 
christelijke volkstraditie of kunst zijn doorgedrongen of theolo-
gisch van belang zijn. Apocriefe kindheidsevangeliën behoren 
tot die soort apocriefe teksten die meer een aanvulling bij de 
canonieke traditie vormen dan dat ze een alternatieve interpre-
tatie van deze traditie willen bieden. Door het feit dat ze geen 
deel uitmaken van een groter evangelie over het leven, sterven 
en verrijzen van Jezus blijken ze ook minder theologisch inge-
bed te zijn in het paaskerygma en meer als ‘biografisch’ genre 
getypeerd te kunnen worden11. 

 

 
  8. Bevat onder andere een beschrijving van de reis van de wijzen. 
  9. Een tekst van de hand van een Koptische bisschop die aan patriarch Theo-
philus een visioen toeschrijft waarin Maria verschijnt. Het geheel speelt zich af 
in het zuiden van Egypte in de stad Qusqam. Het is een van de tientallen lokale 
tradities die herinneren aan het verblijf van de ‘heilige Familie’ in Egypte. 
  10. Bijvoorbeeld: L. VALENSI, La Fuite en Egypte. Histoires d’Orient et d’Occident. 
Essai d’histoire comparée. Parijs, 2002; M. CLAYTON, The Apocryphal Gospels of 
Mary in Anglo-Saxon England (Cambridge Studies in Anglo-Saxon England, 26), 
Cambridge, 1998; A. MASSER, Bibel, Apokryphen und Legenden. Geburt und 
Kindheit Jesu in der religiösen Epik des deutschen Mittelalters, Berlijn, 1969; T. 
BRANDENBARG, Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van 
Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van 
de moderne tijd (15de/16de eeuw), Nijmegen, 1990. 
  11. SCHNEIDER, Kindheitsevangelien (noot 3), pp. 12-13. 
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Proto-evangelie van Jakobus12 

 

Inleiding 

Het oudste kindheidsevangelie wordt gedateerd in de tweede 
helft van de tweede eeuw. Het is oorspronkelijk een Griekse 
tekst, maar er bestaan onder meer versies in het Syrisch, Ar-
meens, Ethiopisch, Koptisch, Arabisch, Oud-Slavisch. Het suc-
ces kan men eveneens afmeten aan de meer dan 140 Griekse 
handschriften of fragmenten die bewaard zijn (op één uitzonde-
ring na allemaal vanaf de 11de eeuw)13. Het Proto-evangelie – 
wellicht zo genoemd omdat het de periode voorafgaand aan 
Jezus’ verkondiging van het evangelie beschrijft (Grieks protos: 
eerste, vroege) – bevat vijfentwintig paragrafen en is geschre-
ven onder het pseudoniem Jakobus, de broer van Jezus, die in 

 
  12. Bij het begin van de presentatie van elk kindheidsevangelie geef ik in voet-
noot de bibliografie aan waar de informatie grotendeels op is gebaseerd (naast 
de algemene inleidingen vermeld in noot 3). Voor het Proto-evangelie, zie R.F. 
HOCK, The Infancy Gospels of James and Thomas. With Introduction, Notes, and 
Original Text, Santa Rosa, CA, 1995, pp. 2-81; R. CAMERON, The Other Gospels: 
Non-Canonical Texts, Philadelphia, PA, 1982, pp. 107-121; R.H. WORTH, Alterna-
tive Lives of Jesus. Noncanonical Accounts through the Early Middle Ages, Jefferson 
NC – Londen, 2003, pp. 11-18; R. BAUCKHAM, .Imaginative Literature, in P. ESLER 
(red.), The Early Christian World, vol. II, Londen, 2000, 791-812, vooral pp. 792-
796. 
  13. De tekstuitgave van het oudste manuscript is te vinden in M. TESTUZ (red.), 
Papyrus Bodmer V: Nativité de Marie, Cologny-Genève, 1958. Deze Griekse papy-
rus draagt de oorspronkelijke titel van het werk (‘De geboorte van Maria: 
Openbaring van Jakobus’). Het bevat de volledige tekst en wordt in het begin 
van de vierde eeuw gedateerd. De eerste gedrukte uitgaven met de titel Prote-
vangelium Jacobi stammen uit de zestiende eeuw (Latijn: G. Postel 1552; Grieks: 
M. Neander 1564). Tekstkritische studies zijn onder andere: O. PERLER, Das 
Protevangelium des Jakobus nach dem Papyrus Bodmer V, in Freiburger Zeitschrift für 
Philosophie und Theologie 6 (1959) 25-35; R.H. SMID, Protevangelium Jacobi: A Com-
mentary, Groningen, 1965; E. DE STRYCKER, La forme la plus ancienne du Protévan-
gile de Jacques (Subsidia hagiographica, 33), Brussel, 1961; ID., Le  Protévangile de 
Jacques: Problèmes critiques et exégétiques, in F.L. CROSS (red.), Studia Evangelica III 
(Texte und Untersuchungen, 88), Berlijn, 1964, pp. 339-359; ID., De Griekse hand-
schriften van het Proto-evangelie van Jacobus, in Mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der 
Letteren 30, Brussel, 1968, nr. 1; S. GERO, The Infancy Gospel of Thomas. A Study of 
the Textual and Literary Problems, in Novum Testamentum 13 (1971) 46-80. 
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de derde persoon vertelt (zie § 25)14. De auteur lijkt niet erg 
bekend te zijn met de joodse tradities, want hij vergist zich 
voortdurend aangaande de joodse namen, geschiedenis en ge-
woontes15. 

Men kan drie delen onderscheiden: de geschiedenis van 
Anna en Joachim, de ouders van Maria, gevolgd door Maria’s 
geboorte en leven (1-10); de geboorte van Jezus (11-21); de zoek-
tocht van Herodes naar Jezus en Johannes de Doper en het mar-
telaarschap van Johannes’ vader Zacharias (22-24)16. Het verhaal 
is in essentie een ode aan Maria en de meeste auteurs wijzen er 
op dat het centrale aandachtspunt haar zuiverheid is. Als bij-
komende verklaring voor het ontstaan van het geschrift wijst 
men soms ook op apologetische motieven17: als antwoord op 
Celsus’ kritiek wordt de nadruk gelegd op de hoge afkomst van 
Maria en ook de idee van de maagdelijke geboorte wordt meer-
dere keren bevestigd (tegen bijvoorbeeld de beschuldiging van 
echtbreuk). In het middendeel, de paragrafen over Jezus, heeft 
de auteur de geboorteverhalen van Lucas en Matteüs met el-
kaar vermengd tot een nieuw geheel. Zo vindt men het verhaal 
van Maria’s bezoek aan haar nicht Elizabeth alleen bij Lucas en 
de kindermoord door Herodes alleen bij Matteüs. De vormge-
ving en de thematiek van de tekst is sterk beïnvloed enerzijds 
door oudtestamentische verhalen over zwangerschappen die 
niet mogelijk werden geacht (vgl. 1 Samuël 1–2) en anderzijds 
door hellenistische retorische genres. Men kan daarbij vooral 
denken aan de invloed van elementen uit aretalogieën of hel-
denverhalen die zowel op Maria als op Jezus worden toege-
past18. 

 
  14. Uitzondering is ProtJak 18,2–19,1 dat in de eerste persoon is geschreven. 
Deze passage staat niet in Papyrus Bodmer V en is mogelijk een latere aanvul-
ling. 
  15. Een sterk pleidooi om het evangelie toch in een joods-christelijke setting te 
plaatsen vindt men in T. HORNER, Jewish Aspects of the Protevangelium Jacobi, in 
Journal of Early Christian Studies 12 (2004) 313-335. 
  16. Voor een andere indeling, zie HOCK, Infancy Gospels (noot 12), pp. 5-6: §§ 1–
8 / 9–16 / 17–24. 
  17. Onder anderen KLAUCK, Apocryphal Gospels (noot 3), p. 66. 
  18. W.S. VORSTER, Protevangelium of James and Intertextuality, in T. BAARDA e.a. 
(red.), Text and Testimony. Essays in Honour of A.F.J. Klijn, Kampen, 1988, pp. 262-
275; E. COTHENET, Le Protévangile de Jacques, origine, genre et signification d'un 
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Enkele motieven uit de inhoud 

1–5. De personages van Anna (1 S 1–2)19 en Joachim (Da 
13,1-4: de man van Susanna) verwijzen naar oudtestamentische 
homoniemen maar zijn volledig fictieve figuren. Het verhaal 
over hun kinderloosheid en de oplossing voor dit probleem is 
doorweven met oudtestamentische allusies, naar het voorbeeld 
van de geboorteverhalen van Johannes de Doper en Jezus in het 
Nieuwe Testament. Joachim wordt uit de tempel gezet en Anna 
trekt uit verdriet rouwkledij aan. Ze scheiden vrijwillig van 
elkaar gedurende veertig dagen, maar nadat een engel aan An-
na en Joachim heeft gezegd dat zij zwanger zal worden, wordt 
hun ontmoeting bij de stadspoort ontroerend beschreven: ‘En 
kijk, Joachim kwam met zijn kudden en Anna stond bij de poort 
en zag Joachim komen en vloog naar hem toe, omhelsde hem 
en zei: “Nu weet ik dat de Heer me rijk gezegend heeft want, 
zie, de weduwe is niet langer weduwe en ik die geen kinderen 
had, zal een kind krijgen”. En Joachim bleef eerst een dag 
thuis’. Het zou kunnen dat de vorm ‘zal een kind krijgen’ 
(lèpsomai) oorspronkelijk een verleden tijd was en als ‘heeft 
ontvangen’ (eilèfa) zou moeten worden vertaald. De interpreta-
tie van dit werkwoord is bepalend voor de vraag of we al dan 
niet over een maagdelijke ontvangenis kunnen spreken bij An-
na, naar analogie met Maria20. Na zeven21 (of negen?) maanden 
wordt Maria geboren. 

6–10. In de beschrijving van het opgroeien van Maria staat 
de zuiverheid centraal. Er wordt in huis een rein altaar opge-

 
premier midrash chrétien sur la Nativité de Marie, in ANRW II.25.6, Berlijn – New 
York, 1988, pp. 4252-4269 ; P. W. VAN DER HORST, Exegetische notities over Maria 
in het Protevangelium Jacobi, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 50 (1996) 108-
121; = ID., Mozes, Plato, Jezus. Studies over de wereld van het vroege christendom, 
Amsterdam, 2000, 131-143. 
  19. Joan E. COOK, Hannah’s Desire, God’s Design: Early Interpretations of the Story 
of Hannah (JSOT, 282), Sheffield, 1999. 
  20. Voor de discussie, zie o.a. HOCK, Infancy Gospels (noot 12), p. 39. Hij kiest 
voor de verleden tijd en geeft onder meer het volgende argument: ‘And, given 
the author’s stress on Mary’s purity throughout the document, it is probable 
that he understands Mary to have also been the product of a miraculous con-
ception’. 
  21. VAN DER HORST, Exegetische notities (noot 18), pp. 108-113 (‘zeven’). 
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richt en alleen de onbevlekte dochters van de Hebreeën mogen 
met het kind Maria spelen. De analogie tussen het beeld van 
Anna en dat van Maria (in het NT) klinkt door in het loflied dat 
Anna zingt voor God. Op driejarige leeftijd wordt Maria in de 
tempel opgedragen en ‘zij danste van vreugde op haar voetjes 
en heel het huis van Israël kreeg haar lief’. Maria verblijft in de 
tempel22. Op de leeftijd van twaalf – als ze onrein zal worden – 
wordt na het gebed van de hogepriester door een teken van de 
Heer te kennen gegeven dat van alle weduwnaars Jozef voor 
haar zal zorgen: alleen uit zijn staf komt een duif te voorschijn 
die op zijn hoofd gaat zitten. Jozef oppert bezwaren, onder 
meer dat hij oud is en reeds zonen uit een ander huwelijk heeft. 
Maar hij neemt toch Maria in huis. Het lot valt op haar om, bij 
het maken van het nieuwe tempelgordijn, het scharlaken en het 
echte purper te spinnen. Alleen reine maagden uit de stam van 
David kwamen daarvoor in aanmerking en de anekdote is 
vooral bedoeld om aan te tonen dat Maria maagd bleef. Haar 
davidische afstamming is nodig omdat Jozefs rol als vader ver-
dwijnt. 

11–16. In het deel over Jezus’ geboorte, in het bijzonder in 
de aankondiging aan Maria door een engel en het bezoek aan 
haar nicht Elisabet, is de invloed van matteaanse en lucaanse 
motieven onmiskenbaar aanwezig23. Veel meer uitgewerkt dan 
de tekst in het NT is de passage waar Jozef zijn vrouw Maria ter 
verantwoording roept. Jozef is boos en in de war omdat Maria 
zwanger is. Uitdrukkelijk komt bij hem de vraag op of de ge-
schiedenis van Adam en Eva zich niet aan hem herhaalt. Op de 
achtergrond speelt hier de joodse interpretatie van Genesis 3,13 
mee, namelijk dat Eva zondig is24. Maria zal later echter de anti-

 
  22. R. STICHEL, Die Einführung Marias in den Tempel. Vorläufige Beobachtungen, in 
A. VON DOBBELER – K. ERLEMANN – R. HEILIGENTHAL (red.), Religionsgeschichte 
des Neuen Testaments. FS K. Berger, Tübingen – Bazel, 2000, 379-406. 
  23. W.S. VORSTER, The Annunciation of the Birth of Jesus in the Protevangelium of 
James, in J.H. PETZER – P.J. HARTIN (red.), A South African Perspective on the New 
Testament: Essays by South African New Testament Scholars Presented to Bruce 
Manning Metzger during his Visit to South Africa in 1985, Leiden, 1986, pp. 33-53. 
  24. Zie G. VAN OYEN, Eva in het Nieuwe Testament, in H. GORIS – S. HENNECKE, 
Adam en Eva in het paradijs. Actuele visies op man en vrouw uit 2000 jaar christelijke 
theologie (Utrechtse Studies, 7), Utrecht, 2005, pp. 35-48. 
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pode van Eva blijken te zijn. Een engel vertelt Jozef ’s nachts dat 
Maria zwanger is van de heilige Geest, een zoon zal baren en 
dat hij Jezus zal moeten heten. Een duidelijke aanvulling op de 
canonieke teksten is het verhaal dat Jozef en Maria zich moeten 
verantwoorden voor de priesters. Ze moeten voor een recht-
bank het ‘testwater’ drinken zodat een eventuele echtbreuk kan 
worden vastgesteld, conform het voorschrift in Numeri 5,11-31. 
De beschuldiging blijkt echter vals te zijn en ze gaan vrijuit. 

17–21. Jozef trekt met zijn zoon en de zwangere Maria naar 
Betlehem. Maria voelt dat de bevalling nadert en ze gaan in een 
grot. Het is de eerste keer dat dit grot-motief opduikt in de tra-
ditie. Jozef zoekt een vroedvrouw. Op dat moment verandert 
het narratieve perspectief van het verhaal: Jozef vertelt in de 
eerste persoon de merkwaardige ervaring dat alles om hem 
heen stil staat. De natuur en de mensen houden de adem in en 
wachten vol spanning af tot het kind wordt geboren. Er komt 
inderdaad een vroedvrouw aan, maar de geboorte gebeurt 
zonder haar tussenkomst, ‘terwijl er een groot licht verscheen in 
de grot dat de ogen niet konden verdragen. Even later zwakte 
het licht af totdat het kind zichtbaar werd’. Onverwacht komt 
Salome haar tegemoet gelopen. Salome twijfelt aan het verhaal 
van de maagdelijkheid: ‘Zo waar de Heer, mijn God, leeft, zo 
lang ik de vinger niet naar binnen heb gebracht om haar toe-
stand te onderzoeken zal ik niet geloven dat een maagd een 
kind kan krijgen’. Salome onderzoekt Maria en ‘vanwege haar 
slechtheid en ongeloof’ wordt Salome’s hand verteerd en valt 
af. Maar door het kind opnieuw aan te raken wordt ze weer 
gezond. Het is duidelijk dat we hier een uitwerking hebben van 
theologische beschouwingen over de maagdelijkheid van Maria 
tijdens en na de geboorte. Daarna volgt een vrij parallelle versie 
van het verhaal van de wijzen zoals het in Matteüs 2,1-12 wordt 
verteld. 

22–24. De zoektocht van Herodes naar kinderen jonger dan 
twee jaar noodzaakt Maria Jezus in veiligheid te brengen in een 
voederbak ‘van de ossen’. Een opvallend detail is dat Herodes’ 
plan hen niet aanzet om te vluchten naar Egypte25. Elisabet van 

 
  25. Klauck verklaart het als een apologetische omissie in reactie op Celsus die 
stelde dat Jezus als volwassene alleen maar wonderen kon doen omdat hij dat 
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haar kant vlucht met Johannes de bergen in, die hen op won-
derlijke wijze beschermen met de hulp van een engel. Herodes 
laat Zacharias ombrengen in de tempel omdat hij niet vertelt 
waar zijn zoon Johannes zich schuilhoudt. Zacharias zegt uit-
drukkelijk: ‘Ik ben een martelaar’. De priesters van de tempel 
stellen vast dat Zacharias is vermoord maar vinden zijn lichaam 
niet (een zinspeling op het lot van Mozes of Elia?). Simeon 
wordt door het lot aangeduid als nieuwe hogepriester. 

25. In de eindparagraaf stelt de auteur zichzelf voor: ‘Maar 
ik, Jacobus, die deze geschiedenis in Jeruzalem heb opgeschre-
ven, trok me in de woestijn terug toen er in Jeruzalem bij de 
dood van Herodes een groot tumult was ontstaan, tot de rust 
was teruggekeerd. En ik loofde God de Heer die me wijsheid 
had gegeven om deze geschiedenis op te schrijven’ (vertaling 
Klijn). Aan het slot staat een doxologie. 

 

Doorwerking in theologie en kunst26 

Tot in de late middeleeuwen was de invloed van de tradities 
verbonden aan ProtJak vooral in de Oosterse kerk verspreid en 
minder in de Westerse. Een van de redenen is dat de vermel-
ding van de broers van Jezus (in Mc 6,3) in het Oosten in de lijn 
van ProtJak geïnterpreteerd werd als een verwijzing naar zonen 
uit een eerste huwelijk van Jozef. In de Westerse kerk huldigde 
men de interpretatie dat hier de neven en nichten van Jezus 
bedoeld waren. Misschien is dat de reden waarom het geschrift 
te vinden is op de ‘zwarte lijst’ van eenenzestig werken in het 
zesde-eeuwse Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non 
recipiendis en biedt dit de verklaring voor het geringe aantal 
Latijnse fragmenten27. Reeds eerder had bijvoorbeeld Hiërony-

 
bij de magiërs in Egypte had geleerd (Apocryphal Gospels [noot 3], p. 71). 
  26. Voor de betekenis van dit evangelie en andere apocriefe teksten over Anna, 
Maria en de geboorte van Jezus, zie diverse artikelen in het verslagboek van de 
zestigste sessie van de Sociètè Française d’Études Mariales (Solesmes, 2003) in 
J. LONGÈRE, Maris dans les récits apocryphes chrétiens, Parijs, 2004. 
  27. Nog een andere verklaring biedt Elliott (en anderen): er waren ook andere 
kindheidsevangeliën in het Latijn (onder andere PsMatt) en er was dus geen 
nood aan een vertaling van het Protevangelium (New Testament Apocryphals [noot 
3], p. 48). 
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mus ook zijn radicaal verzet uitgedrukt tegen het gebruik van 
de apocriefe kindheidstradities, hoewel hij zelf overtuigd was 
van de maagdelijkheid van Maria28. 

Het verhaal over de zuiverheid van Maria in ProtJak is meer 
beschrijvend dan theologisch van aard. Maar de ondersteuning 
die deze apocriefe tekst biedt voor de theologie van de maagde-
lijke geboorte in partu en post partum is evident29. Door de fysie-
ke beschrijving van het gebeuren gaat ProtJak veel verder dan 
de canonieke teksten. Het mysterie wordt geobjectiveerd. Ter-
wijl men in de canonieke traditie Maria’s rol als ondersteunen-
de duiding van Jezus’ goddelijkheid kon zien, is de maagde-
lijkheid hier een thema geworden om haar eigen unieke positie 
te verduidelijken. Er zijn weinig andere dogmatische aspecten 
binnen de christelijke traditie waarop de invloed van het popu-
laire geloof zo bepalend geweest is voor wat later de officiële 
kerkleer zou worden als dat van de altijddurende maagdelijk-
heid van Maria. We hebben gezien dat er een tekstueel pro-
bleem is om te weten of ook Anna, de moeder van Maria, als 
maagd beschreven wordt. Maar het lijkt er wel sterk op dat 
deze passage, waarin de verering voor Maria zeer sterk tot ui-
ting komt, aan het begin staat van een latere doorwerking van 
dit thema. Die mondde uiteindelijk zelfs uit in de idee van de 
onbevlekte ontvangenis van Maria (feest op 8 december). Deze 
niet eerder officieel erkende volkse traditie werd in 1854 door 
Pius IX in de rooms-katholieke kerk bevestigd en houdt in dat 
Maria vanaf haar conceptie zonder erfzonde was met het oog 
op de verdienste van Christus. 

Ook andere aspecten van ProtJak zijn bepalend geweest 
voor de liturgie en de mariologie. Ik beperk me tot enkele fees-
ten, die zoals gezegd na het concilie van Efese (431: Maria 
wordt er Theotokos genoemd) eerst in de Oosterse kerk ver-

 
  28. Adversus Helvidium. Liber de perpetua virginitate beatae Mariae 8. De over-
levering over de vroedvrouwen behoorde tot de dwaasheden (deliramenta) van 
de apocriefen. 
  29. G. KRETSCHMAR, “Natus ex Maria virgine” . Zur Konzeption und Theologie des 
Protevangelium Jacobi, in C. BREYTENBACH – H. PAULSEN, Anfänge der Christologie. 
FS F. Hahn, Göttingen, 1991, 417-428; E. COTHENET, Le “Protévangile de Jacques” 
comme premier témoin de la piété mariale populaire, in ID., Exégèse et liturgie (Lectio 
Divina, 133), Parijs, 1988, 327-344. 



DE KLEINE JEZUS 63 

spreid werden en later door de Westerse kerk zijn overgeno-
men. De geboorte van Maria (feest ontstaan in de zesde eeuw?) 
wordt gevierd op 8 september. Het feest van de Opdracht van 
Maria als driejarige in de tempel wordt in de Oosterse kerk 
vanaf de achtste eeuw plechtig gevierd. Het staat vanaf 1585 op 
de Romeinse feestdagenkalender (21 november). De betekenis 
van de heilige Anna en Joachim voor de volksdevotie – in de 
officiële heiligenkalender sedert Vaticanum II samen op 26 juli 
gevierd – is niet in woorden uit te drukken, terwijl vele gelovi-
gen er zich nauwelijks van bewust waren dat zij niet in de ca-
nonieke traditie voorkomen30.  

Het lijkt er op dat de apocriefe tradities van ProtJak vandaag 
uit de mode geraakt zijn. Terwijl andere apocriefe evangeliën 
zoals het Thomasevangelie of het Evangelie van Maria31 door hun 
zogenaamde revolutionaire boodschap een groeiend succes 
kennen vanwege hun alternatieve zienswijzen in vergelijking 
met de canonieke traditie, lijken de tradities die voortgekomen 
zijn uit de apocriefe kindheidsevangeliën te sterk verweven met 
de orthodoxe traditie binnen de kerk om brede of vernieuwde 
interesse te wekken. Ze verdwijnen met hun traditie terug in 
het verborgene. 

Wat echter onuitwisbaar blijft, is het massale aantal afbeel-
dingen dat in de loop der eeuwen is gemaakt en waarvoor de 
inspiratie teruggaat op ProtJak. Het is onbegonnen werk om ook 
maar een poging te doen een gerechtvaardigde keuze te maken 
uit de honderden kunstwerken en kunstwerkjes. Ongeveer alle 
thema’s uit het apocriefe ProtJak zijn in een of andere kunst-
vorm terug te vinden32. We zouden kunnen stilstaan bij de sar-
cofagen en andere heilige voorwerpen die vanaf de vierde eeuw 

 
  30. Die betekenis is nog sterker in de oosterse traditie waar men minder moeite 
heeft om de lijn van Jezus’ goddelijk zoonschap via Maria naar haar ouders 
door te trekken. In het westen is hun betekenis sterk toegenomen vanaf de late 
middeleeuwen, omdat de traditie van ProtJak dan door Jacobus de Voragine op-
genomen werd in de wijdverspreide Legenda Aurea (dertiende eeuw), waarin 
het apocriefe verhaal over De geboorte van Maria (cf. infra) is te vinden. 
  31. Over deze beide evangeliën kan men in deze bundel de bijdragen lezen van 
B. Dehandschutter (Thomasevangelie) en van E. de Boer (Evangelie van Maria). 
  32. Voor een bibliografie van vroegere werken over dit onderwerp, zie 
O. CULLMANN, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 333. 
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afbeeldingen bevatten met anekdotes uit het verhaal33. Of we 
zouden de etsen over het leven van Maria van A. Dürer kunnen 
beschrijven of de mozaïeken in de noord- en zuidtransepten 
van de San Marco in Venetië34. Minder bekend zijn twee hand-
schriften van homilieën die de apocriefe tekst nauwgezet lijken 
te volgen en daarbij de gehele cyclus van het apocriefe evange-
lie illustreren. Het betreft de Homilieën over de maagd Maria door 
monnik Jakobus van Kokkinobafos35. Twee meer toegankelijke 
taferelencycli, beide uit de veertiende eeuw, zijn de mozaïeken 
in het Kariye museum in Istanbul36 en de fresco’s van Giotto in 
de Scrovegni-kapel in Padua37. Ze illustreren de invloed van de 
apocriefe traditie over Maria in de Byzantijnse en de Westerse 
kunst. 

Nog een vraag blijft in het kader van het thema van deze 
bundel onbeantwoord, namelijk het Jezusbeeld in de apocriefe 

 
  33. De grondigste studie over de eerste periode is een niet gepubliceerd proef-
schrift: E. JASTRZEBOWSKA, Bild und Wort. Das Marienleben und die Kindheit Jesu in 
der christlichen Kunst vom 4. bis 8. Jh. und ihre apokryphen Quellen, Warschau, 1992. 
Helaas zijn er geen afbeeldingen afgedrukt. Zie verder D.R. CARTLIDGE – J.K. 
ELLIOTT, Art and the Christian Apocrypha, Londen – New York, 2001; R. HARRIES, 
De geboorte van Jezus in de kunst, Kampen – Averbode, 1995; A. MICHA, Les 
enfances du Christ dans les évangiles apocryphes, Parijs, 1993; R.F. HOCK, Life of 
Mary and Birth of Jesus. Ancient Infancy Gospel of James, Berkeley, CA, 1997 = ID., 
The Banned Book of Mary, Berkeley, CA, 2004. 
  34. Zie voor beide onderwerpen http://www.kunstunterricht.de/bildtafel/duerer/ en 
http://www.basilicasanmarco.it/WAI/eng/basilica/mosaici/interne/patrimonio_maria.bs
m (datum 16.03.2006). 
  35. De handschriften zijn Codex Vaticanus graecus 1162 en Parijs Bibliothèque 
nationale graecus 1208. Zie C. STORNAJOLO, Miniature delle Omilie di Giacomo 
Monaco (cod. Vat. gr. 1162) e dell' Evangeliario Greco Urbinate (cod. Vat. Urbin. gr. 
2), Rome, 1910; J.C. ANDERSON, The Illustrated Sermons of James the Monk: Their 
Dates, Order and Place in the History of Byzantine Art, in Viator 22 (1991) 69-120; 
een peperdure facsimile uitgave is I. HUTTER – P. CANART, Das Marienhomilar 
des Monchs Jakobos von Kokkinobaphos: Codex Vaticanus graecus 1162. Facsimile and 
Commentary, 2 vols, Zürich, 1991. 
  36. Zie P. UNDERWOOD, The Kariye Djami. Vol. 1-3 (Bollingen series, 70), New 
York, 1966; vol. 4, Londen, 1975. Zie vooral het eerste volume met een gedetail-
leerde beschrijving van de mozaïeken en verder twee artikelen van: J. LA-
FONTAINE-DOSOGNE, Iconography of the Cycle of the Life of the Virgin / of Christ, in 
vol. 4, pp. 163-193, 197-241. Zie ook de prachtige illustraties in P. WEISS, Die 
Mosaiken des Chora-Klosters in Istanbul: Theologie in Bildern aus spätbyzantinischer 
Zeit, Stuttgart, 1997. 
  37. http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth213/arenachapel.html 
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evangeliën. Als Maria zo centraal staat in deze tekst, heeft Prot-
Jak dan belang voor het Jezusbeeld? W.S. Vorster heeft er te-
recht op gewezen dat de Wirkungsgeschichte van de tekst is be-
paald door de betekenis van Maria. Maar, zo voegt hij er aan 
toe, het is zeer de vraag of dat de bedoeling van de schrijver is 
geweest. Vorster beschouwt ProtJak als een hervertelling van de 
canonieke kindheidsevangeliën over Jezus, maar dan vanuit het 
perspectief van Maria. Met andere woorden: het hele verhaal 
over de maagdelijkheid van Maria sluit aan bij discussies die in 
de ontstaanstijd van ProtJak aan de orde waren en hebben als 
doel de figuur van Jezus te duiden. ‘The purpose of the story 
should rather be looked for in Protevangelium Jacobi as a retell-
ing of the birth story of Jesus from the perspective of his 
mother. … That is why it is rightfully called an infancy gos-
pel’38. 

 
 

Kindheidsevangelie van Thomas39 
 
Inleiding 

De zoektocht naar de oorspronkelijke tekst van KEvTh is niet 
eenvoudig en blijft een open kwestie40. Het origineel is waar-
schijnlijk in het Grieks (sommigen denken het Syrisch) geschre-
ven en bepaalde tradities die er in zijn verwerkt, stammen wel-
licht uit de tweede helft van de tweede eeuw. Van het Griekse 
evangelie zijn meerdere versies bewaard. C. Tischendorf onder-

 
  38. VORSTER, Annunciation of the Birth (noot 23), p. 52. 
  39. HOCK, Infancy Gospels (noot 12), pp. 84-146; WORTH, Alternative Lives of Jesus 
(noot 12), pp. 21-24.; T. CHARTRAND-BURKE, Authorship and Identity in the In-
fancy Gospel of Thomas, in Toronto Journal ot Theology 14 (1998) 27-43. Een 
recente vertaling in het Nederlands is nu beschikbaar: G. VAN OYEN, Het Kind-
heidsevangelie van Thomas. Voorstelling en vertaling, in B. BECKING – M. KORPEL – 
J. WAGENAAR (red.), Tussen Cairo en Jeruzalem (Utrechtse theologische reeks, 53), 
Utrecht, 2006, pp. 125-134. 
  40. Zie HOCK, Infancy Gospels (noot 12), pp. 99-101. Verder W. BAARS – 
J. HELDERMAN, Neue Materialien zum Text und zur Interpretation des Kind-
heitsevangeliums des Pseudo-Thomas, in Oriens Christianus  77 (1993) 191-226; 78 
(2004) 1-32; T. CHARTRAND-BURKE, The Greek Manuscript Tradition of The Infancy 
Gospel of Thomas, in Apocrypha 14 (2003) 129-151. 
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scheidde een lange versie A met 19 paragrafen en een korte 
versie B met elf paragrafen. Hij voegde er een afwijkende La-
tijnse versie C aan toe met vijftien paragrafen en andere inlei-
dende wonderverhalen41. Er bestaan nog meer varianten in de 
vele vertalingen (Latijn, Syrisch, Ethiopisch42, Georgisch, Ara-
bisch, Oud-Slavisch). De Slavische vertaling leunt aan bij de 
Latijnse en zou met passages uit de C-versie overeenstemmen. 
De verschillende lengtes van de handschriften kunnen worden 
verklaard doordat KEvTh niet als een narratief verhaal is gecon-
strueerd maar eerder een collectie bevat van losse en dus uit-
wisselbare verhalen over het kind Jezus. 

De auteur is onbekend en het werk was oorspronkelijk 
waarschijnlijk een anoniem geschrift. Later werd het in de Syri-
sche kerk aan Thomas toegeschreven: de inleidende paragraaf 
waarin de auteur zichzelf voorstelt is in elk geval van veel late-
re datum. Het oudste handschrift is een korte Syrische tekst uit 
de zesde eeuw. Er komen meer Latijnse en Griekse tekstgetui-
gen voor maar geen enkele is eerder dan de dertiende eeuw te 
dateren43. Dat de tradities die in het evangelie zijn verwerkt 
reeds vroeg bekend waren, weten we bijvoorbeeld uit Ireneüs 
van Lyon, Hippolytus en Origenes. De meeste kerkvaders 
plaatsen het geschrift trouwens bij gnostische of heretische 
groepen44. Een variante versie van Lc 2,41-52 aan het einde van 
de tekst (Griekse versie A 19,1-5) is het enige verhaal dat is 
overgenomen uit het canonieke Nieuwe Testament. 
 

 
  41. C. VON TISCHENDORF, Evangelia Apocrypha, Leipzig, 1853, ²1876, pp. 140-157. 
  42. Omdat de bijdrage in het Nederlands is, vermelden we hier L. VAN 
ROMPAY, De Ethiopische versie van het kindsheidevangelie volgens Thomas de Israë-
liet, in A. THEODORIDES – P. NASTER – J. RIES, L’enfant dans les civilisations orienta-
les. Het kind in de Oosterse beschavingen, Leuven, 1980, pp. 119-132. 
  43. Voor een synoptische vergelijking van Grieks A, Grieks B en Latijn, zie 
http://www.pseudepigrapha.com/LostBooks/TheInfancyGospelOfThomas.html. Er is 
ook een concordantie gemaakt: A. FUCHS – F. WEISSENGRUBER, Konkordanz zum 
Thomasevangelium. Version A und B (StNTU, 4), Linz, 1978. 
  44. Voor tekstverwijzingen zie SCHNEIDER, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 38, n. 
122. 
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Motieven uit de inhoud 

Na de inleiding (§ 1) komt bijna elk van de overige achttien 
paragrafen overeen met een anekdote over een miraculeuze 
handeling van Jezus. Een lezing van de Griekse A-tekst levert 
de volgende gebeurtenissen op. 

KEvTh 2. Jezus is vijf jaar oud. Hij maakt op sabbat vogeltjes 
van klei. Zijn vader Jozef maakt daarover een opmerking, 
waarop Jezus in zijn handen klapt en de vogels wegvliegen (= 
Pseudo-evangelie van Matteüs 27; Arabisch kindheidsevangelie 
46)45. 

3. Jezus is boos op de zoon van Annas omdat hij water liet 
wegvloeien. Jezus vervloekt hem daarom en laat hem verdorren 
als een boom (= PsMatt 28, waar Jezus de jongen nadien ge-
neest; ArKEv 48). 

4–5. Jezus doet een kind sterven dat hem had aangestoten. 
Jozef spreekt Jezus erover aan (= PsMatt 29). Maar het wordt 
nog erger: Jezus maakt nu toehoorders blind. Jozef trekt tever-
geefs aan Jezus’ oor. 

6–8. Jezus en leermeester Zaccheüs discussiëren over de alfa 
en de betekenis van de letters. (7) Zaccheüs is verbaasd over 
Jezus en smeekt Jozef hem weer mee naar huis te nemen. (8) 
Jezus spreekt over zichzelf en redt die hij eerder vervloekt had 
(= PsMatt 30-31, bij leermeester Levi wordt Jezus het He-
breeuwse alfabet aangeleerd; ArKEv 48-49)46. 

9. Zeno valt van een dak en Jezus, valselijk beschuldigd, 
doet hem opstaan (= PsMatt 32; ArKEv 44). 

10. Jezus geneest iemand die met een bijl in zijn voet had 
gehakt en gestorven was (niet in PsMatt). 

11. Jezus is zes jaar oud. Hij haalt water in zijn kleed voor 
zijn moeder (= PsMatt 33; ArKEv 45). 

 
  45. Over de verwijzingen naar PsMatt, zie verder, pp. 71-74, en naar ArKEv, zie 
p. 76-77. Een bijzondere variante van deze anekdote komt ook voor in ArKEv 36 
en is daar sterk uitgebreid met vele andere dieren en een discussie over de 
scheppingsmacht van Jezus. Misschien is het wel omdat het als eerste verhaal 
staat dat er ook in de Koran een versie van bestaat (Sura 3,43; Sura 5,110). 
  46. L. PAULISSEN, Jésus à l’école. L’enseignement dans l’Evangile de l’enfance selon 
Thomas, in Apocrypha 14 (2003) 153-175. 
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12. Jezus is acht jaar oud. Wonderbaarlijke oogst door Jezus 
(= PsMatt 34). 

13. Jezus verlengt op wonderbaarlijke wijze een plank in 
het atelier van zijn vader Jozef (= PsMatt 37; cf. ArKEv 39). 

14. Een nieuwe leermeester leert Jezus het alfabet. Jezus 
echter vervloekt hem en hij valt op de grond (= PsMatt 38). 

15. Een derde leermeester neemt Jezus mee. Omdat hij deze 
keer Jezus zelf onderricht laat geven en hem waardeert (= Ps-
Matt 39), geneest Jezus de tweede leermeester. 

16. Jezus geneest zijn broer Jacobus van een dodelijke ad-
derbeet (= PsMatt 41; ArKEv 43). 

17. Jezus doet een kind opstaan uit de dood en schenkt het 
terug aan zijn moeder. 

18. Jezus doet een dode bouwvakker uit de dood opstaan. 
19. Jezus is twaalf jaar oud en blijft achter in de tempel in 

Jeruzalem (cf. Lc 2,41-52). 
 

Het Jezusbeeld in KEvTh 

Lange tijd en zelfs tot op heden beschouwde men deze verhalen 
als niet passend bij het Jezusbeeld dat uit de canonieke evange-
liën bekend was. Ze komen over als karikaturen en zijn voor 
moderne lezers aanstootgevend of humoristisch omdat Jezus 
soms respectloos handelt. Ze zouden ook te sterk de klein-
menselijke kant van Jezus in de verf zetten47. Nu bestudeert 
men meer het literair genre binnen zijn ontstaansmilieu en men 
kan sommige aspecten in de verhalen verklaren doordat ze ook 
in andere literatuur aanwezig zijn48. Vooreerst stelt men vast dat 
er veel vormelijke en inhoudelijke gelijkenissen zijn met de 

 
  47. Een typisch voorbeeld kan men vinden in vele voetnoten bij de reeds ge-
noemde vertaling van Bakels (1922). Bij KEvTh 3 merkt hij op dat Jezus handelt 
als een kind van de God uit het OT ‘die de Amalekieten met vrouwen en zuige-
lingen liet vermoorden, alleen omdat hunne vóórvaderen een paar eeuwen 
vroeger de Israëlieten hadden beoorloogd’ (Apocriefen [noot 4], I, pp. 221-222, n. 
4). Zie ook SCHNEIDER, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 37: ‘theologisch unerhört 
banal’; ELLIOTT, Apocryphal New Testament (noot 3), p. 68: ‘Jesus is an enfant 
terrible who seldom acts in a Christian way’. 
  48. Zie voor wat volgt CULLMANN, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 352; KLAUCK, 
Apokryphe Evangelien (noot 3), pp. 104-105. 
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nieuwtestamentische wonderverhalen over Jezus. Jezus is nu de 
kleine wonderdoener geworden! Dat is – zo men wil – een toe-
voeging aan het beeld van de canonieke traditie. Dodenopwek-
kingen, strafwonderen, autoriteit over de schepping door mid-
del van natuurwonderen komen nu allemaal voor in het beeld 
over de kleine Jezus. We treffen hier een soortgelijke werkwijze 
aan als in andere apocriefe teksten: voor de beschrijvingen van 
apostelen of andere personen grijpen de auteurs van apocriefe 
teksten vaak terug naar voorbeelden uit de canonieke teksten. 
Zo is ook het beeld van de kleine Jezus gevormd naar het voor-
beeld van de volwassen Jezus. Daarom geven we een overzicht 
van enkele motieven uit de canonieke evangeliën die in KEvTh 
aanwezig zijn. De lijst bevat ook een paar verwijzingen naar 
Handelingen en een apocriefe tekst (Thecla). Het wijst er op dat 
de vroegchristelijke traditie reeds verspreid was en dat men 
gemakkelijk motieven bij elkaar kon en durfde brengen. Na de 
aanduiding van de paragraaf uit KEvTh volgt een korte vermel-
ding van het parallelle thema. 
 
2 Jezus is Heer van de sabbat (Mt 12,8; Mc 2,23-28 e.a.) 
2 Verbazing van omstanders (Mc 1,27; 10,24) 
3 Verdorren (metafoor droge boom cf. Mc 11); verdorde hand 

(Mc 3,1-6) 
6 Diegene die mij gezonden heeft (Joh 4,34; 5,24.37; 6,44; 7,16 

e.a.) 
6 Toen de wereld geschapen werd, bestond ik (Joh 1,1-3; Kol 

1,15-16; Heb 1,2: Apk 3,14). 
6 Kletterende cimbalen (1 Kor 13,1) 
8 Blinden zien, doven horen (cf. Mt 11,5; Joh 7,29; 8,23; 9,39) 
9 Doen opstaan van iemand die van het dak valt (cf. Hnd 

20,9-12) 
9 Zeno (een zeldzame naam in christelijke traditie: cf. 2 Tim 

4,19 varia lectio; Handelingen van Paulus en Thecla 1) 
9 Heer (kyrie), zie de synoptische evangeliën (Mt 7,21 en vele 

andere plaatsen) 
9 Eer brengen aan Jezus (Mt 2,2; 8,2; 9,18; 14,33; 15,25, enz.) 
11 Ze bewaarde alles in zichzelf (cf. Lc 2,19.51) 
12 Honderd maten (cf. Mt 13,8; Mc 4,8; Lc 8,8) 
13 Jozef is een timmerman (Mc 6,3) 
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16 Adderbeet (Hnd 28,2-6 Paulus) 
17 Opstanding van een kind (cf. Jaïrus’ dochter, Mc 5,21-43) 
18 Ik zeg je, sta op (vgl. Mc 5,41) 
19 Tempel (Lc 2,41-52) 
 
Verder is het helemaal conform de antieke cultuur om wonder-
daden van belangrijke goden of helden reeds tijdens de kinder-
tijd te situeren. Men verwijst in de parallellen vaak naar Boed-
dha, Krishna, Hermes of Heracles49. Het beeld van Jezus is dat 
van een kind met een ontzaglijk willetje. Maar ook is het kind 
reeds almachtig. Het gebeurt dat Jezus als het ware speelt met 
zijn macht. Hij doodt speelkameraadjes als ze hem plagen, 
maakt mensen blind die zijn vader kwaad berokkenen en doet 
zijn leraars ter aarde neervallen. Maar hij leert zichzelf meer en 
meer beheersen en in de tweede helft van de tekst doet hij meer 
genezingswonderen. Het kan best zijn dat de verhalen populair 
waren bij niet-christenen omdat ze aan Jezus kenmerken toe-
schrijven die ook de goden van de heidenen vertoonden50. So-
cio-cultureel gezien is KEvTh alleen maar te begrijpen in het 
kader van de antieke mediterrane cultuur waarin men over 
kinderen dacht dat ze geen evolutie doormaakten maar al van 
bij de geboorte waren wie ze als volwassene zouden zijn. Het 
kwam er dus op aan om een beeld te creëren van het kind dat 
beantwoordde aan de idealen van zijn volwassenheid. Dat ge-
beurde zowel in de joodse als in de romeins-hellenistische we-
reld. Geen enkele toehoorder zal in de eerste eeuwen ook maar 
enigszins verbaasd opgekeken hebben bij het horen van de 
wonderverhalen over de kleine Jezus. Aan het eind van de 
tweede eeuw is de creatie of compilatie van KEvTh een logische 
vervolgstap in het nadenken over de menselijkheid en de god-

 
  49. Een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is dat van geboetseerde voor-
werpen die levend worden gemaakt: cf. BAKELS, Apocriefen (noot 4), I, p. 219, n. 
6. Uit de commentaar van Schneider: ‘Es wirden also heidnisch-mythische 
Motive auf Jesus Übertragen’ (Kindheitsevangelien [noot 3], p. 38) mag niet afge-
leid worden dat het geschrift om die reden buiten de canon werd geplaatst. Ook 
in de canonieke evangeliën zijn veel motieven verwant aan niet-christelijke 
literatuur. 
  50. A.G. VAN AARDE, Die Heroiese mite van die kind-god Jesus in die Kindsheids-
evangelie van Tomas, in Acta Patristica et Byzantina 14 (2003) 266-302. 
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delijkheid van Jezus. De negatieve verhalen waarin volgens 
onze normen over machtsmisbruik van Jezus wordt verteld, 
werden niet noodzakelijk als dusdanig ervaren door de eerste 
lezers. Die zogenaamde strafwonderen zijn een illustratie van 
de uitzonderlijke macht die Jezus had en die hij ten goede kan 
keren ten gunste van wie met hem meewerkt.  
 
 

Kindheidsevangelie van Pseudo-Matteüs51 
 

Inleiding 

Dit geschrift heeft zijn thans gebruikelijke titel te danken aan 
C. Tischendorf die – zoals ook voor vele andere apocriefe 
teksten – reeds in de negentiende eeuw de gezaghebbende 
teksteditie heeft verzorgd van dit ‘evangelie’. De naam Matteüs’ 
verwijst naar de latere fictieve inleiding (alleen in Codex Vati-
canus 5257) die de correspondentie bevat tussen twee bis-
schoppen (Chromatius en Heliodorus). Daarin wordt de evan-
gelist Matteüs als auteur aangewezen van een zogezegd He-
breeuws origineel dat door Hiëronymus in het Latijn zou zijn 
vertaald. Het werk bevat ook het literaire procédé van het ver-
vullingscitaat, dat in het Matteüsevangelie veelvuldig wordt 
gebruikt. Maar de echte titel is Het boek over de geboorte van de 
gezegende Maria en de kindheid van de Heiland [Evangelie van de 
geboorte van Maria]. Traditioneel dateert men het rond de acht-
ste of de negende eeuw, maar J. Gijsel en anderen hebben de 
ontstaansdatum vroeger bepaald (600-625)52. Het evangelie is 
geschreven in het Latijn en is ontstaan in de westerse kerk waar 
het ook zeer invloedrijk is geweest. Het oudste handschrift 
wordt bewaard in Montpellier en wordt omstreeks 800 geda-

 
  51. J. GIJSEL – R. BEYERS, Libri de nativitate Mariae (CCSA 9-10), Turnhout, 1997. 
  52. CULLMANN, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 364: ‘um das 8/9 Jh.’; 
SCHNEIDER, Kindheitsevangelien (noot 3), p. 65: ‘erste Hälfte des 9. Jahrhunderts’;  
J. GIJSEL – R. BEYERS, Libri de nativitate Mariae (noot 51), p. V: ‘Sa composition est 
à placer entre le milieu du VI

e et la fin du VIII
e siècle et remonte probablement au 

premier quart du VII
e siècle’;  zie ook BAKELS, Apocriefen (noot 4), I, p. 159: ‘al-

licht van anno 600!’. Wat de toewijzing in de inleiding aan Hiëronymus en 
Matteüs betreft denken Gijsel en Beyers aan een datum omstreeks 800 (p. 15).  
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teerd53. In de editie van Tischendorf bevat de tekst een inleiding 
en 42 paragrafen. Het eerste deel is een bewerkte versie van 
ProtJak (1–17) aangevuld met gebeurtenissen tijdens de reis van 
Jozef, Maria en het kind Jezus naar Egypte (18–24). Het tweede 
deel of altera pars (25–42) steunt op een Latijnse vrije bewerking 
met uitbreidingen van KEvTh en bevat verhalen over Jezus tot 
wanneer hij de leeftijd van acht jaar bereikt. Over het algemeen 
is de tekst uitvoeriger en poëtischer dan het origineel54. 
 

Motieven uit de inhoud 

We beperken ons in deze toelichting tot enkele opvallende 
kenmerken in PsMatt. Een vergelijking van het eerste deel (§§ 1-
17) met ProtJak laat zien hoe de tekst beïnvloed is door de tijd 
waarin men leeft. Er wordt nog veel sterkere nadruk gelegd op 
de maagdelijkheid van Maria: ‘als maagd heeft zij ontvangen, 
als maagd heeft ze gebaard, als maagd blijft ze bestaan’ (13,3). 
Het thema van de maagdelijkheid wordt nu ook een meer 
doordacht theologisch onderwerp dan in ProtJak. Er zijn twee 
vroedvrouwen: Zelomi en Salome. De tekst bevat in feite de leer 
over de altijddurende maagdelijkheid van Maria uit de kerke-
lijke decreten van de Synode van Lateranen (649). Ook de idea-
len van de monniken worden erin weerspiegeld. Paragraaf zes 
begint aldus: ‘Toen zij [Maria] drie jaar oud was, wandelde ze 
met zo’n volwassen pas en sprak zo perfect en was zo ijverig in 
de lof van God, dat ze niet voor een kind maar voor een vol-
wassene werd gehouden. Als was ze reeds dertig jaar, zo legde 
ze zich toe op de gebeden’. Daarna volgt een beschrijving van 
het leven van Maria in de tempel. Het is als het ware een passa-
ge uit een regel voor monialen waarin men zonder moeite het 
motto ora et labora inclusief de uren van het getijdengebed kan 
herkennen. En paragrafen zeven en acht bevatten een belofte 
van kuisheid vanwege Maria. De puur uiterlijke beschrijving 

 
  53. GIJSEL – BEYERS, Libri de nativitate Mariae (noot 51), p. 16. 
  54. Sommige uitgevers of vertalers nemen het tweede deel van PsMatt niet op 
(zo bijvoorbeeld Tukker). Voor de parallelle verhalen uit het tweede deel met 
KEvTh, zie het overzicht supra, pp. 67-68. Vgl. SCHNEIDER, Kindheitsevangelien 
(noot 3), pp. 61-62 (vergelijkende tabel PsMatt met KEvTh en ProtJak).  
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van Maria’s maagdelijkheid is hier verinnerlijkt en een ideaal 
geworden voor ascetische christelijke vrouwen55. Aan Maria die 
haar intrek neemt bij Jozef worden vijf maagden tot troost mee-
gegeven. Zij plagen Maria en noemen haar ‘koningin der 
maagden’ (regina virginum). Maar – zo gaat de tekst verder – 
‘terwijl zij op die manier spraken verscheen een engel van de 
Heer die tot haar sprak: “Deze woorden zullen niet worden 
uitgesproken om haar te plagen, maar ze profeteren een abso-
luut ware profetie”’ (einde par. 8). Opvallend is ook dat in Ps-
Matt de engel in zijn boodschap aan Joachim over de zwanger-
schap van Anna duidelijk (in tegenstelling tot ProtJak) stelt dat 
Anna zwanger is geworden door het zaad van Joachim (ex se-
mine tuo). Voor de latere ontwikkelingen van de kersttraditie is 
van belang dat hier de meest uitvoerige traditie over de kribbe 
is verteld. Op de derde dag na de geboorte verlaten de ouders 
de grot en nemen hun intrek in een stal. Daar ‘aanbaden een os 
en een ezel het kind’ (14,1) zodat in vervulling gaat de profetie 
van Jesaja 1,3 en Hababuk 3,2. 

 De reis naar Egypte – het tussendeel §§ 18-24 – bestaat uit 
een aaneenschakeling van uiterst wonderbaarlijke gebeurtenis-
sen, die alleen hier in de apocriefe traditie voorkomen. Jezus 
bedwingt gevaarlijke draken die hem aanbidden (18); cf. Psalm 
148,7. Leeuwen en panters vergezellen de mensen en de tamme 
lastdieren op hun reis en tonen hun de weg (19); cf. Jesaja 11,7. 
Als kleine boreling wordt Jezus ook gewaar dat zijn moeder 
honger en dorst heeft. Jezus laat een palmboom neerbuigen 
zodat de ouders de vruchten kunnen plukken. Daarna beveelt 
hij de boom zich uit te strekken tot in de hemel zodat uit de 
wortels fris water stroomt (20). De palmtakken worden daarna 
naar de hemel gebracht door een engel en dienen om aan de 
heiligen te worden gegeven (21). De familie legt de afstand van 
dertig reisdagen in één dag af en tijdens een rustmoment in een 
Egyptische stad gaan ze het heiligdom binnen. Terstond vallen 
de 355 afgodenbeelden op de grond (22-23); cf. Jesaja 19,156. De 

 
  55. Over de evolutie in de inhoud vanaf ProtJak via PsMatt naar De geboorte van 
Maria, zie J. GIJSEL – R. BEYERS, Libri de nativitate Mariae (noot 51), pp. 1-34. 
  56. Op meerdere plaatsen in Europa is dit tafereel in de kerkelijke kunst be-
waard. Zie bijvoorbeeld ‘De vlucht naar Egypte en de val van de afgodenbeel-
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bevelhebber van de stad, Afrodosius, en al de inwoners bekeren 
zich tot de God van Jezus Christus (24). Dit tussendeel over ‘het 
verblijf van de heilige familie in Egypte’ staat aan het begin van 
een apocriefe traditie die tot op heden verdergaat in de Kopti-
sche kerk57. 

Een vergelijking van het laatste deel (§§ 25–42) met KEvTh 
leert het volgende. De meeste gebeurtenissen zijn parallel en 
heel vaak uitvoeriger. Ze zijn in het overzicht van de inhoud 
van KEvTh tussen haakjes toegevoegd. Slechts enkele gebeurte-
nissen zijn nieuw: (26) Jezus is vier jaar oud. De eerste verhalen 
spelen zich af aan de Jordaan. Hij doodt een jongen die het wa-
ter niet naar zijn vijvertjes laat vloeien. Op vraag van zijn moe-
der doet hij hem weer opstaan. (35) Jezus is acht jaar oud. Hij 
speelt in een hol met welpjes terwijl de leeuwen hem aanbaden. 
(36) Jezus steekt op wonderbaarlijke wijze de Jordaan over sa-
men met de leeuwen. (40) Jozef doet op bevel van Jezus in Ka-
farnaum zijn overleden naamgenoot Jozef uit de dood opstaan. 
(42) Aan tafel zitten Jozef met vier zonen en twee dochters. Ook 
Maria en haar zus (eveneens Maria, dochter van Kleopas en 
Anna!) zijn aanwezig. Ze beginnen slechts te eten nadat Jezus 
hen heeft geheiligd en gezegend.  

Men kan natuurlijk glimlachen bij al die verhalen maar er 
zit ook duidelijk een dogmatisch accent in, bijvoorbeeld wan-
neer Maria en Jozef onderweg naar Betlehem discussiëren over 
de noodzaak van de menswording van Jezus. Men begrijpt hoe 
concilies en volkstradities in wisselwerking staan met elkaar. 
De rol van Maria wordt groter, de rol van Jezus als zoon van 
God wordt beklemtoond, zijn vader wordt steeds heiliger, de 
familie is niet joods meer maar christelijk. Wie deze teksten 
leest, begrijpt beter waarom deze kindheidsevangeliën apocrief 
gebleven zijn: niet omdat ze te onorthodox zouden zijn, maar 
omdat ze als het ware te orthodox willen zijn! En dat geldt zo-
wel voor Jezus’ menszijn als voor zijn goddelijkheid, die allebei 
te dik in de verf worden gezet. 

 
den’ op de reliëfs aan het zuidelijke portaal in de abdij van Moissac. 
  57. Zie bijvoorbeeld. P. PERRY, Jesus in Egypt: Discovering the Secrets of Christ's 
Childhood Years,  2003, en de vele werken van Otto Meinardus. 
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Over de geboorte van Maria58 

 
De Latijnse titel van deze tekst uit de negende eeuw is Libellus 
de nativitate Sanctae Mariae. Dit geschrift van nauwelijks tien 
hoofdstukken is een korte versie in gebalde stijl van de gebeur-
tenissen met betrekking tot Joachim en Anna, de geboorte van 
Maria en haar leven tot aan de geboorte van Jezus. De inhoud 
gaat dus terug op ProtJak 1–14 en komt ook overeen met het 
eerste deel van PsMatt. Deze tekst is omstreeks 1260 opgeno-
men door Jacobus a Voragine in zijn Legenda Aurea (hoofdstuk 
131) en kende op die manier snel een wijde verspreiding, ook in 
veel moderne talen waaronder het Nederlands (‘Passionael’ of 
‘Gulden legende’). De bron van de verspreiding, die meteen 
ook de Mariaverering in de hand werkte, waren de vele kloos-
ters. 

Anekdotisch (en in de lijn van ProtJak en PsMatt 6) is de 
wijze waarop verteld wordt hoe Maria de trap opgaat wanneer 
ze als driejarige de tempel bezoekt. Ze kan namelijk de vijftien 
zeer hoge treden zonder moeite nemen. Dit wonder wordt ge-
duid als een voorafbeelding door God van haar latere groot-
heid. De versie kon in het westen ook makkelijker ingang vin-
den dan ProtJak omdat er geen gewag meer wordt gemaakt van 
het eerste huwelijk van Jozef. Ook de passage over het testwater 
(ook in PsMatt 12) is weggelaten. De maagdelijkheid van Maria 
en haar betekenis wordt zeer uitvoerig besproken tussen Maria 
en de engel. Uiteindelijk zegt de engel: ‘Zonder vermenging 
met een man zal je als maagd ontvangen, als maagd zal je baren 
en als maagd zogen’ (9). De auteur zegt aan het einde van 
hoofdstuk negen uitdrukkelijk dat zijn werk bedoeld is om 
weer te geven wat voorafging aan wat in de evangeliën staat. 
 

 
  58. GIJSEL – BEYERS, Libri de nativitate Mariae (noot 51), tweede deel. 
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Het Arabische kindheidsevangelie 

 
Van dit evangelie zijn twee Arabische handschriften bewaard, 
die vooral in de laatste hoofdstukken 42–55 van elkaar verschil-
len, maar die zeer waarschijnlijk op een Syrisch origineel terug-
gaan59. Tischendorf maakte van de Arabische tekst een Latijnse 
vertaling. Men onderscheidt drie delen:  
 
1–9 De geboorte van Jezus (te vergelijken met PsJak 17-25 en 

Mt en Lc). 
10–35 De reis naar en het verblijf in Egypte, met eigen Arabi-

sche tradities met veel verhalen over satan, demonen en 
magie. 

36–55 aansluitend bij KEvTh en PsMatt, met enkele nieuwe 
anekdoten. 

 
Belangrijk is dat door deze vertaling de verhalen over Jezus ook 
in de islamitische traditie zijn terechtgekomen. Het is onmoge-
lijk om de vele gebeurtenissen na te vertellen, maar ArKEv 
drukt ongetwijfeld de tradities over het kind Jezus in hun meest 
uitvoerige en overladen vorm uit. Wat immers te denken over 
de bakerdoek of luier die de drie wijzen van Maria krijgen in 
ruil voor hun geschenken (7–8)? Volgens het apocriefe ArKEv is 
de ‘heilige Familie’ op de vlucht naar Egypte overvallen door 
twee struikrovers. Titus en Dymachus (andere namen komen in 
de traditie ook voor) kunnen Jezus overvallen. Maar Titus krijgt 
spijt en hij helpt Jezus, Maria en Jozef te ontsnappen en leidt ze 
veilig door een gevaarlijk bos. Bij het afscheid vertelt Jezus hem 
dat hij op de dag van zijn kruisiging gered zal worden (23). 
Jezus ontmoet ook de kleine Judas die hem later zal verraden 
(35). Bekend omdat het beeld ook in Evangelie volgens Filippus 
voorkomt, is het wonder in het verversatelier: Jezus laat alle 
stukken stof in een kuip indigo verf vallen, maar wanneer hij ze 
eruit haalt hebben ze alle een verschillende kleur (37). 

 De traditie over de kleine Jezus is onuitputtelijk. En het 
valt op dat hoe verder men van de geboorte van Jezus af komt 
 
  59. Voor de details, zie SCHNEIDER, Kindheitsevangelien (noot 3), pp. 47-55. 
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te staan, hoe meer gedetailleerd men schijnt te weten hoe de 
geschiedenis is verlopen. Zo duiken in het Armeense Kindheidse-
vangelie voor het eerst de namen van de drie wijze ‘koningen’ 
op die in het Westen gemeengoed zullen worden: Melkon 
heerst over Perzië, Balthasar over Indië en Caspar over Arabië. 
 
 

Besluit 
 
1.  De kracht van verhalen 

We kunnen de Kindheidsevangeliën met veel plezier en met 
nut lezen om te zien hoe christenen al vanaf de eerste eeuwen 
trachtten aan te vullen wat niet in de canonieke traditie ge-
schreven stond. Ze zijn een schat voor wie mentaliteitsgeschie-
denis onderzoekt en ze dragen bij tot een begrip van de religi-
euze volkstraditie vanaf de tweede eeuw tot op vandaag. Meer 
dan de gnostische of alternatieve zienswijzen op Jezus, die 
(waarschijnlijk) aan meer elitaire intellectuele groepen toebe-
hoorden en die vaak bekend zijn omdat ze als ketterij werden 
bestempeld of veroordeeld, getuigen de kindheidsevangeliën 
van het actuele geloofsleven van veel christenen in alle christe-
lijke regionen. Kortom, wie kennis maakt met de apocriefe 
kindheidsevangeliën begrijpt beter welke kracht van religieuze 
verhalen kan uitgaan, ook als er geen of nauwelijks een band 
met de oorspronkelijke geschiedenis voorhanden is. 
 

2.  De ‘geschreven’ en de ‘beleefde’ canon 

Vanuit modern psychologisch perspectief kan het niet anders 
dan dat de meeste verhalen in de kindheidsevangeliën lach-
wekkend overkomen. Maar hoe vreemd ze ook klinken, dat ze 
zo gemakkelijk een weg hebben gevonden in het volksgeloof 
hebben ze zeker te danken aan de vele verwantschappen met 
motieven uit de canonieke traditie. Het zou theologen tot na-
denken moeten stemmen over de psychologie van het geloof. 
Deze teksten vallen weliswaar buiten de geschreven canon, 
maar ze maakten een essentieel onderdeel uit van de ‘beleefde’ 
canon van de gelovigen. In verband met de kindheidsevangeli-
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en kan men rustig zeggen: de apocriefe traditie was zo krachtig 
dat ze niet buiten de kerk te houden was. Men kan zich afvra-
gen welke geschriften voor veel mensen meer heilig zijn ge-
weest: de canonieke heilige schrift of de ‘net-niet-heilige 
schrift’? Tekstoverlevering en kunst illustreren beide dat er in 
de beleving een smeltkroes was van canonieke verhalen en 
apocriefe legenden. 
 

3.  Canon, instituut en theologie 

Tot slot een korte actualiserende beschouwing in verband met 
canon, instituut en theologie. De Wirkungsgeschichte van de 
kindheidsevangeliën doet inzien dat het apocriefe gedachte-
goed vitale kracht en dynamiek heeft gegeven aan de officiële 
kerk en ook de theologie heeft beïnvloed. Of zoiets mogelijk is 
hangt enerzijds van de aard van de teksten af en anderzijds van 
de tijdsgeest waarin men leeft. Zo is bijvoorbeeld de ‘beleefde 
canon’ vandaag minder geïnteresseerd in de apocriefe kind-
heidsevangeliën. Maar dat doet wel de vraag rijzen hoe die 
‘beleefde canon’ er vandaag uitziet. En welke de gevolgen en de 
uitdagingen ervan kunnen zijn voor het instituut en de theolo-
gie. Ik heb de indruk dat in het Westen vandaag in de praktijk 
de scheidingsgrenzen zowel tussen canon en apocrief als tussen 
instituut en geloof vervaagd zijn. De actuele herontdekking van 
de apocriefe literatuur nodigt uit om na te denken over de 
vraag of er in het veelkleurige christendom dat er de facto al is, 
geen openheid bestaat om ook aspecten uit de apocriefe traditie 
op te nemen. Dit is geen pleidooi om de geschreven canon van 
het Nieuwe Testament te wijzigen, maar misschien is in deze 
tijd de dialoog met een beetje apocrief gedachtegoed meer ver-
rijkend voor het instituut dan het onverzettelijk zweren bij de 
canon. 
 


