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1 Inleiding
In dit artikel onderzoeken we de woorden van het 
Eucharistisch Gebed dat we vinden in het oude christelijke 
geschrift, de Didache. De complete titel van dat Griekse 
geschrift betekent Het Onderwijs (Didache) van de 
Twaalf Apostelen aan de Volken.  In veel christelijke 
gemeenschappen in de tweede en derde eeuw werd dit 
boekje in de eredienst voorgelezen als Heilige Schrift, 
dus de betekenis ervan in de vroege kerk was groot. 

De algemeen heersende gedachte onder theologen 
tegenwoordig is dat de Didache tussen het jaar 50 en 150 
werd geschreven of samengesteld; velen zijn van mening 
dat in ieder geval onderdelen van de Didache uit de pre-
Paulinische tijd stammen.  Het geeft ons dus een kijkje in 
de christelijke keuken van voor het jaar 50 na Christus, en 
daarin is de Didache uniek. Het boekje was eeuwenlang 
zoek, maar werd in 1873 ontdekt door de Griekse monnik 
Philotheos Bryennios in een klooster in Constantinopel.

Vanwege een aantal kenmerken van de Didache menen 
sommigen dat dit boekje uit een nogal ‘geïsoleerd’ 
Messiaans-christelijk 
milieu stamt.  De 
inhoud van de 
Didache zelf maakt 
dat veronderstelde 
isolement 
onwaarschijnlijk. Het 
is het in de context 
van het Romeinse 
Rijk met de goede 
verbindingswegen 
van die tijd nogal 
ongeloofwaardig dat er 
‘geïsoleerde milieus’ 

zouden zijn.  Tegen het idee van een ‘geïsoleerd milieu’ 
spreekt ook de inhoud van de Didache zelf.  Er wordt 
veel aandacht besteed aan het omgaan met rondreizende 
apostelen en profeten, waarvan er blijkbaar nogal veel 
waren.

Maar zelfs als de Didache in een geïsoleerd Messiaans 
milieu zou zijn ontstaan, dan nog maakt de titel en 
de wijde verspreiding ervan duidelijk dat het ook 
in heidens-christelijk milieu gemeengoed was.  Het 
vertegenwoordigde blijkbaar een soort christendom dat 
toen gebruikelijk was.  Waarom werd het anders in allerlei 
‘mainline’ gemeenten als Heilige Schrift gelezen?    

Dat Petrus en Paulus, formatieve figuren in het vroege 
Christendom, niet worden geciteerd lijkt eerder te duiden 
op de oudheid van het geschrift dan op isolement. Het 
maakt een heel vroege datering, zelfs voor het jaar 50, 
redelijk.  Diverse geleerden pleiten ervoor dat de Didache 
aan het Evangelie van Mattheüs voorafging, en dat 
Mattheüs van de Didache gebruik maakte.1

Hoe vierde die vroege gemeenschap de Eucharistie? En 
wat betekenen de teksten die volgens de Didache bij die 
viering moesten worden gebruikt? Wat leert ons dit over 
de manier waarop de jonge gemeenschap met de Joodse 
Heilige Schriften omging?  Op die vragen hoop ik in kort 
bestek antwoord te geven, maar niet na u mijn vertaling 
van de relevante gedeelten van de Didache te presenteren. 

2 Vertaling van het Eucharistisch Gebed
In mijn vertaling gebruik ik voor het gemak de gangbare, 
moderne nummering van de hoofdstukken van de 
Didache.  Die werden door de oorspronkelijke schrijver 
of redacteur in de eerste eeuw na Christus niet gebruikt.  
Ik heb voor het gemak door de lay-out het lezen meteen 
vergemakkelijkt, maar daarbij doe ik natuurlijk wel 
meteen ook aan enige interpretatie.  

Wat cursief is gedrukt, zijn de liturgische aanwijzingen 
die de Didache geeft. Wat is onderstreept, is de tekst 
die tijdens de Eucharistie letterlijk moest worden 
uitgesproken door de leider van de eredienst.  Wat in vet is 
gedrukt, zijn mijns inziens de reacties van de gemeente op 
de tekst die de leider van de eredienst moest uitspreken.  
Soms is enige uitleg van mijn vertaalkundige keuzes 
nodig; die heb ik in voetnoten gezet. 

1. Bijvoorbeeld Allan J.P. Garrow, The Gospel of Matthew’s Dependence on the 
Didache, in the Journal for the study of the New Testament Supplement Series 
(254) (London, New York, 2004); ook Huub van de Sandt and
Jürgen K. Zangenberg (ed), Matthew, James and Didache; three related 
documents in their Jewish and Christian settings (Society of Biblical 
Literature, Atlanta, 2008). 
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Hoofdstuk 5
14. Belijd in de gemeente2 uw zonden, en u zult niet 
tot uw gebed naderen met een slecht geweten.

Hoofdstuk 9
1. En wat betreft de Eucharistie, viert de Eucharistie 
op deze manier.3

2. Eerst, wat betreft de beker: 
We danken u, onze Vader, 
voor de heilige wijnstok van David, 
uw knecht,4 die u aan ons bekend hebt 
gemaakt5 door Jezus uw knecht. 
U zij de heerlijkheid tot in de 
eeuwigheid. 

3. Wat betreft het gebroken brood:6 
We danken7 u, onze Vader, 
voor het leven en kennis 
die u aan ons bekend heeft gemaakt8 door 
Jezus uw knecht. 
U zij de heerlijkheid tot in de de 
eeuwigheid. 

4.          Net zoals dit gebroken brood verstrooid
was over de bergen maar daarna 
bijeengebracht werd tot één, moge zo uw 
gemeente van de hoeken der aarde. bijeen 
gebracht worden in uw koninkrijk  
Want van u is de kracht en de 
heerlijkheid door Jezus Christus, tot in 
de eeuwigheid. 

Laat niemand eten of drinken van uw Eucharistie 
behalve  wie zijn gedoopt in de naam van de Heer, 
want de Heer heeft over deze dingen gezegd, ‘Geef 
het heilige niet aan de honden.’ 

2. ‘Gemeente’, dat is Gr: ekklesia. Het hangt nogal af van de visie van de 
vertaler op de vroege kerk hoe dit vertaald moet worden. Ik kies voor 
‘gemeente’ als meer formele term dan gemeenschap of samenkomst, aangezien 
de ekklesia van de Didache duidelijk structuur kende. De Didache, als 
document dat mensen vertelt hoe de samenkomst van de ekklesia liturgisch en 
organisatorisch te regelen, is daar zelf een duidelijk voorbeeld van.
3. Of: ‘En wat betreft de dankzegging, zegt aldus dank’. Maar aangezien de 
term ‘dankzegging’ in de Didache de formele en liturgische betekenis heeft die 
het woord later behield, lijkt het me beter de term Eucharistie te gebruiken. 
De vroege kerk had een sacrale visie op brood en wijn als het lichaam en het 
bloed van Christus.  Whatever the term used, ‘The Didachist clearly uses the 
noun as an already accepted term for their liturgy’, says Kenneth J. Howell in 
Clement of Rome; The Didache (Zanesville, 2012), p. 72.
4. Zowel David als Jezus (in de volgende regel) worden Gr: pais genoemd. 
Dat kan zowel ‘knecht’ als ‘kind’ betekenen. Voor welke vertaling ook wordt 
gekozen, het lijkt me het beste om hier voor zowel David als Jezus dezelfde 
vertaling te gebruiken., maar om zeker beide woordbetekenissen in de gaten te 
houden. Bovendien, in de tijd van Jezus werd het ook gebruikt als aanduiding 
van een profeet.
5. ‘Bekend gemaakt’ , Gr: egnoorisas. Kan ook vertaald worden als ‘onthuld’ of 
‘geopenbaard’.
6. Letterlijk: Gr: klasma, ‘het gebrokene’.
7. Voor ‘danken’ wordt het werkwoord gebruikt dat aan Eucharistie verwant is. 
Evenzo alle andere keren dat het woord ‘danken’ is gebruikt.
8. Zie voetnoot 5.

Hoofdstuk 10 
1. Nadat u genoeg hebt gehad, dankt u als volgt: 

2.            We danken u, Heilige Vader voor uw
heilige naam   die u in onze harten heeft 
doen wonen en voor de kennis en het 
geloof en de onsterfelijkheid die u ons 
bekend heeft gemaakt door Jezus uw 
knecht.9 
U zij de glorie tot in de eeuwigheid. 

3.            U, almachtige Heerser, schiep alle dingen
omwille van uw naam, voedsel en ook 
drank gaf u aan [alle] mensen tot hun 
genoegen opdat ze u zouden danken. 
Maar ons begenadigde u [zelfs] met 
geestelijk voedsel en drank en eeuwig 
leven door uw knecht. 

4.            Bovenal danken we u omdat u krachtig
bent. 
U zij de glorie tot in de eeuwigheid. 

5.            Gedenk, Heer, uw gemeente,
om haar te redden van alle kwaad en 
om haar te volmaken in uw liefde; en 
breng haar geheiligd bijeen uit de vier 
windrichtingen in uw koninkrijk, dat u 
bereid hebt.
Want van u is de kracht en de 
heerlijkheid tot in de eeuwigheid. 

6.            Dat [uw] genade kome en deze wereld
voorbijgaat! 
Hosanna voor de God van David!  
Indien iemand heilig is, laat hij komen.  
Indien iemand dat niet is, laat hij zich 
bekeren.    
Maranatha! Amen.10

7. Maar sta de profeten toe [God] te danken zoals ze 
[dat zelf] willen.

Hoofdstuk 14 
1. Als u samenkomt op de dag die aan de Heer 
behoort,11 breekt u brood en viert u de Eucharistie,12 

9. In dit geval en bij Did 10:3 lijkt de vertaling voor Gr: pais als ‘kind’ me 
beter dan ‘knecht’, vanwege de context waarin wordt gesproken over God als 
Vader en omdat David nu niet wordt genoemd.  Voor ‘knecht’ is net zo goed 
een lans te breken.  Denk aan hoe de profeet Jesaja het dikwijls heeft over de 
Knecht des HEEREN, een begrip dat door de vroege Kerk op Christus werd 
toegepast. Dit is relevant want we zullen zien dat de Didache wellicht juist Jes 
11 gebruikte als achtergrond voor zijn liturgische Eucharistische tekst.
10. Over de vraag of ‘Hosanna voor de God van David’ en ‘Maranatha! Amen’ 
door de leider van de Eucharistie of door de gemeenteleden werd uitgesproken 
wordt gediscussieerd; voor het begrijpen van de betekenis van de Eucharistie 
in de Didache is het niet substantieel.  Zie bijv. Jonathan Schwiebert,  
Knowledge and the Coming Kingdom; The Didache’s Meal Ritual and its Place 
in Early Christianity, onderdeel van de  Library of New Testament Studies (373) 
(London, New York, 2008), pp. 72-73.
11. Letterlijk: ‘Op de dag des Heren van de Heer.’ Mijn vertaling probeert deze 
intensiteit te bewaren.
12. ‘Viert u de Eucharistie’ kan ook worden vertaald met, ‘zegt u dank’.
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nadat u [eerst] uw zonden hebt beleden13 zodat uw 
offer rein is. 

2. Als iemand een geschil heeft met zijn metgezel zal 
die niet met u samenkomen, totdat ze zich hebben 
verzoend, opdat uw offer niet wordt verontreinigd.

3. Dit is het waarvan de Heer heeft gezegd: 
Op elke plaats en te allen tijde, brengt mij 
een rein offer, want ik ben de grote Koning, 
zegt de Heer, en mijn naam is wonderbaar 
onder de volken. 

Tot zover mijn vertaling van wat de relevante gedeelten 
over de Eucharistie in de Didache zijn.

3 Hoe werd de Eucharistie gevierd?
Omdat de Didache zo’n oud document is, wil ik niet 
teveel informatie uit latere bronnen gebruiken om de 
structuur van de Eucharistische viering in de Didache ‘in 
te kleuren’. Dat zou anachronistisch (kunnen) zijn.14     

De gemeente kwam bijeen ‘op de dag die aan de Heer 
behoort’ (Did. 14:1), wat mijns inziens op de zondag 
duidt. Ignatius en Barnabas schreven rond het begin 
van de tweede eeuw en maken duidelijk dat in die tijd 
bijeenkomsten op de zondag de norm waren.15

In die samenkomst ‘breekt u brood en viert u de 
Eucharistie’. (Did 10:4)  In de Didache is tweemaal eerder 
sprake van gebroken brood (Did 9:3, 9:4) en dan gaat het 

13. Het Grieks zegt slechts ‘terwijl u uw zonden belijdt’, maar gezien de context 
moest dat gebeuren voor het vieren van de Eucharistie. Zie ook Didache 4:14, 
‘Belijd in de gemeente uw zonden, en u zult niet tot uw gebed naderen met 
een slecht geweten.’
14. Ik heb bovendien niet veel gebruik gemaakt van de wetenschappelijke 
discussies over de Didache; juist omdat zo weinig over het document bekend 
is, vind ik veel van wat erover wordt gezegd nogal speculatief.
15. Ignatius schreef ca. 115 na Christus een brief aan de gemeente in Magnesia. 
Ignatius was leerling van de apostelen en opvolger van Petrus in Antiochië. 
Aan de gemeente in Magnesia schreef hij iets over de sabbat en de zondag. 
Ik citeer een deel van wat hij zei. Ignatius beschrijft de christenen van Joodse 
afkomst van zijn tijd als  “zij die hebben geleefd volgens oude gewoonten zijn 
tot de nieuwe hoop gekomen [en] houden niet langer de sabbat maar leven in 
overeenstemming met de dag des Heren, waarop ons leven ook opstond door 
Hem en zijn dood.” (Ignatius aan Magnesia 9:1).  Barnabas, een Messiaanse 
Jood, schreef tussen 70 en 135 na Chr. een brief; daarin zegt hij dat Christenen 
de achtste dag – dus de zondag – gebruikten voor hun viering omdat Jezus op 
die dag uit de dood opstond. (Barnabas 15:9).

om het brood dat werd gebroken tijdens het uitspreken 
van het Eucharistisch Gebed. Is in Did 10:4 dan sprake 
van parallellisme? Dat is mogelijk, maar waarom zou de 
schrijver van de Didache dat doen, in een liturgische tekst 
die heel zuinig is met woorden over de viering van de 
Eucharistie? Het lijkt me dit onwaarschijnlijk.

Een argument tegen het idee van parallellisme, zou 
kunnen zijn dat in Did 14:1 de woorden ‘viert u de 
Eucharistie’ vertaald kunnen worden als ‘zegt u dank’.  
Als die vertaling beter is, is de opdracht om op zondag 
het brood te breken en daarvoor dank te zeggen.  Ik denk 
echter dat de vertaling ‘viert u de Eucharistie’ om twee 
redenen te verkiezen is boven ‘dankzeggen’. Ten eerste, 
de Didache schrijft nauwkeurig voor, welke woorden 
moeten worden gebruikt bij de wijn en het gebroken 
brood; dit duidt op een heel hoge achting voor de rite.16  
Bovendien, in Did 9:4 worden wijn en brood zelf expliciet 
de Eucharistie genoemd.  Het Griekse woord dat werd 
gebruikt had blijkbaar een betekenis die verder ging 
dan de ‘dankzegging’ door de gemeente of de celebrant.  
Het had een theologische betekenis die ging over de 
wijn en het brood waarover bepaalde woorden waren 
uitgesproken.  Deze wijn en dit brood waren ‘heilig’ (Did 
. 9:4), een ‘offer’ (Did 14:1-3), en wie deze wijn en dit 
brood wilde nuttigen moest gedoopt zijn (Did. 9:4), zijn 
zonden hebben beleden (Did 4:14; 14:1) en zich met zijn 
broeder hebben verzoend. (Did 14:2).

In de Evangeliën wordt gezegd dat Jezus het brood brak 
en de zegen uitsprak, maar het is opmerkelijk dat in de 
Evangeliën eerst wordt gezegend (Mattheüs, Marcus) of 
gedankt (Lukas) en daarna wordt het brood gebroken.17 
Juist vanwege die omgekeerde volgorde denk ik dat we 
bij het brood breken in Did 10:4 aan iets anders moeten 
denken dan het brood dat tijdens het Eucharistisch Gebed 
werd gebroken.  Ik denk dat in dit geval het breken van 
het brood niet duidt op het Eucharistische brood, maar 
op de maaltijd die de context voor die viering vormde.  
Dat de Eucharistie in de context van een maaltijd werd 
gevierd weten we uit andere vroege bronnen, niet in het 

16. Dat deze woorden worden voorgeschreven wil overigens niet zeggen dat 
ze ook letterlijk moesten worden gebruikt in een eredienst; het zijn veeleer 
de ‘kapstokken’ waar degene die de Eucharistie leidde, zijn gebed aan kon 
‘ophangen’. Thomas O’Loughlin, The Didache, p. 93.
17. Zie Mat 26:26, Luk 22:19, Mar 14:22
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minst van Paulus in 1 Cor 10:21-22, 33-34, maar dit wordt 
ook bevestigd in  Did 10:1 waar wordt gezegd dat een 
dankgebed moet worden uitgesproken ‘nadat u genoeg 
hebt gehad’.  Dat wil zeggen, als iedereen genoeg heeft 
gegeten.18 Ik concludeer daroom dat in Did 10:4 geen 
sparke is van een parallellisme. Het brood breken gaat 
over de maaltijd, terwijl met het werkwoord ‘Eucharistie 
vieren’ geduid wordt op het Eucharistische Gebed dat 
moet worden uitgesproken.   

Het slotgebed na de viering van de Eucharistie wordt 
in de Didache voorgeschreven; op de inhoud zullen we 
later ingaan, maar nu is goed om vast te stellen dat wie 
de status van profeet had, dit dankgebed in zijn eigen 
woorden kon doen.  Op de vraag wat die profeten waren 

hoeven we nu niet in 
te gaan, maar dit geeft 
in elk geval aan dat de 
letterlijke inhoud van 
dit slotgebed minder 
van belang was dan de 
woorden die moesten 
worden gesproken bij 
de wijding van wijn 
en brood, want van die 
woorden mocht ook 
door de profeten niet 
worden afgeweken.  

Dat deze woorden zo nauwkeurig moesten worden 
uitgesproken zegt trouwens ook iets over de hiërarchische 
organisatie van die vroege gemeente iemand kon bepalen 
wat precies moest worden gezegd - maar ook dat staat los 
van het thema van dit artikel.     

Ik noemde al, wie aan de Eucharistie wilde deelnemen, 
moest gedoopt zijn. (Did. 9:4)  Dit had geen invloed 
op de viering, behalve dat ongedoopten er dus niet aan 
mochten deelnemen.  Dat mensen met een goed geweten, 
dus alleen na hun zonden in de gemeente te hebben 
beleden, tot ‘het gebed’ mochten naderen (Did. 4:14) en 
dat de gedoopten hun zonden moesten belijden voordat 
ze het brood mochten breken en de Eucharistie vieren 
(Did. 14:1), en dat broeders met een geschil zich eerst 
moesten verzoenen, waren denk ik liturgische suggesties.  

18. Zie ook Thomas O’Loughlin, in zijn boek The Didache: A Window on the 
earliest Christians (Grand Rapids, 2010), pp. 86-87, 94-95.

We weten dat de kerken later in de eredienst een formeel 
moment van schuldbelijdenis en onderlinge verzoening 
(elkaar de vrede wensen) in de liturgie inbouwden.  Dat de 
Didache beide aspecten noemt, zou erop kunnen wijzen 
dat ook toen al in de Eucharistische liturgie iets formeels 
werd gedaan aan schuldbelijden tot God en verzoening 
met de broeders en zusters. 

Los van de liturgische aanwijzingen geeft de Didache 
opdracht aan de gelovigen om driemaal per dag het 
Onze Vader te bidden; de versie die we ook kennen van 
Mattheüs wordt gegeven. Dat dit driemaal daags moest 
worden gebeden laat zien hoe belangrijk de heel vroege 
kerk dat formuliergebed vond, en het ligt voor te hand te 
vermoeden dat dit gebed ook in de bijeenkomst van de 
gemeente werd gebeden. De drie momenten op de dag 
waren een continuering van de gebedstijden in de Joodse 
tempel. 

4 De betekenis van het Eucharistisch Gebed

4.1 Verbond van David
Het gebed bij de beker, Did. 9:2, luidt: “We danken u, 
onze Vader, voor de heilige wijnstok David, uw knecht, 
die u aan ons bekend hebt gemaakt door Jezus uw 
knecht.”, waarop de gemeente reageert met: “U zij de 
heerlijkheid tot in de eeuwigheid.” 

Opvallend is dat hier geen referentie is aan de wijn als het 
bloed van Christus, hoewel Christus zelf bij diens laatste 
Pascha, en Paulus in diens eerste brief aan de gemeente in 
Corinthe. het bloed van Christus specifiek noemen. “Deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”, zei Christus. 
(Luk 22:20). 

De nadruk in het gebed in de Didache ligt op dat verbond. 
De “wijnstok David […] die u aan ons bekend hebt 
gemaakt door Jezus” lijkt op het eerste gezicht gericht op 
heidense deelnemers aan de Eucharistie, niet aan Joden. 
Immers, voor Joden is het vreemd om te zeggen dat 
ze door Jezus bekend zijn gemaakt met David.  Alleen 
van heidense gelovigen in Jezus kan je zeggen dat ze 
door hem David hebben leren kennen.  Het gaat hierbij 
natuurlijk niet om geïnformeerd zijn over David; ik denk 
dat de Didache hier aangeeft dat heidense gelovigen 
in Jezus deel zijn gaan uitmaken van het verbond van 
God met David; ze zijn deel van God’s verbondsvolk 
geworden.  De gemeente van Christus, geroepen uit Joden 
en heidenen, is de “hut van David” (Han 15:15-16) en dat 
alleen dankzij Christus. Maar dit gezegd hebbend, ook 
Joden hadden dus via Christus deel aan het verbond van 
David. Daarom kan de zinsnede dat de “wijnstok David 
[…] die u aan ons bekend hebt gemaakt door Jezus” 
evengoed op Joodse volgelingen van Jezus slaan. Deze 
relatie van de gelovigen met het verbond van David wordt 
nog eens onderstreept in het slot van het dankgebed na de 
viering van de Eucharistie: “Hosanna voor de God van 
David!” (Did 10.6)     

4.2 Eeuwig leven
Bij het gebed voor wijn en brood dankt de leider van 
de eredienst “onze Vader”, een aanspreektitel die Jezus 
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instelde voor het christelijke gebed. Het dankgebed is 
“voor het leven en de kennis die u aan ons bekend heeft 
gemaakt door Jezus uw knecht.” (Did 9.3) De betekenis 
hiervan wordt duidelijker door de woorden uit het 
dankgebed dat na de viering moet worden uitgesproken. 
Het leven en de kennis duiden op het eeuwige leven en de 
Godskennis die door Jezus zijn geopenbaard: “We danken 
u, Heilige Vader voor uw heilige naam die u in onze hart 
heeft  doen wonen en voor de kennis en het geloof en 
de onsterfelijkheid die u ons bekend heeft gemaakt door 
Jezus uw knecht.” (Did 10.1) 

Het lijkt dat de Didache een verband legt tussen dat 
eeuwige leven en het vieren van de Eucharistie in Did 
10.3.  God wordt gedankt voor de genade van “geestelijk 
voedsel en drank en eeuwig leven door uw knecht.” 

4.3 Lichaam en bloed van Christus
Opvallend is ook dat het lichaam van Christus niet 
specifiek wordt vermeld bij het gebroken brood. Echter, 
het is duidelijk dat met “geestelijke voedsel en drank” 
wordt gerefereerd aan het brood en de wijn die momenten 
daarvoor liturgisch zijn genuttigd.  En het lijkt me dat 
deze woorden de toenmalige hoorders aan het lichaam en 
bloed van Christus herinnerden zonder dat dit specifiek 
genoemd hoefde te worden. Ik ga ervan uit dat diverse 
verhalen, mondeling en op schrift, over Jezus de ronde 
deden in de vroege gemeenten.  Wat anders zouden de 
rondreizende apostelen en profeten aan de gemeenten 
vertellen? De apostel Johannes was er bij toen Jezus zei: 
“Mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware 
drank”. (Joh 6.55 ) Zowel Johannes als de Didache hebben 
het in deze context over het eeuwige leven door Jezus’ 
volmaakte leven tot in de dood.  

Paulus had het over “geestelijk voedsel [en] geestelijke 
drank]” in 1 Cor 10.3-4.  Daar refereerde hij aan het 
manna in de woestijn en het water dat uit de rots 
stroomde, “en die rots was Christus”.  Bijna meteen 
daarna sprak Paulus over de Eucharistie. Hij noemde 
de beker met wijn een “deelnemen aan het bloed van 
Christus’ en het brood een ‘deelnemen aan het lichaam 
van Christus”.  

4.4 Eenheid van de gemeente
Bij het “lichaam van Christus” dacht Paulus aan de 
gemeenschap van de gelovigen. “Omdat het brood één 
is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen 
hebben deel aan het ene brood.” (1 Cor 10.17)  Deze 
laatste gedachte zien we ook in de Didache. Bij het 
brood wordt gebeden, “Net zoals dit gebroken brood ooit 
verstrooid was over de bergen maar daarna bijeengebracht 
werd tot één, moge zo uw gemeente bijeen gebracht 
worden in uw koninkrijk van de einden der aarde.” (Did 
9.4)  Net als Paulus legt de Didache dus een verband 
tussen het (gezamenlijk eten van het ene) gebroken 
brood en de eenheid van de gemeente. Dit overziende 
is het overdreven een groot verschil te zien tussen de 
Paulinische visie op de Eucharistie en die van de Didache. 
Ze sluiten naadloos op elkaar aan. Ik sta open voor de 

gedachte dat Paulus de viering van de Didache gebruikte 
en doorontwikkelde in 1 Cor 10. 

De eenheid van de gemeente wordt in de Didache 
opnieuw onderstreept in het dankgebed na de Eucharistie. 
Om de betekenis van de woorden van de Didache over de 
eenheid van de gemeente te peilen, hier de twee teksten 
samen:

Net zoals dit gebroken brood verstrooid was over 
de bergen maar daarna bijeengebracht werd tot één, 
moge zo uw gemeente van de hoeken der aarde.  
bijeen gebracht worden in uw koninkrijk (Did 9.4)

Gedenk, Heer, uw gemeente […] en breng haar 
geheiligd bijeen uit de vier windrichtingen in uw 
koninkrijk, dat u bereid hebt. (Did 10.5)

Het graan groeide, verspreid over de heuvels, maar was 
samengevoegd tot het ene brood dat bij de viering van de 
Eucharistie werd gebruikt.  Zo bidt de vroege kerk dat de 
gemeente, die verstrooid is over de hele wereld, geheiligd 
in God’s Koninkrijk bijeengebracht zal worden.  

Jezus sprak veel over God’s Koninkrijk; in zijn 
eschatologische rede (Mat 24) sprak hij over de engelen 
die de uitverkorenen vanuit de vier windrichtingen zullen 
verzamelen.  Omdat de Didache later, in Did 16:1-8, 
gebruik maakt van materiaal dat aan Mat 24 herinnert, is 
het redelijk om ervan uit te gaan dat het gebed in Did 9:4 
en 10:5 in de eerste plaats een soortgelijke eschatologische 
betekenis heeft.  Het gaat om de vereniging van alle 
volgelingen van Jezus in diens eeuwige Koninkrijk, dat 
eenmaal zal aanbreken.   

Tegelijk ligt voor de hand te denken dat bij het gebed, 
de gemeente ook dacht aan de noodzaak om onderling 
eensgezind en heilig te zijn; de noodzaak hiervan wordt 
in de Didache, mede met het oog op het vieren van de 
Eucharistie, onderstreept.  Het eten van het ene brood 
dat ooit verstrooid over de bergen was, speelde in die 
gedachtengang een rol. Bovendien had de vroege kerk 
vanaf het begin een multiculturele samenstelling.  De 
leden kwam uit alle windrichtingen. 
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5 Oudtestamentische Eschatologie

5.1 Jesaja 11
In de Hebreeuwse Heilige Schriften werd David in 
verband gebracht met Christus, net als in de Didache.  Een 
interessant gedeelte waar dit gebeurt is Jesaja 11. Daar 
wordt, bijv in Jes 11:10, gesproken over de “wortel van 
Isaï […] die zal staan als banier voor de volken. Naar Hem 
zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk 
zijn.” Isaï was de vader van David. Dit vers wordt door 
Paulus in Rom 15:12 geciteerd om aan te geven dat God 
zich door Jezus naar die “heidenvolken” heeft uitgestrekt. 
Paulus verankerde deze eenheid van alle Joodse en 
heidense gelovigen in Christus vooral in God’s verbond 
met Abraham en niet, zoals de Didache, in het verbond 
met David. Hier is geen sprake van een tegenstelling, 
hooguit van een accentverschil dat samenhing met Paulus’ 
poging om aan te geven dat heidenen niet eerst Israëliet 
hoefden te worden door besnijdenis om integraal deel te 
worden van God’s ene verbondvolk dat in Abraham aan 
het Jodendom voorafgaat. 

Begrippen die de Didache in de korte eucharistische 
liturgie gebruikt, als ‘bekend maken’, ‘kennis [van 
de HEERE]’, ‘bijeen brengen’, ‘vier windrichtingen’, 
‘bergen’, ‘kwaad doen’, komen allemaal in enkele 
verzen bij Jesaja voor. Een vergelijking van de Griekse 
Didache met de LXX-versie van Jesaja onderstreept deze 

overeenkomsten.  Het gaat in het gedeelte van Jesaja 
bovendien ook om de bekering van de heidenen, iets waar 
de gebruikers van de Didache alles mee te maken hadden.  
Ik onderstreep de begrippen die expliciet of impliciet ook 
in het Eucharistisch Gebed van de Didache voorkomen:

9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, 
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de 
HEERE, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. 
10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, 
Die zal staan als banier voor de volken. 
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. 
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 
11 En het zal op die dag gebeuren 

dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn 
hand 
het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, 
dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in 
Pathros, Cusj, Elam, 
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 
12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de 
heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël 
verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid 
zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.  
(Jes 11.9-10, 12)

Als de Didache niet heel concreet dacht aan Jesaja 11, 
dan gebruikte het boekje in ieder geval dit Hebreeuws-
profetische gedachtengoed dat in Israel algemeen bekend 
was. De Didache denkt hierbij niet aan een letterlijk 
bijeenbrengen van de gemeente op één geografische 
plaats, maar aan de algemene eenheid van de wereldwijde 
gemeente in het Koninkrijk. Misschien werd daarbij ook 
aan geografische eenheid gedacht maar dan over de grens 
van de dood heen, in de eeuwigheid.

Mijn inziens gebruikt de Didache in Did 9.4 en 10.5 het 
Hebreeuwse concept over de verstrooiing van Israel en 
de hoop op een terugkeer, en het past dit toe op de groei 
en eenheid van de wereldwijde christelijke gemeente die 
bestaat uit Joden en heidenen.19 De Griekse woorden die 
in 9:4 worden gebruikt voor verstrooien en bijeenbrengen, 
worden in de LXX gebruikt voor de joodse verwachting 
van het bijeenbrengen van Israel uit de verstrooiing.20  In 
de heel vroege kerk was dit een belangrijke theologische 
keuze; het kwam overeen met hoe ook Paulus in de 
geschiedenis van Israel een typologie van de vroege kerk 
zag.  En het is heel opvallend dat Paulus, in het gedeelte 
in 1 Cor 10 waar hij zijn visie op de eucharistie geeft, ook 
uitgebreider dan elders aangeeft hoe hij de Hebreeuwse 
geschiedenis en Schriften ‘typologiseert’ om het betekenis 
te geven voor de radikaal nieuwe gemeenschap van 
volgelingen van Jezus. 

19.Zie ook Thomas O’Loughlin, The Didache, p. 97
20. Ik suggereer niet dat de Didache gebruik maakte van de LXX; het lijkt dat 
de Didache uitging van de Hebreeuwse versie van de Heilige Schriften. 



7

5.2 Maleachi 1
Een Jood die zijn Tenach kende, zal niet alleen allerlei 
theologische grondmotieven uit Jesaja hebben herkend in 
de Didache, maar ook uit Maleachi.  De Didache citeert 
Maleachi letterlijk en heel herkenbaar.  Daarbij gebruikt 
de Didache het begin en het eind van een paragraaf van 
Maleachi.  De toehoorder die zijn Torah kende wist ook 
wat daartussen door Maleachi was geschreven.  Hier 
nogmaals Did 14.3: 

Op elke plaats en te allen tijde, brengt mij een rein 
offer […] want ik ben de grote Koning, zegt de 
Heer, en mijn naam is wonderbaar onder de volken.

Vergelijk dit met Maleachi 1:11-14, waarbij ik de woorden 
die in de Didache voorkomen, onderstreep:

11 [In] elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer 
gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, 
Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, 
zegt de HEERE van de legermachten. 
12 Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt: De tafel 
van de Heere, die is onrein, en wat zij oplevert, haar 
voedsel, is verachtelijk. 
13 Verder zegt u: Zie, wat een vermoeienis! Maar 
u zou het kunnen wegblazen, zegt de HEERE van 
de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en 
ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou Ik dat uit uw 
hand aanvaarden? zegt de HEERE. 
14 Ja, vervloekt is de bedrieger die een 
mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte 
doet, maar aan de Heere offert wat geschonden 
is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de 
HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is 
ontzagwekkend onder de volken.

Waar Maleachi het heeft over de offerdienst in de tempel 
van Israel, ziet de Didache in de viering van de eucharistie 
de vervulling.  In zijn voorgaande verzen sprak Maleachi 
over ‘onrein brood op Gods altaar’ (Mal 1.7), en over 
‘offers’ (Mal 1.8).  In het vervolg voorziet Maleachi 
een tijd dat God’s volk ‘de HEERE een graanoffer [zal] 
brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda 
en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn.’ (Mal 2.3b-
4).  Het leidt geen twijfel dat de Didache de vervulling 
van deze woorden in de gemeente van Christus zag, met 
name bij de viering van de Eucharistie. En dezelfde Jood 
die zijn Tenach kende, wist ook welk ‘tussengedeelte’ de 
Didache uit Mal 1:11-14 wegliet; dat gedeelte gaat over 
de noodzaak om de Tafel des Heeren hoog te achten, en 
om geen onrein offer te brengen;  als de gemeente bijeen 
komt zonder de zonden te belijden en zonder onderlinge 
verzoening, brengt het een onrein offer aan de Heer. 
(Did. 14.1-2)  Als God zijn gemeente van de hele wereld 
verzamelt, moet die gemeente onderling verzoend zijn, als 
het ene eschatologische volk van God.   

6 Conclusie
Er is geen aanleiding om de Didache als een uiting van 
een geïsoleerd Christendom te zien. Zowel de inhoud 
als de manier waarop het boekje in de vroege kerk werd 
gebruikt, wekken eerder de indruk dat het voortkwam uit 
de gewone, mainline, christelijke gemeenschap.  

Het Eucharistisch Gebed in de Didache gebruikt 
oudtestamentisch gedachtengoed en geeft dat een nieuwe 
inhoud die voor gelovigen in het Oude Testament 
ondenkbaar zou zijn geweest.  Een vergelijking van Jesaja 
11.9-12 en Maleachi 1.11-14 met de Didache laat zien 
dat eschatologische teksten uit de Hebreeuwse Heilige 
Schriften wat de vroege kerk betreft hun vervulling 
hadden gekregen in Christus en de gemeenschap die zich 
rond Hem, in de Eucharistie, verenigde.  In de christelijke 
gemeente was de verstrooiing van Israel beëindigd.  Het 
samenkomen van Joden en heidenen rond Christus was de 
vervulling van de voorzegde terugkeer van Israel naar het 
land.  

Ook de voorzegging dat Israel weer reine offers in de 
tempel zal brengen, vindt zijn volheid in de Eucharistische 
gemeente van Christus.   Die gemeente heeft daarom de 
heilige opdracht te zorgen dat het altaar en de christelijke 
gemeenschap niet worden bezoedeld door verdeeldheid en 
zonde. 


