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1  Clemens: Introductie
Ik geef hier een korte inleiding op de brief die we de 
Eerste Brief van Clemens noemen, of kort: 1 Clemens. Dit 
is denk ik het oudste christelijke geschrift na het Nieuwe 
Testament; dat maakt 1 Clemens bijzonder boeiend. 

1  Aanleiding voor het schrijven
1 Clemens is geschreven vanuit de kerk in Rome. Dit 
gebeurde als reactie op berichten over een coupe van 
jongere leden van de kerk in Korinthe tegen de leiders 
van de kerk in die stad. De Romeinse kerk hoopt met 
deze brief, en door enkele gezanten te sturen, de situatie 
in Korinthe te herstellen, met als suggestie dat de jonge 
rebellen zich moesten onderwerpen, desnoods verhuizen, 
en dat het oorspronkelijk leiderschap in eer zou worden 
hersteld.

2  Datering en auteurschap
Over de datering valt het een en ander te zeggen, hoewel 
een formele datumaanduiding in de brief ontbreekt. De 
brief spreekt over ‘verdrukking’ waardoor het schrijven 
van de brief zou zijn vertraagd (zie 1Cl 1:1 en 7:1); 
daarbij wordt vaak aan de vervolgingen onder keizer 
Domitianus (81-96 na Chr.) of Nerva (96-98 na Chr.) 
gedacht, maar de taal die daarbij wordt gebruikt is 
stereotiep en hoeft niet op concrete politieke verdrukking 
te wijzen.1

Uit de brief blijkt dat de verdrukkingen onder Nero al 
hebben plaatsgevonden (zie hfdst. 5 en 6) en dat enkele 
leiders die door de apostelen zijn aangesteld nog in leven 
zijn (1Cl 44:3-5), dus is een datering tussen 70 en 100 na 
Chr. redelijk. 

De traditie noemt Clemens, een kerkleider tegen het 
eind van de eerste eeuw in Rome, als schrijver van deze 
brief; er is geen reden om daaraan te twijfelen. Wie was 
deze Clemens? Als de Clemens die als schrijver wordt 
genoemd de bisschop van Rome was, moeten we de 
brief tussen 92 en 101 na Chr. dateren, want in die jaren 
zou hij de kerk in Rome hebben geleid. Maar als hij een 
secretaris van de kerk was, kan hij de brief ook in zijn 
voor-bisschoppelijke tijd hebben geschreven.

Deze Clemens heeft Petrus en Paulus in ieder geval nog 
gekend, en was dus een man die met gezag kon spreken in 
de kerk van Rome.

Dionysius, bisschop van Korinthe rond 170 na Chr., 
schrijft in een brief aan de de Romeinse bisschop Soter, 
dat de brief van Rome aan Korinthe van de hand van 
Clemens is, zonder dat hij zegt wie dat is.2

1.  Michael M. Holmes (editor and translator), The Apostolic Fathers; Greek 
Texts and English Translations (Grand Rapids, 1992, 2007), p. 36.
2.  Clayton N. Jefford, The Apostolic Fathers and the New Testament (Peabocy, 
2006), p. 17.

Irenaeus, die tegen het 
eind van de tweede eeuw 
leefde, schrijft dat de 
schrijver van de brief 
Clemens is, de bisschop 
van Rome van 92-101 na 
Chr.3 De kerkhistoricus Eusebius bevestigt dit.4

Clemens van Alexandria (eind tweede eeuw) citeert uit de 
brief en noemt de schrijver de ‘apostel Clemens’.5

Michael M. Holmes acht het discutabel dat Clemens de 
‘derde bisschop’ van Rome was, omdat volgens hem het 
eenhoofdige episcopaat ten tijde van Clemens nog niet 
zou zijn ontwikkeld. Dit commentaar zegt niks over de 
vraag of de persoon die later door Irenaeus wellicht ten 
onrechte en anachronistisch de ‘derde bisschop’ wordt 
genoemt, niet toch de persoon is waarop Irenaeus duidt. 
Holmes acht dit mogelijk en suggereert dat Clemens te 
midden van het meerhoofdig leiderschap wellicht de 
belangrijkste was.6

Als de schrijver dezelfde Clemens is die wordt genoemd 
in de Pastor van Hermas (PH 8:3), dan was hij misschien 
aanvankelijk secretaris van de kerk in Rome, die dan 
later de bisschop van Rome werd. Of dit zo is, ligt dan 
weer aan de datering van de Pastor, want als we die in 
de tweede eeuw dateren, klopt deze constructie niet. We 
hebben hier met een netelig probleem te doen. De Pastor 
lijkt te moeten worden gedateerd rond het begin van de 
tweede eeuw. Was er in Rome een leider die Clemens 
heette, maar was nog geen sprake van het episcopaat, en 
was Clemens secretaris van een groep presbyters?

Cleveland Coxe zegt dat hij aanvankelijk een mede-
presbyter was in Rome met Linus en Cletus, maar dat 
die wellicht onder Nero omkwamen, en dat Clemens 
zodoende als enige leider overbleef. Dat was niet vreemd, 
omdat Clemens toch al veel respect genoot als metgezel 
van de apostelen. Cleveland Coxe zegt voorts dat Clemens 
waarschijnlijk een heiden en Romein was. Hij verwijst 
dat naar de brief van Paulus aan de Philippenzen waar een 
Clemens wordt genoemd. (Phil  4:3).7

Coxe legt dit verband met deze Clemens in de 
Philippenzenbrief in navolging van Origenes; die 
suggereert dat het gaat om dezelfde persoon. Of Origenes 
hier meer aanleiding voor had dan dat het om dezelfde, 
overigens veel voorkomende, naam gaat, is onbekend.8 
Veel informatie over Clemens van Rome kan worden 
gevonden in de Rooms-Katholieke encyclopedie New 
Advent.

3.  Jack N. Sparks (ed), The Apostolic Fathers (Nashville, 1978), pp. 15-16. 
4.  Eusebius, Church History, 4.23.11. 
5.  Jefford, pp. 17-18.
6.  Holmes, pp. 34-35. 
7.  A. Cleveland Coxe, ‹Introductory Note to the First Epistle of Clement to 
the Corinthians›, in The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, The 
AnteNicene Fathers Vol. I (Grand Rapids, 1987), p. 1.
8.  Holmes, p. 35.
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Ook over de datering van de brief kan meer worden 
gevonden op New Advent. Interessant dat daar ook wordt 
verwezen naar de optiek van Paus Benedictus XVI op de 
datering van de brief! Die denkt eerder aan het jaar 70 
AD. 

Ik wil hier de argumenten voor een vroege datering geven 
van Clayton N. Jefford. De man is uiterst bescheiden, 
maar ik vind de punten die hij aanvoert voor een datering 
van zelfs voor het jaar 70, wel sterk.9

De beste argumenten voor een vroege datering zijn de 
volgende:

1. Zelfs als [de latere bisschop] Clemens de 
schrijver was, kan je uit de opmerking dat hij de 
secretaris van de gemeente was, opmaken dat hij 
bij het schrijven van deze brief nog geen bisschop 
was.

2. De manier waarop in de hoofdstukken 40 en 41 
over de tempeldienst wordt gesproken, wekt de 
indruk dat de tempel nog overeind staat en dat de 
liturgie nog wordt uitgevoerd.

3. Een argument met de tempeldienst als 
voorbeeld zou in het meer anti-Joodse klimaat 
in de kerk tegen het eind van de eerste eeuw, 
contraproductief zijn geweest.

4. De problemen die de gemeente in Rome 
had, genoemd in 1Cl 1:1, hoeven niet op 
verdrukkingen door het keizerrijk te slaan.

5. Dat van Petrus en Paulus in hoofdstuk 5 wordt 
gezegd dat ze ‘tot onze generatie’ behoren, 
zou kunnen betekenen dat het over het recente 
verleden gaat.

6. De schrijver citeert niet uit de evangeliën.

7. Het eenhoofdig bisschoppelijk systeem waar 
Ignatius duidelijk over spreekt aan het begin van 
de tweede eeuw, is in Rome nog niet ingevoerd.

Dus constateert Jefford dat hij het voorlopig maar houdt 
op een datering na de dood van Petrus en Paulus maar 
voor de val van Jeruzalem in het jaar 70.

3  Kernthemas en woorden
Kernwoorden die opvallend veel voorkomen in de brief 
zijn harmonie, vrede, nederigheid, gehoorzaamheid 
en onderwerping (aan leiders). Die termen hebben 
rechtstreeks te maken met het conflict binnen de 
gemeente in Korinthe waar deze brief over gaat. Dat ook 
woorden als geloof en vroomheid veel voorkomen mag 
geen verbazing wekken. Het begrip harmonie valt wel 
bijzonder op, omdat dit een ideaal is dat niet rechtstreeks 
uit het Nieuwe Testament stamt; het lijkt me een typisch 
voorbeeld van contextualisatie, want dit was een duidelijk 
Romeinse deugd.10

9.  Jefford, pp. 18-19.
10.  Holmes, The Apostolic Fathers, p. 33.

4  Betekenis van 1 Clemens voor de Kerk
Er zijn maar een paar manuscripten uit de tijd van voor de 
boekdrukkunst gevonden van 1 Clemens.

Het oudste document is gevonden in de Codex 
Alexandrinus (5de eeuw, zonder 1Cl 57:7-63:4). Deze 
Codex, die bijna de hele LXX en het Nieuwe Testament 
bevat, kreeg zijn naam Alexandrinus omdat het door 
Patriarch Cyril Lucaris uit Alexandria naar Constantinopel 
werd gebracht in 1621. In 1624 doneerde hij het aan de 
engelse koning James. Het is nu in het Brits museum.

De oudste complete Griekse kopie is gevonden in de 
Codex Hierosolymitanus (1056 na Chr). Deze codex 
werd in 1873 in Constantinopel ontdekt door Philotheos 
Bryennios. Het bevatte ook 2 Clemens, de Didache, 
Barnabas, en de lange versie van de brieven van Ignatius. 
We hebben een Latijnse vertaling in een 11de eeuws 
manuscript; deze vertaling dateert wellicht uit de tweede 
of derde eeuw. 

Er is een Syriac vertaling, waarin het als onderdeel van 
het Nieuwe Testament werd beschouwd.  Deze vertaling is 
gedateerd 1169-1170.

Er is een incomplete Koptische versie uit de vierde en uit 
de zevende eeuw.

1 Clemens was populair in de kerken van de oudheid. 
Origenes (185-254), Eusebius (263-339) and Hieronymus 
(347-420) citeren eruit. Eusebius zegt dat ‘de brief wordt 
gelezen in veel kerken, zowel in het verleden als nu’. 
[Eusebius, History of the Church 3:16]

Clemens van Alexandria (150-215) en Didymus de Blinde 
(313-398) uit Alexandria beschouwden het als Heilige 
Schrift. Dit was naar het lijkt normaal in de eerste eeuwen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe het boekje in diverse 
codices is bewaard:

• Codex Alexandrinus: 1 Clement volgt 
onmiddellijk op het boek Openbaring

• Een Syriac manuscript van het Nieuwe Testament 
(1169-1170): 1 Clemens komt na de katholieke 
brieven en voor de brieven van Paulus.

• De Apostolische Canons (Syriac, laat vierde 
eeuw) noemt 1 Clemens onderdeel van het 
Nieuwe Testament.

5  Kerkleer van Clemens: apostolische 
successie
De brief van Clemens is er een van de gemeente in 
Rome aan de gemeente in Korinthe. [openingsgroet] De 
gemeente in Rome heeft enkele gezanten gestuurd met 
deze brief waarin de gemeente in Korinthe wordt gemaand 
hun problemen op te lossen.

Het centrale probleem in Korinthe is dat de gemeente, of 
in elk geval een deel ervan, tegen hun eigen presbyteroi 
[oudsten of priesters] in opstand is gekomen. Clemens 
noemt dat een ‘afschuwelijk en onheilige schisma’.  
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[1Cl 1:1] Dit is volgens hem veroorzaakt doordat ze de 
idealen van harmonie en nederigheid hebben losgelaten. 
[1Cl 3:1-4, 14:1, 16:1]

Clemens roept de gemeente op om de leiders te 
respecteren en presbyters (oudere mannen, of oudsten, 
of priesters) te eren. [1Cl 21:6] Hij heeft duidelijk 
een hiërarchische visie op de kerk, want hij vergelijkt 
de gemeente met een leger, waar iedereen de leiding 
nauwkeurig gehoorzaamt. In het leger heb je ook rangen 
en standen, en die kunnen niet zonder elkaar. [1Cl 37:2-4]

Ook vergelijkt Clemens de gemeente met het menselijk 
lichaam; alle leden werken in harmonie samen en zijn 
verenigd in wederzijdse onderwerping, ten dienste van 
het hele lichaam. Zo moeten de gelovigen in Korinthe 
zich wederzijds aan elkaar onderwerpen, naar de mate van 
ieders geestelijke gave. [1 Cl37:5-38:1]

In overeenstemming met de zeer nauwkeurige ordering 
van de eredienst in het Oude Testament, met priesterlijke 
rangen en standen en nauwkeurige voorschriften voor 
hoe de offers moesten worden gebracht, zo moet ook de 
kerk zich nauwkeurig houden aan de ordening die door de 
apostelen is bepaald, zegt Clemens. [1Cl 40:1-41:4]

Wat voor ordening hebben de apostelen dan bepaald? In I 
Clemens 42 lezen we:

De apostelen ontvingen het evangelie voor ons 
van Jezus Christus, en Jezus de Christus werd 
door God gezonden. Dus Christus is van God, en 
de apostelen zijn van Christus; beiden kwamen 
ze in de juiste (volg)orde door de wil van God. 
[…] En terwijl [de apostelen] van land tot land en 
van stad tot stad preekten, stelden ze hun eerste 
bekeerlingen aan […] om episkopoi [opzieners 
of bisschoppen] en diakenen te zijn van de 
toekomstige gelovigen. [1Cl 42:1-4]

Interessant is dat Clemens het nodig vindt om aan te 
tonen dat de instelling van bisschoppen en diakenen 
geen vernieuwing was, maar iets wat al eerder in de 
Schriften was aangekondigd. [ICl 42:5] Er waren blijkbaar 
gemeenteleden die beweerden dat het nieuw was - 
vergeleken met de allereerste gemeenten wellicht?

Clemens laat vervolgens zien dat Mozes ook leiders 
aanstelde uit het volk, en wel zo dat allen zagen dat hij dat 
deed in overeenstemming met de wil van God. Hij deed 
dit heel publiekelijk, ‘opdat geen wanorde zou ontstaan in 
Israel.’ [1Cl 43:6]

In ICl 44 zegt Clemens verder:

Onze apostelen wisten [net als Mozes] door 
onze Heer Jezus Christus dat er strijd zou komen 
over de titel van episkopos. Daarom, omdat 
hen volledige voorkennis was gegeven, hebben 
ze hen aangesteld die ik hiervoor noemde, en 
daarna hebben ze de opdracht toegevoegd, dat 
als die zouden overlijden, andere bekwame 
mannen hen in hun bediening [Gr: leitourgia] 
zouden opvolgen. Diegenen dus die door hen 
zijn aangewezen, of daarna door andere eerbare 

mannen met de instemming van de hele kerk, 
en die de kudde van Christus zonder blaam, 
nederig, vreedzaam en onbaatzuchtig hebben 
gediend, die mannen zijn volgens ons dus 
onterecht uit hun bediening verwijderd. We zijn 
niet schuldig aan een kleine zonde als we hen 
uit het ambt van episkopos ontslaan die op een 
vlekkeloze en heilige manier de gaven hebben 
geofferd. Gezegend zijn de presbyteroi die al zijn 
heengegaan [en die dus niet bang hoeven te zijn 
dat ze uit hun ambt worden verwijderd].

Clemens veroordeelt dus scherp wie zich tegen de terecht 
aangestelde leiders hebben opgesteld, en maakt duidelijk 
dat die scheuringmakers zich moeten bekeren. [1Cl 45:3-
4, 46:5-7, 47:6-7, 48:1, 57:1-2 58:2, 63:1-4] Hij wekte 
die scheuringmakers op om het welzijn van de gemeente 
boven zichzelf te stellen [1Cl 51:1-2] en om naar een 
andere stad te gaan, zodat de harmonie kan worden 
hersteld en de kudde van Christus vrede kan hebben met 
de correct aangestelde presbyters. [1Cl 54:1-3]

6  Nog enkele opvallende zaken
1. Het lijkt of Clemens geen onderscheid maakt 

tussen de termen presbyteros en episkopos. Gaat 
het bij hem om hetzelfde ambt? Dat lijkt in deze 
brief wel het geval te zijn. [zie bijv. 1Cl 44:4-5]

2. Clemens benadrukt het belang van het kerkelijk 
leiderschap in Korinthe door te onderstrepen dat 
er sprake is van opvolging. God zond Jezus, Jezus 
zond de apostelen, de apostelen stelden de daarop 
volgende generatie leiders aan, en die stelden 
hun opvolgers aan. Er was dus duidelijk sprake 
van een apostolische hiërarchie en opvolging, 
ingesteld door de apostelen.

3. Hij zegt dat de kerkleden het met de aanstelling 
van de leiders eens waren. Misschien werd hun 
formele of informele instemming gevraagd bij de 
aanstelling van hun leiders? Dat lijkt er wel op.

4. Dat Clemens als kerkleider uit Rome een brief 
met advies naar Korinthe stuurt, zou volgens 
sommigen aantonen dat toen al het idee bestond 
dat Rome een leidende rol speelde over de 
bisschoppen in de rest van de toenmalige 
wereld.  In de zeer waardevolle Encyclopedia of 
the Ancient Church schrijft P. F. Beatrice:

De letter onthult een bewustzijn van het recht 
dat de kerk van Rome toen al bezat om in te 
grijpen in de interne aangelegenheden van 
een andere gemeenschap (namelijk Korinthe) 
en om op een gezaghebbende manier [het 
probleem in Korinthe] op te lossen.11

Ik zie bij het lezen van Clement geen onthulling van het 
bewustzijn van het primaat van Rome, maar misschien zie 
ik iets over het hoofd. 

11.  P.F. Beatrice, ‹Clement of Rome›, in Angelo Di Berardino (ed), Encyclopedia 
of the Ancient Church Vol. I (Cambridge, 1992), p. 181.


