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“As julle onderwysers vir julle sê: ‘Kyk die koninkryk is in die hemel’, moet julle oppas dat die 

voëls nie voor julle daar is nie…  Maar die koninkryk is in julle en rondom julle”. Vers 3 

Die Thomas-evangelie, wat in 1945 herontdek is, bevat moontlik die heel 

vroegste optekening van Jesus se woorde en die oudste laag van hierdie evangelie 

het waarskynlik reeds in die jaar 40 in Jerusalem gesirkuleer. Dis ‘n evangelie 

sonder maagdelike geboorte of opstanding, maar met ‘n unieke spiritualiteit wat 

‘n mens voorberei vir die “koninkryk” hier op aarde. Dit word ook deur die 

Jesus-seminaar beskou as “die vyfde evangelie”. 

Die pad na spirituele rypheid, wat hierdie evangelie aandui, herinner baie aan 

Carel Jung se “individuasie-proses” en is daarom uiters geskik vir mense van die 

21ste eeu.  

  



 

‘n Skat onder die Nylsand 

 

 

In Desember 1945 het ‘n paar Egiptiese kleinboere wat op bloedwraak uit was, 

naby die dorpie Nag Hammadi ‘n ontdekking gemaak wat ons siening van die 

Christendom se vroeë geskiedenis vir altyd verander het. Stemme wat 1 600 jaar 

lank dood geswyg was, het skielik weer hoorbaar geword. 

Ali al-Sammaan en sy broer het wraak gesweer teen die moordenaar van hulle pa. 

Maar as boere was hulle ook praktiese mense. Hulle het geweet dat hulle die 

eerste verdagtes sal wees as die liggaam van hul pa se moordenaar op sy beurt 

dood gevind word. Dit sou beteken dat hulle minstens ‘n tyd lank aangehou gaan 

word en in daardie tyd kan hul landerye nie bewerk word nie. Daarom het hulle 

besluit om eers hul landerye deeglik te bewerk voordat die daad gepleeg word. 

Vir hierdie doel het hulle hul kamele opgesaal en sabakh, ‘n sagte soort grond wat 

vir bemesting gebruik word, gaan uitgrawe. Die plek waar hulle gaan grawe het 

was in ‘n  ou kerkhof teen ‘n berg naby die ruïnes van die Koptiese klooster van 

St. Pachomius.  Die berg self het tientalle grotte bevat wat deur die eeue deur 

vrome kluisenaars uitgegrawe is om in te woon.  

Terwyl hulle naby ‘n massiewe rots gegrawe het, het hulle afgekom op ‘n 

erdekruik van byna ‘n meter hoog. Gierigheid het gou hul vrees vir bose geeste 

oorkom en die kruik is stukkend geslaan. Tot hul teleurstelling het dit nie goud 

bevat nie, maar dertien boeke van papirus wat altesaam twee-en-vyftig verskillende 

tekste bevat het.  Ali het dit saamgeneem huis toe en saam met ander los 

papirusblaaie op die fynhout langs sy ma se stoof neergesit. In die weke wat 

daarop gevolg het, het sy ma verskeie van die papirusblaaie saam met die fynhout 

gebruik om die stoof aan die brand te kry.    

‘n Paar weke later het Ali en sy broers sy pa se moordenaar om die lewe gebring.  

Hulle het verwag dat die polisie wat die moord sal ondersoek ook hulle huis sal 

besoek en toe besef dat die papirusboeke hulle dalk net dieper in die moeilikheid 

kan laat beland.  Daarom het hulle die plaaslike priester gevra om dit vir hulle op 

te pas. Hier het ‘n geskiedenisonderwyser dit gesien en besef dat dit dalk van 



groot historiese waarde kon wees. Hy het een van die boeke saam met ‘n vriend 

Kaïro toe gestuur om te probeer vasstel wat die waarde daarvan is.     

Dit sou egter nog jare duur voordat geleerdes die inhoud daarvan kon bestudeer. 

Intrige op intrige sou volg, voordat die volledige tekste uiteindelik op die 

lessenaars van wetenskaplikes beland het. Baie soos die Dooie See-rolle, wat in 

1947 ontdek is, is die studie van die Nag Hammadi-tekste van die begin af 

beduiwel deur onderlinge jaloesie, burokratiese insigloosheid, ‘n gierige eenoog-

skelm en selfs deur hofsake. 

Die Koptiese museum in Kaïro het een van die kodekse aangekoop. Toe die 

Franse geleerde, Jean Dorese, dit identifiseer as onbekende vroeg-christelike 

geskrifte van haas onskatbare akademiese belang, het die Koptiese museum 

toegeslaan op die Belgiese antiek-handelaar, Albert Eid, wat self een van die 

kodekse aangekoop het. Die Koptiese museum het daar en dan besluit dat 

hierdie kodeks nie die land mag verlaat nie en dat Eid dit teen ‘n nominale 

bedrag aan die museum moet verkoop. 

Maar die ander elf kodekse was nog steeds soek. Bahij Ali, ‘n bekende krimineel, 

met net een oog, het die meeste van die kodekse opgekoop en dit skelm in Kaïro 

van die hand probeer sit. Daar is dit deur Phookon Tano, ‘n oudhedehandelaar, 

opgekoop. Hy het op sy beurt Nag Hammadi toe gegaan om te gaan kyk of daar 

nie nog iets is om te aas nie, maar hom vasgeloop teen dorpenaars wat ‘n sluier 

van geheimhouding oor die ontdekking probeer trek het.  

Toe die Egiptiese regering die toneel betree, het Tano sy belange probeer 

beskerm deur te sê dat sy kodekse eintlik behoort aan ‘n Italiaanse versamelaar, 

die skatryk mej. Dattari. Ondanks ‘n duur hofsaak teen die Egiptiese regering, is 

mej. Dattari se kodekse genasionaliseer en sy het nie ‘n sent daarvoor gekry nie.  

Maar steeds het die Egiptenare nagelaat om Eid se deel van die versameling te 

konfiskeer. Toe die wêreld te warm vir hom begin word, het Eid Amerika toe 

gevlieg met ‘n versameling wettige antieke uitvoerware. Versteek daartussen was 

die kodeks in sy besit; dit het hy teen ‘n yslike bedrag aan versamelaars in die 

Weste aangebied. Maar die erkende versamelaars wou dit nie koop nie uit vrees 

dat die Egiptiese regering die wêreld vir hulle moeilik sal maak. Waarskynlik was 

veral akademiese instellings lugtig om die kans te waag om dit te koop en 

daardeur uitgesluit te word van navorsingsgeleenthede in Egipte. Eid moes dus 

onverrigtersake terugkeer België toe. 



Eid is oorlede voordat die wraak van die Egiptiese regering hom kon inhaal. Sy 

boedel is uiteindelik met 6 000 pond  vir smokkelary beboet. Sy weduwee het in 

die geheim begin onderhandel om die kodeks van die hand te sit. 

Toe die Nederlandse klassikus, prof. Gilles Quispel, in 1952 hiervan hoor, het hy 

die Jung-stigting in Switserland oorreed om dit aan te koop. Die stigting is 

vernoem na die internasionaal bekende sielkundige, prof. Carl Gustav Jung, wie 

se sieninge oor die mens se gees  diep beïnvloed is deur skrywers en denkers in 

die eeue net voor en ná die ontstaan van die Christendom.  

Op 10 Mei 1952 is Quispel per trein uit Utrecht in Nederland na België om die 

kodeks namens die Jung-stigting aan te koop. Ingedagte het hy egter op Tilburg 

afgeklim pleks van op Roosendaal en gevolglik sy aansluiting België toe verpas. 

Hy het meer as twee uur laat opgedaag vir sy afspraak met mev. Eid se agent, 

maar gelukkig het sy steeds geduldig op hom sit en wag. In ruil vir ‘n bedrag van 

35 000 Switserse Frank het hy besit geneem van die 50 papirusbladsye. 

Die volgende probleem was hoe om hierdie bladsye oor die Belgiese grens te kry 

sonder om agterdog te wek. Quispel het egter besluit om van eerlikheid ‘n 

bondgenoot te maak. Toe ‘n doeaneamptenaar hom vra wat hy onder sy arm dra, 

het hy doodluiters geantwoord: “‘n Ou manuskrip”. 

Die amptenaar het net sy skouers opgetrek en omgedraai sonder om te probeer 

vasstel wat se “manuskrip” dit is. 

Quispel het gou agtergekom dat belangrike bladsye van die versameling wat hy 

aangekoop het, ontbreek. In 1955 het hy Egipte toe gevlieg en sommer van die 

lughawe af ‘n draai by die Koptiese museum gemaak. Daar het hy foto’s van 

sommige van die tekste geleen en daarmee na sy hotelkamer gegaan. In sy 

hotelkamer het hy dit sit en ontsyfer:  

Dit is die geheime woorde wat die lewende Jesus gespreek en deur Didimus 

Judas Thomas opgeteken is. 

Hierdie woorde in die ou Egiptiese taal, Kopties, was aan Quispel bekend uit ‘n 

papirusfragment met Griekse woorde op, wat in 1880 op ‘n ou ashoop naby die 

ruïnes van die antieke dorp Oxyrynchus in Egipte ontdek is. Quispel het besef 

dat hy met die volledige teks van hierdie onbekende evangelie in sy hande sit. 

Weliswaar vanuit Grieks in Kopties vertaal. 



Maar hierdie teks het meer raaisels geskep as opgelos. Is dit ‘n evangelie wat 

geskryf is deur die twyfelende apostel Thomas, wat later Indië besoek en daar 

gemeentes begin het?  

Hoekom word dit bestempel as “geheime” woorde? En wat word bedoel met 

“die lewende Jesus”? 

Selfs die openingsin was enigmaties. Didimus is ‘n Aramese woord en Thomas ‘n 

Griekse woord, wat albei “tweeling” beteken, en boonop in die tyd van Jesus nog 

nie eiename was nie. Daar staan dus letterlik dat hierdie geheime woorde 

opgeteken is deur “die Tweeling Judas die Tweeling”! Dit het ‘n navorser van die 

statuur van prof. Elaine Pagels van Princeton  (in haar The Gnostic Gospels) laat 

opmerk dat hierdie evangelie waarskynlik nie deur iemand met die naam 

Thomas geskryf is nie. Die titel dui eerder daarop dat iemand wat hierdie 

“geheime” woorde deurgrond en sy lewe daarvolgens inrig die “Geestelike 

Tweeling” van Jesus kan word.  

Maar daar was nog vreemder dinge opgeteken in hierdie en ander Nag 

Hammadi-tekste. Sommige van hierdie tekste ontken die maagdelike geboorte 

van Jesus en ander maak dit duidelik dat sy opstanding uit die dood nie 

liggaamlik was nie. Ongelukkig sou nog baie water in die see moes loop voordat 

hierdie tekste volledig en in konteks bestudeer kon word. So ‘n studie het eers 

moontlik geword toe UNESCO, die invloedryke agentskap van die Verenigde 

Nasies, in 1962 ingegryp het. Daarna het dit nog tien jaar geduur voordat 

volledige fotografiese tekste deur internasionale geleerdes bestudeer kon word. 

Die besit van sulke gesogte tekste het besonder baie mag en aansien verleen aan 

die direkteur van die Koptiese Museum in Kaïro, en hy het sy kaarte teen  sy bors 

gespeel.  Die Jung-stigting in Switserland het nagenoeg die helfte van ‘n 

oorspronklike kodeks besit, maar die Koptiese museum was die eienaar van 

twaalf en ‘n halwe kodeks. Geleerdes het oor hul voete geval om toegang hiertoe 

te verkry, maar die museum het net aan ‘n uitverkore groepie toegang verleen. 

Op hulle beurt het hulle weer hul eie belange probeer beskerm deur hul kollegas 

toegang tot materiaal in hulle besit te ontsê. Deur net een van die twee-en-vyftig 

geskrifte te vertaal en te publiseer, kon ‘n mens immers ‘n internasionale 

reputasie verwerf!  

Nadat verskeie geleerdes ‘n beroep op UNESCO gedoen het om in te gryp, het 

die direkteur-generaal van hierdie organisasie in 1961 ‘n Egipte gevra om in 



internasionale belang ‘n volledige stel foto’s van die hele versameling wêrelwyd 

beskikbaar te stel.  

Dit was ook gou duidelik dat vroue ‘n reuse aandeel gehad het aan die 

ontwikkeling van die Christendom, en dikwels leiersposisies in die kerk beklee 

het. As die Romeinse satirikus, Celsus, in die middel van die tweede eeu met die 

Christene die draak steek omdat hulle so anders optree as gewone Romeine, 

noem hy veral die feit dat soveel gemeentes na vroue vernoem is en soveel 

evangelies deur vroue geskryf is.  Dit laat ontstaan natuurlik die vraag wat van 

daardie vroue en hul evangelies geword het? Hoe dit dan gebeur het dat die 

Christendom so ‘n “manlike” aangesig gekry het en vroue vir 1 600 jaar lank tot 

die status van tweedeklas Christene verdoem is? 

Celsus noem nie een van die vier evangelies wat later in die Nuwe Testament 

opgeneem is nie. Ook die kerkvader, Justinus die Martelaar, wat in dieselfde tyd 

gelewe het, gee nêrens blyke dat hy die vier kanonieke evangelies ken nie. Tog 

kom Irenaeus, die biskop van Lyon, en ‘n bekende ketterjagter, nie lank daarna 

nie en sê dat daar ‘n ou tradisie in die kerk bestaan dat net die evangelies van 

Mattheus, Markus, Lukas en Johannes betroubaar is. En buitendien, soos daar 

net vier windstreke is, kan daar ook net vier evangelies wees! 

‘n Studie van die Nag Hammadi-geskrifte het gou aan die lig gebring dat ‘n mens 

die opgetekende geskiedenis van die kerk dikwels met meer as net ‘n knippie 

sout moet neem. Dat wat ortodoks (dus “regdenkend”) en wat “ketters” is, 

dikwels deur die politiek bepaal is - nie net kerklike politiek nie, maar veral ook 

wêreldlike politiek. 

Dit blyk ook dat talle Christelike groepe nie biskoppe en ander “prinse van die 

kerk” geken het nie, maar ‘n besonder demokratiese bestuurstyl gehad het. 

Die Christelike toneel het dramaties begin verander toe Konstantyn in die vierde 

eeu die burgeroorlog gewen en keiser van die Romeinse Ryk geword het. Hy het 

die eerste sinode byeengeroep in die stad Nicea en selfs voorgesit by die 

verrigtinge waar besluit is op ‘n “ortodokse” geloofbelydenis. Konstantyn het 

geheers oor ‘n erg verdeelde ryk wat hy in ‘n politieke eenheid moes saamsnoer. 

As ‘n invloedryke groep soos die Christene op een geloofsbelydenis kon 

saamstem, kon dit help om die broodnodige politieke eenheid binne sy gebied te 

verkry. 



As heerser het hy ook goed geweet dat eenheid nie vanself kom nie. Mense het 

van nature ‘n neiging om hul eie ding te wil dink en doen. Daarom is dissipline 

nodig om mense op die ortodokse pad te hou. Vandaar sy steun aan aan die 

biskoppe, wat van hom ook die wetlike gesag verkry het om hul eie gesag oor alle 

Christene uit te brei. Waar Christene voorheen deur die staatspolisie vervolg is, 

kon die biskoppe nou dieselfde polisie gebruik om hul teenstanders te 

onderdruk. 

Christene wat nie die Niceense geloofsbelydenis wou aanvaar nie is gewelddadig 

onderdruk en in sommige gevalle selfs uit die Romeinse Ryk gedwing. Selfs die 

oorspronklike Christene, die Judese Christene van Jerusalem en elders, wat nie 

wou afsien van hul monoteïsme nie, is tot ketters verklaar. Dieselfde lot het die 

volgelinge van biskop Nestor getref, wat nie wou aanvaar dat Maria skielik “die 

Moeder van God” moes word nie; asook die Marcioniete, Basilliane, Valentiane 

en ander “ketters”.  

‘n Christendom wat gestrek het vanaf die Bosporus tot in Ethiopië en vandaar tot 

in China en Indië, het eenvoudig van die radarskerm van die geskiedenis 

verdwyn.  

Daar het spoedig ‘n opdrag gevolg dat alle “ketterse” geskrifte, met ander woorde 

geskrifte wat nie vir die “ortodokses” aanvaarbaar was nie, verbrand moes word. 

So deeglik is hierdie opdrag uitgevoer dat ons tot met die ontdekking van die Nag 

Hammadi-geskrifte net die woord van ketterjagters soos Irenaeus gehad het oor 

presies wat die “ketters” geglo het. Ons weet byvoorbeeld dat Athanasius, die 

biskop van Alexandrië, ‘n bevel uitgevaardig het dat alle monnike Vrydae vleis 

moet eet – net sodat die “ketters” - wat byna almal vegetariërs was - uitgesnuffel 

kon word. 

Dit is waarskynlik ook waarom die Nag Hammadi-geskrifte naby die klooster van 

St Pachomius begrawe is. Die heilige Pachomius, na wie die klooster vernoem is, 

was een van die vestigers van die Christelike kloosterbeweging.  Tog is selfs hy 

lank na sy dood deur die “ortodokses” tot ketter verklaar. 

Groepe monnike het deur die Romeinse Ryk getrek, antieke tempels vernietig en 

selfs van die grootste biblioteke in die destydse wêreld afgebrand. In Alexandrië is 

die vroue-filosoof en wiskundige, Hispatia, eers vermink en toe doodgeslaan 

voordat die biblioteek, met sy onvervangbare inhoud van die antieke wêreld se 

opgegaarde kennis en wetenskap, in vlamme opgegaan het. Waar Griekse 

wiskundiges voor die geboorte van Jesus al die lengtegrade van die aarde bereken 



het, was die aarde vyf eeue na Jesus amptelik weer plat en was dit ernstige 

ketterye om anders te beweer! 

Gelukkig is talle van die Griekse geskrifte deur Christelike “ketters”, wat hul 

toevlug in die Naby Ooste gaan soek het, later in Arabies vertaal. Dit was 

verantwoordelik vir die snelle ontwikkeling van die Moslembeskawing, op 

dieselfde tydstip dat Christelike Europa sy “donker eeue” binne gegaan het. 

Gelukkig het Ali al-Sammaan se ontdekking  na 1 600 jaar weer aan die stemlose 

en “ketterse” Christene  ‘n stem gegee en aan ons ‘n unieke insig gebied in wat 

vroeë Christene geglo het. 

Toevallig is die heel belangrikste geskrif wat by Nag Hammadi gevind is Die 

Evangelie van Thomas, ‘n geskrif wat prof. Gillis Quispel gevind het toe hy in 

Egipte gaan snuffel het, nadat sy belangstelling deur die Jung-kodeks geprikkel is. 

Jung self was die skepper van die word “sinkronisiteit”. Daarmee het hy bedoel 

die sameloop van twee betekenisvolle gebeurtenisse wat skynbaar geen 

oorsaaklike verband tussen hulle het nie. Hy het op hierdie idee gekom toe hy 

eendag na die droom van ‘n pasiënt geluister het waarin ‘n Egiptiese skarabee, ‘n 

soort miskruier, ‘n groot rol gespeel het.  Terwyl hy aan haar verduidelik het wat 

die simboliek van die skarabee beteken, en dat die Egiptenare dit as simbool van 

nuwe lewe en groei beskou het, het hulle ‘n getik teen die venster gehoor. Tot hul 

verbasing het ‘n tor, wat baie soos ‘n Egiptiese skarabee lyk, by die venster 

probeer inkom. 

As ‘n mens na die opvattinge van Jung kyk en dit vergelyk met Die Evangelie van 

Thomas, dan besef ‘n mens hoe uiters “sinkronisties” dit was dat die Jung-stigting 

juis die aanleiding was tot die vind van die Thomas-evangelie. 

Prof. Gilles Quispel het na ‘n leeftyd se studie tot die gevolgtrekking gekom dat 

hierdie evangelie in verskeie opsigte uniek is. Eerstens bevat dit uitsprake van 

Jesus wat omstreeks die jaar 40, dus kort na sy teregstelling, in Jerusalem versamel 

is. Dit is dus nie net die vroegste versameling van Jesus se uitsprake wat aan ons 

bekend is nie (sowat dertig jaar ouer as die Markus-evangelie), maar dit 

verteenwoordig ook ‘n nuwe en onafhanklike bron waaruit ons Jesus se lewe en 

woorde kan bestudeer. Die vier evangelies wat in die Nuwe Testament opgeneem 

is, is almal “heiden-christelike evangelies”, geskryf vir bekeerlinge in die Grieks-

Romeinse wêreld, die sendingveld van Paulus en andere. Hierteenoor is Die 

Evangelie van Thomas ‘n evangelie wat uit die hart van die oorspronklike Judese 

Christendom self voortgekom het. Volgens Quispel is dit veral in die stad Edessa, 



op die belangrike sy-roete na die Verre Ooste, gebruik vanwaar dit sy weg tot in 

Indië gevind het. (Quispel, G: Het Evangelie van Thomas, In de pelikaan, A’dam 

2004) 

Die Koptiese teks wat by Nag Hammadi gevind is, is waarskynlik in die jaar 100 

in Egipte geredigeer. Volgens Quispel het dit toevoegings van asketiese elemente 

ontvang – Egipte was immers die bakermat van die “Woestynvaders en –

moeders”, kluisenaars en monnike wie se teenwoordigheid ‘n paar eeue lank ‘n 

rigtinggewende element binne die Christendom was.  Ander navorsers reken 

weer dat ‘n mens versigtig moet wees om asketiese gedagtes in Die Evangelie van 

Thomas te vermoed. Wat dalk na “asketiese terminologie” klink, soos 

byvoorbeeld die woord “eenling”, kan net sowel verwysings na ‘n Christelike 

inwydingsweg wees. 

In die Thomas-evangelie is ‘n Jesus aan die woord wat homself nooit Seun van 

God noem nie en wat ook niemand dreig wat nie met hom saamstem nie. Hy 

noem selfs nooit die Fariseërs geveinsdes en huigelaars nie. Inteendeel is dit ‘n 

Jesus wat sy volgelinge beloof dat as hulle die pad met hom enduit stap, sal hulle 

besef dat hulle “die kinders van die Lewende Vader” is. Die boodskap wat hy 

verkondig is dat ‘n mens in hierdie lewe al die koninkryk van die vader kan 

binnegaan. Maar dan moet ‘n mens eers “heel” word en “die twee een maak” – 

en die voorwaarde daarvoor is grondige selfkennis. 

 

Die eerste drie Logions, of spreuke van hierdie evangelie vertel reeds dat ons hier 

met iets gans anders te doen het as waarmee ons dalk kennis gemaak het in die 

vier evangelies van die Nuwe Testament: 

1. Hy sê: “Wie die betekenis van hierdie woorde ontdek, sal die dood nie 

smaak nie.” 
2.  Jesus sê: “Laat hy wat wat soek nie ophou soek totdat hy gevind het nie. En 

as hy vind, sal hy verontrus word en as hy verontrus is, sal hy hom verwonder 
en hy sal oor die Al heers en rus vind.” 

3. Jesus sê: “As hulle wat julle voorgaan vir julle sê: ‘Kyk, die koninkryk is in 
die hemel’, sal die voëls van die hemel voor julle daar wees. As hulle sê: ‘Dit 
is in die see’, sal die visse van die see voor julle daar wees. Maar die 
koninkryk is in julle en rondom julle. 
“Wanneer julle julself ken, sal julle geken word en julle sal besef dat julle 

kinders van die lewende vader is. Maar as julle nie julself ken nie sal julle in 

armoede lewe en julle sal self die armoede wees”. 



Geestelike heelheid is ‘n deurlopende motief in hierdie evangelie. Om die 

koninkryk binne te gaan moet ‘n mens “die twee een maak”, Soos Logion 22 dit 

stel: 

Jesus het babatjies gesien wat drink. Hy het vir sy dissipels gesê: “Hierdie 

babatjies is soos hulle wat die koninkryk binnegaan. 

Hulle vra toe: “Moet ons dan babatjies word om die koninkryk binne te 

gaan?” 

Jesus sê vir hulle: “As julle die twee een maak en as julle die binnekant soos 

die buitekant maak, en die buitekant soos die binnekant; die bokant soos die 

onderkant; as julle manlik en vroulik een maak, sodat die manlike nie meer 

manlike en die vroulike nie meer vroulik is nie…dan sal julle die koninkryk 

binnegaan”. 

 

As die kern van hierdie evangelie inderdaad uit die hart van die Jerusalemse 

gemeente kom, soos wat prof. Gilles Quispel se navorsing aandui, staan ons hier 

voor ‘n enigma: Die woorde “so bo, so onder; so binne, so buite…”(As above so 

below) is die kern van die Hermetiese wysheidsleer van Ou Egipte. ‘n 

Wysheidsleer wat in die tyd van Jesus reeds duisende jare oud was en volgens 

moderne navorsing nie net die Christelike mistiek beïnvloed het nie, maar selfs 

die Soefisme, die mistieke stroming binne Islam. 

As ‘n mens kyk na die “ketterse” boeke wat in die Nag Hammadi-versameling 

voorkom, is dit duidelik dat verskillende geestesstrominge hier besig is om 

deurmekaar te vloei in ooreenstemming met die tyd waarin die skrywers daarvan 

gelewe het. Die Hellenistiese periode en sy opvolger die Grieks-Romeinse was 

die wêreld se eerste “globaliserende tydperk”. Christen-kerkvaders het boeke 

geskryf oor die Hindoes van Indië en Boeddhistiese monikke het in die tyd van 

Jesus vryelik in Egipte gewoon en gewerk. Joodse denkers het geworstel met die 

probleme van goed en kwaad, na aanleiding van godsdienstrominge uit Babilon 

en Iran. 

In hierdie opsig het die gemeenskap van Essene, wie se nalatenskap eers weer in 

1947 by Qumram aan die Dooie See herontdek is, ‘n deurslaggewende rol 

gespeel. Hulle het nie net idees uit die Zoroaster-godsdiens van Iran verwerk tot 

‘n vorm wat vir konserwatiewe Jode aanvaarbaar was nie, maar het ook ‘n reuse 

invloed uitgeoefen op Grieks-sprekende Jode. Op ’n belangrike manier het hulle 



ook die weg voorberei vir die boodskap van Jesus om die Grieks-Romeinse 

wêreld binne te dring. 

Die Judeërs – want streng gesproke was daar toe nog geen Jode nie – het boonop 

nog ‘n besonder belangrike bydrae tot die wêreld se gedagtegoed gemaak: Hulle 

het die konsep van “geskiedenis” gedefinieer as iets wat ‘n begin en ‘n einde het. 

Sedert die begin van die mens se bestaan het alles in die gemoed van mense 

binne ‘n sirkelgang beweeg: Soos wat die somer gevolg word deur herfs en winter, 

en daar uiteindelik maar weer ‘n lente en ‘n somer tevoorskyn hom. Tyd, soos 

ons dit vandag ken, het nie bestaan nie; ook nie ‘n individuele besef van 

“geskiedens” nie. 

Die besef dat ‘n mens individueel verantwoordelik is vir jou dade, en dat daar ‘n 

begin en ‘n einde aan alles is – en dat ‘n mens aan die einde van die tyd 

verantwoording sal moet doen vir wat jy self as enkeling gedoen het, was die 

besondere bydrae van die Judese denkers. Dit het ook ‘n besef van individuele 

skuld en sonde meegebring en die vraag laat ontstaan hoe ‘n mens ooit daarvan 

verlos kan word. 

Danksy die Griekse state wat Alexander die Grote ‘n paar eeue tevore in Noord-

Indië en die huidige Afghanistan gestig het, kon die Boeddhisme vanuit Indië tot 

in China beweeg en daarvandaan tot in Japan. Christelike monnikke het op hulle 

beurt al met die syroete tot in Indië en selfs tot diep in China gereis. 

Geestesstrominge het dwarsdeur die beskaafde wêreld volkome ineengestrengel 

geraak. Tekenend hiervan is dat die belangrike (manlike) Tibetaanse Bodhisatva 

van Genade, Avolikiteswara, in China  vermeng geraak met die Christelike 

metafoor van Maria en die Kind en omvorm geraak tot Kwan Jin, die Godin van 

Genade (Martin,  The Jesus Sutras). Tot vandag toe is Kwan Jin vir miljoene 

Chinese die verpersoonliking van die genade van God. 

Oor die hele wêreld heen het mense dieselfde vrae gevra: 

Wie is ek? 

Waar kom ek vandaan? 

Waar gaan ek heen? 

Waarvan moet ek verlos word? 



Veral in die destydse wêreldstad, Alexandrië, wat na skatting toe reeds al ‘n 

miljoen inwoners gehad het, het dit gegis en gekook. Hier het Boeddhisme en 

Hindoeïsme die wysheidsleer van Ou Egipte ontmoet, en het Jode sowel as 

Christene kennis gemaak met die idees van die Griekse filosowe, Pythagoras en 

Plato. Die Groot Joodse filosoof, Philo van Alexandrië, die ewe bekende 

Christelike kerkvader Clement van Alexandrië en Plotinus, die vader van die 

filosofiese rigting wat later bekend sou staan as die Neo Platonisme, was aldrie 

studente aan die filosofiese skool van Ammonias Sakkas in Alexandrië. 

Eeue tevore het die groot wiskundige en mistikus, Pythagoras, sowel die 

Hermetiese wysheid van Egipte as die misteriegodsdiens van Isis-Osiris uit Egipte 

na die Middellandse See-lande gebring. Vandaar het dit oor die hele bekende 

Grieks-Romeinse wêreld versprei.  

Die misterie van die god-mens wat uit ‘n maagd gebore word, wat in sy lewe nie 

vereer word vir wie hy is nie, wat uitendelik skandelik aan ‘n kruis of ‘n 

skandhout sterf, weer uit die dood opstaan en sy trouste volgelinge uit die 

doderyk verlos, was die universele godsdiens vanaf die Pilare van Herakles 

(Gibraltar) tot in Babilon. Hierdie god-mens is wel op verskillende name 

genoem, Osirus, Dionysos, Bacchus, Attis, Adonis, Mithras maar almal in die 

destydse beskaafde wêreld het die mite van die god-mens as ‘n lewende 

werklikheid in hul geesteslewe ervaar en almal het hom op dieselfde dae vereer 

en sy geboorte op dieselfde dae gevier: of op 25 Desember of 7 Januarie (die 

oudste “verjaardag”), en sy lyding en opstanding in Paastyd.  

Volgelinge van Attis het oor Pase selfs soetgebak met ‘n kruis op, soos vandag se 

“hot cross buns”, aan mekaar gestuur. 

Dit was die tydperk van die Misterieskole, waarin mense oor ‘n tydperk van jare 

deur verskillende inwydingsrituele gegaan het en stap vir stap geestelike gegroei 

en gelouter is. Hierdie inwydingseremonies moes grootse skouspele gewees het 

wat ‘n onuitwisbare indruk op die ingewydes gemaak het. Stap vir stap is hulle 

gelei tot die besef dat God eintlik binne in hulle aanwesig is en hulle bewussyn 

deel van God se bewussyn is.  

Vir die Grieks-sprekende aanhangers van Jesus was dit heeltemaal natuurlik om 

ook sy lewe en sterwe binne hierdie bekende metafoor te verstaan. Die Judese 

opvatting oor die begin en einde en individuele skuld en sonde het vermeng 

geraak met die Grieks-Romeinse misteriegodsdiens van die god-mens wie se 

dood vir ons sondes betaal. So het daar onder die “heidense” bekeerlinge ‘n 



vorm van Jesus-aanbidding ontstaan wat radikaal verskil het van dit wat die eerste 

Joodse volgelinge van Jesus geglo het. Die metafoor van die god-mens se dood en 

opstanding het by hulle “geskiedenis” geword: dit het alles letterlik met Jesus 

gebeur. 

Toe die Grieks-Romeinse Christene uiteindelik, in die dae van keiser 

Konstantyn, beheer oor die politieke mag verkry is almal wat nie hierdie siening 

deel nie tot ketters verklaar. Die kerk van Jerusalem, en ander “afwykende“ 

vorme van die Christendom, is tot die uithoeke van die destydse ryk verban en is 

uiteindelik doodgedruk tussen die opkomende Islam en die onwrikbare 

Christelike “ortodoksie”. 

Dit is hierdie Christene wat weer ‘n stem gekry het danksy die ontdekking by Nag 

Hammadi. 

  



 

Die Evangelie van Thomas – teks alleen 
 

Hier volg die verborge woorde wat deur die lewende Jesus gespreek 

en deur Judas Thomas die Tweeling opgeteken is. 

Hy sê: “Wie die betekenis van my woorde ontdek sal die dood nie smaak nie.” 

Vers 2: Jesus sê: “Laat hy wat soek nie ophou soek totdat hy gevind het nie, 

en as hy gevind het sal hy geskok word en as hy geskok is sal hy hom 

verwonder en sal hy as koning oor die Al heers en rus vind.” 

Vers 3:  Jesus sê: “As julle onderwysers vir julle vertel die koninkryk is in die 

hemel, moet julle oppas dat die voëls van die hemel nie voor julle 

daar is nie. As hulle sê: 'Dit is onder die aarde', pasop dat die visse 

van die see nie voor julle daar is nie. En hy sê: Die koninkryk is in 

julle en rondom julle. As julle julself ken sal julle geken word en 

julle sal besef dat julle die kinders van die Lewende Vader is. Maar 

as julle julself nie ken nie leef julle in (geestelike) armoede en julle 

self is die armoede.” 

Vers 4:  Jesus sê:  “Die bejaarde sal nie skroom om 'n kind van sewe dae 

oud te vra waar die plek van die lewe is nie, en hy sal lewe. Want 

baie eerstes sal die laaste wees en baie laastes eerste. En hulle sal 

eenlinge word.” 

Vers 5:  Jesus sê: “Ken hom wat voor jou oë is en dit wat verborge is sal vir 

jou geopenbaar word. Want daar is niks verborge wat nie 

geopenbaar sal word nie.” 



Vers 6:  Sy dissipels het hom gevra en gesê: “Hoe moet ons vas en hoe moet 

ons bid, en hoe moet ons liefdadigheid beoefen en watter (dieet-) 

voorskrifte moet ons navolg?" Hy het geantwoord: "Moenie lieg nie 

en moenie (aan ander) doen wat julle haat nie, want alles is aan die 

hemel bekend. Daar is niks weggesteek wat nie aan die lig sal kom 

nie en niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie.” 

Vers 7:  Jesus sê: “Geseënd is die leeu wat deur die mens geëet word, want 

die leeu sal 'n mens word. En vervloek is die mens wat deur die leeu 

geëet word, want die leeu sal 'n mens word.” 

Vers 8   En hy sê: “'n Mens is soos 'n wyse visser wat sy net in die see gooi en 

dit vol klein vissies uit die see trek. Tussen hulle vind hy 'n mooi 

groot vis en die wyse visser gooi al die kleintjies terug in die see en 

kies sonder aarseling die grote. Wie ore het om te hoor, laat hom 

hoor.” 

Vers 9:   Jesus sê: “Kyk die saaier gaan uit, vul sy hand met saadkorrels en 

strooi dit uit. Party val op die paadjie, die voëls kom en eet dit op. 

Ander val op 'n rots en skiet geen wortels nie en bring ook geen vrug 

voort nie. Nog ander beland tussen die dorings wat die saad verstik 

en die wurms kom en eet dit op. En ander val op die goeie grond en 

dra baie vrug: party sestigvoudig en ander honderd-en-twintig-

voudig.” 

Vers 10:   “Ek het (gekom om) vuur op die aarde te gooi en sal dit aanblaas 

totdat dit oplaai.” 

Vers 11:   Jesus sê: “As hierdie hemel verbygaan en die hemel daarbo 

vergaan, dan sal hulle wat (innerlik) dood is nog nie lewend word 

nie. En hulle wat nou lewendig is sal ook nie sterf nie. Voorheen 

toe julle nog geëet het wat dood was, het julle die dooies lewendig 

gemaak; as julle in die lig kom wat sal julle nie alles kan doen nie? 

Voorheen, toe julle een was, het julle twee geword; nou dat julle 

twee is, wat sal julle doen?” 

Vers 12:   Sy leerlinge het het vir Jesus gesê: “Ons weet dat u ons gaan verlaat, 

wie sal dan ons leier wees?” Jesus sê vir hulle: “Waar julle ook al is, 

julle moet altyd terugkeer na Jakobus die Regverdige, ter wille van 

wie hemel en aarde geskape is.” 



Vers 13:   Jesus het aan sy leerlinge gesê: “Vergelyk my met iets en sê my soos 

wat ek is.” Simon Petrus het gesê: “U is soos 'n engel van 

geregtigheid”. Mattheus het gesê: “U is soos 'n wyse filosoof”. 

Thomas het gesê:’”Meneer, dit is vir my tong totaal onmoontlik om 

woorde te vind om u mee te beskryf”. Jesus sê vir hom: “Ek is nie 

meer jou leermeester nie, want jy het gedrink en dronk geword van 

die borrelende fontein wat uit my voortgekom het”. En hy het hom 

eenkant geneem en drie woorde aan hom gesê. Toe Thomas weer 

by sy vriende kom wou hulle weet wat Jesus vir hom gesê het. Maar 

Thomas het gesê: “As ek julle self net een van die woorde sou vertel 

wat hy aan my gesê het, sal julle klippe optel en my stenig en vuur sal 

uit die klippe kom en julle verteer.” 

Vers 14:   Jesus het vir hulle gesê: “As julle vas sal julle sonde oor julle self 

bring, en as julle bid sal julle julself veroordeel, en as julle aalmoese 

gee sal julle jul gees skade aandoen. Julle kan na enige landstreek 

gaan en as julle op 'n plek kom waar julle gasvry ontvang word, eet 

dan wat aan julle voorgesit word en genees die siekes wat julle daar 

vind. Want wat by julle mond ingaan sal julle nie verontreinig nie, 

maar wat uit julle mond uitkom kan julle onrein maak.” 

Vers 15:  Jesus sê: “Waneer julle hom sien wat nie uit 'n vrou gebore is nie, val 

op jul gesigte in aanbidding, want hy is julle vader.” 

Vers 16:  Jesus sê: “Mense dink dalk dat ek gekom het om vrede in die wêreld 

te bring, en hulle weet nie dat ek gekom het om verdeeldheid te 

bring nie: vuur, die swaard en oorlog. Want daar sal vyf in een huis 

wees, drie teen twee en twee teen drie, vader teen seun en seun teen 

vader, (die ma teen die dogter en die dogter teen die ma, die 

skoonma teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar 

skoonma).” 

Vers 17:   Jesus sê: “Ek sal aan julle gee wat geen oog al gesien en geen oor 

ooit gehoor, wat geen hand al betas en in geen hart opgekom het 

nie.” 

Vers 18:   Sy volgelinge sê vir Jesus: “Vertel ons hoe ons einde sal wees”: Jesus 

antwoord: “Het julle dan al die begin ontdek, sodat julle nou na die 

einde uitvra? Want waar die begin is sal die einde ook wees. 



Gelukkig is hy wat aan die begin staan, want hy sal die einde ken en 

die dood nie smaak nie.” 

Vers 19:  Jesus sê: “Gelukkig is hy wat reeds was voordat hy gebore is. As julle 

my volgelinge wil wees en na my woorde luister sal hierdie klippe 

julle dien. Want julle besit vyf bome in die paradys. Winter en 

somer verander hulle nie en hulle blare val nie af nie. Wie hulle ken 

sal die dood nie smaak nie.” 

Vers 20:   Jesus se dissipels sê vir hom: “Vertel ons hoe die Koninkryk van die 

hemel lyk”. Hy sê vir hulle: “Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Dit is 

kleiner as al die ander sade. Maar as dit in bewerkte grond val, word 

dit 'n plant met 'n dik stingel en bied dit beskutting aan die voëls van 

die hemel.” 

Vers 21:  Maria (Magdalena) se vir Jesus: “Soos wie is u dissipels? Hy antwoord: 

“Hulle is soos kindertjies wat op 'n stuk grond speel wat nie aan hulle 

behoort nie. As die eienaars van die grond terugkom sal hulle sê: 

‘Gee pad van ons grond af’. Dan trek die kinders hul klere uit om so 

gou moontlik van hulle af weg te kom en los die grond net so. 

Daarom sê ek: As die eienaar van 'n huis weet dat daar by hom 

ingebreek gaan word sal hy die dief voorlê en keer dat hy 'n gat deur 

die muur maak en sy besittings steel. Julle moet op jul hoede wees vir 

die wêreld en julle bewapen sodat die rowers nie by julle inbreek en 

die skat wat julle bewaak vind nie. As daar onder julle tog maar net 

een man is wat sy vak ken: as die graan ryp is kom hy gou met sy sekel 

in die hand en oes dit. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.” 

Vers 22:   Jesus het babatjies sien drink. Hy het vir sy dissipels gesê: “Hierdie 

babatjies is soos hulle wat die koninkryk ingaan.” Hulle vra toe: “Moet 

ons dan die koninkryk soos babatjies binnegaan?” Jesus sê vir hulle: 

“As julle die twee een maak en as julle die binnekant soos die 

buitekant maak en die buitekant soos die binnekant, die bokant soos 

die onderkant en die onderkant soos die bokant; as julle manlik en 

vroulik een maak, sodat die manlike nie meer manlik en die vroulike 

nie meer vroulik is nie; as julle die liggaamlike oog vervang met 'n 

geestelike oog en die liggaamlike hand met 'n geestelike hand; en as jy 

van jou loopbaan 'n lewensweg maak en jou uiterlike voorkoms 



vervang met die beeld van God in jou siel, dan sal julle die koninkryk 

binnegaan.” 

Vers 23:  Jesus sê: “Ek sal julle uitkies, een uit duisend en twee uit tienduisend. 

En julle sal eenlinge wees.” 

Vers 24:   Sy volgelinge se vir hom: “Wys ons die plek waar u heengaan, sodat 

ons u daar kan opsoek”. En hy antwoord hulle:” Wie ore het om te 

hoor moet luister: Daar is lig in die binneste van 'n verligte mens en 

dit verlig die hele wêreld. As dit nie skyn nie is dit donker.” 

Vers 25:   Jesus se: “Jy moet jou broer lief hê soos jou eie siel, en hom oppas 

soos die appel van jou oog.” 

Vers 26:   Jesus sê: “Die splinter wat in jou broer se oog is sien jy raak. Maar die 

balk wat in jou eie oog is sien jy nie. As jy die balk uit jou oog haal 

dan sal jy ook goed genoeg kan sien om die splinter uit die oog van 

jou broer te haal.” 

Vers 27:   Jesus sê: “As julle nie van die wêreld vas nie sal julle die koninkryk nie 

vind nie; en as julle nie die sabbat heilig op die sabbatdag nie sal julle 

die Vader nie sien nie.” 

Vers 28:   Jesus het gesê: “Ek het in die middel van die wêreld gaan staan en in 

lewende lywe aan julle verskyn; ek het almal dronk gevind en 

niemand was dors nie. My siel brand vir die seuns van die mens, 

want hulle is blind van hart en kan nie sien nie, want leeg kom hulle 

in die wêreld en leeg wil hulle dit verlaat. Nou is hulle dronk maar as 

hulle hul roes afgeskud het, sal hulle hul bekeer en omdraai.” 

Vers 29:   “As die vlees daar is vir die gees, is dit 'n wonder en as die gees daar 

is vir die vlees, is dit nog 'n groter wonder. Maar in verwondering vra 

ek my af, hoe so 'n rykdom in soveel armoede kan woon.” 

Vers 30 Jesus sê: 

“Waar daar twee is, daar is ek. 

Waar daar een is, is ek saam met hom.” 

 



Vers 31:   Jesus sê: “'n Profeet is nie welkom in sy geboortestad nie en 'n 

dokter maak nie mense gesond wat hom ken nie.” 

Vers 32:   Jesus sê: “'n Stad wat op die top van 'n hoë berg gebou is en vasstaan, 

kan nie val nie en ook nie verborge bly nie.” 

Vers 33:   Jesus sê: “Wat julle hoor, jy in jou oor en jy in joune, moet julle van 

die dakke af verkondig. Want niemand steek 'n lamp aan en sit dit 

onder 'n maatemmer nie, en hy sit dit ook nie op 'n geheime plek 

nie, maar op 'n staander, sodat almal wat in die huis ingaan en 

uitgaan, die lig kan sien.” 

Vers 34:   Jesus sê: “As een blinde 'n ander blinde saamtrek, val hulle albei in 

die put.” 

Vers 35:   Jesus sê: “Niemand kan 'n sterk man se huis ingaan en dit met 

geweld oorneem, sonder om eers sy hande vas te bind nie. Dan eers 

kan hy dit leegdra.” 

Vers 36:   Jesus sê: “Moenie julle van die môre tot die aand en van die aand tot 

die môre bekommer oor julle kos nie: oor wat julle sal eet; en ook 

nie oor julle klere: wat julle sal aantrek nie. Julle is belangriker as die 

lelies van die veld, en hulle kaart en spin nie. As julle een hemp het, 

wat het julle verder nodig? Wie kan sy lewe verleng (deur hom te 

bekommer)? Hy (God) sal julle klere gee.” 

Vers 37:   Sy leerlinge het hom gevra: “Wanneer sal u aan ons geopenbaar 

word, en wanneer sal ons u sien soos u werklik is?” Hy sê: “As julle 

jul klere sonder skaamte uitrek en dit onder julle voete lê en soos 

kindertjies daarop trap, dan sal julle die seun van die Lewende sien 

en geen vrees hê nie.” 

Vers 38:  “Ek het dikwels verlang om vir julle hierdie woorde te sê, maar 

niemand het my daarom gevra nie, (tog het) julle niemand anders by 

wie julle dit kan hoor nie; en daar sal dae kom dat julle my sal soek 

en nie vind nie.” 

Die Koptiese vertaling lui:  “Dikwels het julle begeer om hierdie 

woorde te hoor wat ek vir julle sê en daar is niemand anders by wie 

julle dit kan hoor nie; maar daar sal dae kom dat julle my sal soek 

en nie vind nie.” 



Vers 39:   Jesus sê: “Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die sleutel van 

wysheid (gnosis) ontvang maar dit weggesteek. Self het hulle nie 

ingegaan nie en ook hulle wat wou ingaan verhinder om dit te doen. 

Maar julle moet so slim wees soos slange en so onskuldig soos 

duiwe.” 

Vers 40:   'n Wingerdstok is buite die Vader geplant. Omdat dit nie sterk is 

nie, sal dit wortel en tak uitgeruk word en vergaan. 

Vers 41:   Jesus sê: “Wie iets in sy hand het, aan hom sal gegee word en wie 

niks het nie, van hom sal selfs die bietjie wat hy het weggeneem 

word.” 

Vers 42:   Jesus sê: “Word verbygangers.” 

Vers 43:   Sy dissipels sê vir Jesus: “Wie is u dat u hierdie dinge vir ons durf 

sê? Jesus antwoord hulle: Kan julle nie uit my woorde aflei wie ek is 

nie? Dan is julle net soos die Jode, wat 'n boom goed kan vind maar 

sy vrugte verwerp, of die vrugte goed vind maar die boom verwerp.” 

Vers 44:   Wie die Vader laster sal nog vergewe word. En wie die Seun laster 

sal vergewe word. Maar wie die Heilige Gees laster sal geen vergifnis 

ontvang nie, nie op aarde en ook nie in die hemel nie. 

Vers 45:   Jesus sê: “'n Mens pluk nie druiwe van dorings nie, en maak ook nie 

vye van distels bymekaar nie. 'n Goeie mens bring goeie dinge voort 

uit die skatkamer van sy hart en 'n slegte mens slegte dinge uit die 

skatkamer van sy hart. Want waar die hart van vol is loop die mond 

van oor.” 

Vers 46:   Jesus sê: “Van Adam tot by Johannes die Doper is daar niemand wat 

uit 'n vrou gebore is wat groter as Johannes is nie, sodat hy nooit sy 

oë (uit eerbied) hoef neer te slaan nie. Maar ek sê vir julle: As een 

van julle soos 'n kind word, sal hy die koninkryk ken, en groter wees 

as Johannes.” 

Vers 47:   Jesus sê: “Niemand kan op twee perde gelyktydig ry, of twee boë 

gelyktydig span nie. 'n Bediende kan ook nie twee meesters dien nie, 

of hy sal die een eer en die ander een aanstoot gee. Niemand drink 

beleë wyn en vra dan vir jongwyn nie. Jongwyn word ook nie in ou 

sakke gegiet nie, anders bars dit; en beleë wyn word ook nie in nuwe 



sakke gegiet nie, anders word dit sleg. 'n Ou lap word word nie op 'n 

nuwe kleed vasgewerk nie, anders skeur dit.” 

Vers 48:   Jesus sê: “As twee in een huis vrede maak, sal hulle vir die berg sê: 

‘Versit jou hiervandaan’ en hy sal weggaan.” (Sien ook vers 106) 

Vers 49:  Jesus sê: “Gelukkig is julle eenlinge en uitverkorenes, omdat julle die 

koninkryk sal vind, want julle kom daarvandaan en sal daarheen 

terugkeer.” 

Vers 50:   Jesus sê: “As hulle julle vra waar julle vandaan kom, sê dan:’ Ons 

kom van die lig, van die plek vanwaar die lig vanself begin skyn en in 

ons ewebeeld geopenbaar is’. As hulle julle vra:’Wie is julle?’, 

antwoord dan: ‘Ons is die kinders van die lig en die uitverkorenes 

van die lewende Vader’. As hulle julle vra:’ Wat is die teken dat die 

Vader in julle is?’ Antwoord dan: ‘Dit is beweging en rus.’” 

Vers 51:   Sy dissipels vra hom: “Wanneer sal die rus van die dooies 

aanbreek? En wanneer sal die nuwe wêreld kom?” Hy antwoord 

hulle: “Wat julle verwag het al gebeur, maar julle herken dit nie.” 

(Vergelyk ook vers 113.) 

Vers 52:   Sy dissipels sê vir hom: “Daar was vier en twintig profete in Israel 

gewees, en almal het oor u getuig”. Jesus antwoord hulle: “Julle 

ignoreer die een wat voor julle staan en praat van die dooies.” 

Vers 53:   Sy dissipels vra hom: “Het die besnydenis enige nut, of nie?” Hy 

antwoord hulle: “As dit werklik nuttig was sou vaders hulle so 

verwek het; en moeders hulle kinders besnede in die wêreld gebring 

het. Maar die ware besnydenis van die hart is vir alles nuttig.” 

Vers 54:   Jesus sê: “Salig is julle armes, want aan julle behoort die koningkryk 

van die hemele.” 

Vers 55:   Jesus sê: “Wie nie sy pa en ma haat nie, kan nie 'n dissipel van my 

wees nie. En wie nie sy broers en susters haat en soos ek sy kruis 

opneem nie, hoort nie by my nie.” (Vergelyk ook vers 101.) 

Vers 56:   Jesus sê: “Wie die wêreld leer ken het, het 'n lyk gevind. En wie 'n 

lyk gevind het, het die wêreld oorwin.” (Vergelyk ook vers 80.) 

 



Vers 57:   Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n man wat goeie 

saad gehad het. Toe kom sy vyand in die nag en saai onkruid tussen 

die goeie saad. Die man het nie toegelaat dat die onkruid uitgetrek 

word nie. Hy het gesê: ‘Anders sê julle nog 'Wie gaan die onkruid 

uittrek' en dan trek julle die koring saam met die onkruid uit. Op die 

oesdag sal die onkruid makliker wees om raak te sien.” 

Vers 58:   Jesus sê: “Gelukkig is die mens wat gely en die lewe gevind het.” 

Vers 59:   Jesus sê: “Kyk na die lewende solank julle lewe, sodat julle nie dalk 

sterf en probeer om die lewende te sien en hom nie meer kan sien 

nie.” 

Vers 60: Toe hulle op pad was deur Samaria sien hulle 'n Samaritaan met 'n 

lam oor sy skouers. Hy vra vir sy dissipels: “Wat gaan die man met 

die lam doen?” Hulle antwoord: “Hy gaan dit slag en opeet”. Toe sê 

hy vir hulle: “So lank dit nog leef kan hy dit nie eet nie, maar net as 

hy dit geslag het en dit 'n karkas geword het”. Hulle sê: “Hy kan tog 

nie anders nie”. Toe sê hy vir hulle: “En julle moet vir julle self 'n 

plek van rus vind, anders word julle 'n lyk en word opgeëet.” 

Vers 61:   Jesus sê: “Daar sal twee op een bed wees. Die een sal sterf en die 

ander een sal lewe.” 

(Prinses?) Salome sê: “Man, wie is jy nou eintlik, wie se seun, dat jy 

dit waag om op my bed te gaan sit en van my tafel af eet?” Jesus sê 

vir haar:” Ek kom van wat heel is, aan my is gegee wat aan my vader 

behoort.” (Toe sê Salome)”Dan wil ek u leerling wees”. (Daarop 

antwoord Jesus): “Dan sê ek dit vir jou: as 'n leerling my gelyke word 

is hy gevul met lig; as hy nog verdeel is, is hy duisternis.” 

 

Vers 62:  Jesus sê: “Ek vertel my geheime aan hulle wat my geheime waardig 

is. As jou regterhand iets doen, moenie dat jou linkerhand dit 

agterkom nie.” 

Vers 63:   Jesus sê: “Daar was eenmaal 'n ryk man, wat baie geld gehad het. Hy 

het by homself gedink: ‘Ek sal my geld belê, dan kan ek saai en oes 

en plant en my skure met graan vul. Daarna sal ek nooit weer gebrek 



hoef te ly nie’. So het hy in sy hart gedink, maar nog daardie nag is 

hy dood. Wie ore het moet luister.” 

Vers 64:   Jesus sê: “'n Man het met sy vriende afgespreek dat hy 'n maaltyd by 

sy huis sal gee. Toe die ete klaar was het hy sy bediende gestuur om 

sy gaste te gaan roep. Die het na die eerste een gegaan en gesê:’ My 

baas vra dat u moet kom.’ Maar hy het gesê: ‘Daar is 'n paar 

koopmanne wat my geld skuld. Ek moet vanaand by die huis “wees 

om hulle te ontvang. Dra my verskoning oor dat ek nie by die ete 

kan wees nie.’  

Hy het na 'n ander een gegaan en gesê: ‘My baas vra u moet kom’ 

Die het weer geantwoord: ‘Ek het pas 'n huis gekoop. Hulle het my 

daar nodig. Ek het nie nou tyd nie.’ 

“Hy het na die derde een gegaan en gesê: ‘My baas vra u moet kom.’ 

Hy het geantwoord: ‘My vriend staan op trou en ek moet vir sy 

feesmaal sorg. Ek kan nie kom nie. Neem my tog nie kwalik omdat 

ek nie daar kan wees nie.’  

“Hy het ook na 'n vierde gegaan en vir hom gesê: ‘My baas vra u 

moet nou kom.’ Toe sê hy vir hom: ‘Ek het 'n tyd gelede 'n plaas 

gekoop en was net op pad om die huur te gaan invorder. Ek kan nie 

nou kom nie. Bied my verskoning aan.’ 

“Die bediende het teruggekom en vir sy baas gesê: ‘Die mense wat u 

genooi het om te kom eet, het almal verskoning aangebied.’ Toe sê 

die baas vir sy bediende: ‘Gaan buitentoe, die strate in. Bring almal 

wat jy teenkom om te kom eet. Sakemanne en handelaars sal nie op 

die stoele in my vaderhuis sit nie.’” 

Vers 65:   Hy sê: “'n Goeie man het 'n wingerd besit wat hy uitverhuur met met 

die bedoeling dat die huurders dit vir hom sal bewerk en dat hy 

huurgeld daarvoor sal ontvang. 

“Hy het sy kneg gestuur om die huurgeld te gaan haal. Hulle het 

hom egter gegryp en  byna dood geslaan. Toe die kneg terugkom 

het hy vir die eienaar vertel wat gebeur het. 

“Toe sê die eienaar: miskien het hulle hom nie herken nie. Toe 

stuur hy 'n ander kneg maar die boere het hom ook geslaan. Daarna 



stuur die eienaar sy seun want hy het gedink:’Miskien sal hulle my 

seun ontsien’. Toe die huurders egter daarvan bewus word dat die 

erfgenaam in die wingerd is, het hulle hom gegryp en hom vermoor. 

Wie ore het moet luister.” 

Vers 66:   “Leer my omtrent die klip wat die bouers afgekeur het, maar toe die 

hoeksteen geword het.” 

Vers 67:   Jesus sê: “Wie alles ken, behalwe homself, weet niks." 

Vers 68:   Jesus sê: “Salig is julle wanneer julle gehaat en vervolg word, en julle 

sal 'n plek vind waar julle nie vervolg sal word nie.” 

Vers 69:   “Salig is hulle wat in hul harte vervolg word, dit is hulle wat werklik 

die Vader ken. Salig is hulle wat honger ly sodat die mae van die 

behoeftiges gevul kan word.” 

Vers 70:   Jesus sê: “As julle voortbring wat in julle is sal dit wat julle voortbring 

julle red. As julle dit nie in julle het nie, sal dit wat julle nie het nie, 

julle vernietig.” 

Vers 71:   Jesus sê: “Ek sal hierdie Huis afbreek en niemand sal dit weer kan 

opbou nie.” 

Vers 72:   ('n Man) vra vir hom: “Sê tog vir my broers dat hulle die erfenis van 

my pa met my moet deel”. Hy antwoord hom: “Man, wie het van 

my 'n verdeler gemaak?” Hy draai hom na sy leerlinge en sê: “Ek is 

tog nie 'n verdeler nie, of hoe?” 

Vers 73:   Jesus sê: “Die oes is groot op die koringland, maar daar is te min 

arbeiders. En julle moet die eienaar vra om meer arbeiders te 

stuur.” 

Vers 74:   Jesus het gesê: “Meneer, daar staan baie rondom die put, maar daar 

is niemand binne-in nie.” 

Vers 75:   Jesus sê: “Baie staan by die deur, maar net die eenlinge sal die 

bruidsvertrek binnegaan.” 

Vers 76:   Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n koopman wat 

heelwat koopware in sy sak gehad het maar êrens 'n besondere pêrel 

raakgeloop het. Die koopman was verstandig. Hy het al sy ware 



verkoop, en vir homself die een pêrel gekoop. So moet julle ook 

soek na die skat wat nie vergaan nie, maar blywend is, wat nie deur 

‘n mot opgeëet of deur 'n wurm bederf kan word nie.” 

Vers 77:   Jesus sê: “Ek is die Lig wat bo alles is. Ek is die Al. Die Al kom uit 

my voort en die Al reik uit na my. Kap hout, ek is daar; tel 'n klip op 

en jy sal my vind.” 

Vers 78:   Jesus sê: “Waarom het julle woestyn toe gekom? Om 'n riet te sien 

wat in die wind bewe? Of om iemand te sien met sagte klere aan 

(soos julle) heersers en magtiges? Hulle is geklee in sagte klere en 

hulle verstaan nie die waarheid nie.” 

Vers 79:   'n Vrou uit die skare sê vir hom: “Gelukkig is die baarmoeder wat 

jou gedra het en die borste wat jou gevoed het”. Hy sê vir haar:” 

Gelukkig is hulle wat die woord van die Vader hoor en dit in hulle 

hart bewaar. Want die tyd sal kom dat julle sal sê: ‘Gelukkig is die 

skoot wat nie ontvang het en die borste wat nie gevoed het nie.’” 

Vers 80:   Jesus sê: “Wie die wêreld ken, beheers die liggaam. Wie die liggaam 

beheers, het die wêreld oorwin.” 

Vers 81:   Jesus sê: “Laat hy wat ryk geword het as koning heers, en laat hom 

wat mag het daarvan afstand doen.” 

Vers 82:   Jesus sê: “Wie naby my is, is naby die vuur en wie ver van my is, is 

ver van die Koninkryk.” 

Vers 83:   “Mense kan beelde sien, maar die lig daarin is verborge in die Vader 

se lig. Hy sal geopenbaar word, maar sy beeld is verborge in sy lig.” 

Vers 84:   “Julle hou daarvan om jul gelykenis (in 'n brons spieël) te sien. Maar 

as julle jul ewebeeld sien, wat ontstaan het voordat julle gebore is, 

wat nie sterf nie en nie sigbaar is nie, sal julle dit kan verdra?” 

Vers 85:   “Adam is geskep met groot mag en rykdom en hy was julle nie 

waardig nie. Want as hy julle waardig was sou hy die dood nie 

gesmaak het nie.” 

Vers 86:   Jesus sê: “Jakkalse het gate en voëls het neste, net die seun van die 

mens het geen plek om sy kop neer te lê en te rus nie.” 



Vers 87:   Jesus sê: “Ellendig is die liggaam wat afhanklik is van 'n ander 

liggaam en ellendig is die siel wat van beide afhanklik is.”(Sien ook 

vers 112.) 

Vers 88:   Jesus sê: “Die boodskappers en die profete moet na julle toe gaan 

en aan julle gee wat julle nodig het. En van julle kant af moet julle 

gee wat julle beskikbaar het om te gee en julle self moet sê wanneer 

hulle moet kom en kom haal wat hulle toekom.” 

Vers 89:   Jesus sê: “Julle was die buitekant van die beker? Besef julle nie dat 

die (pottebakker), wat die buitekant van die beker gemaak het, ook 

die binnekant gemaak het nie?” 

Vers 90:   Jesus sê: “Kom na my toe, want my juk is lig en my heerskappy is 

sag en julle sal rus vind vir julself.” 

Vers 91:   Hulle sê vir hom: “Vertel ons tog wie u is, dat ons in u kan glo’. Hy 

sê vir hulle: “Julle verstaan die tekens van die hemel en die aarde, 

maar hom wat voor julle staan herken julle nie en daarom weet julle 

nie hoe beslissend hierdie oomblik is nie.” 

Vers 92:   Jesus sê: “Soek en julle sal vind. Daar was 'n tyd toe ek julle nie alles 

vertel het wat julle wou weet nie. Nou wil ek graag dit vir julle sê 

maar niemand vra my daarna nie.” (Lees ook vers 38) 

Vers 93:   “Moenie wat gewy is (offervleis) aan die honde gee nie wat hulle sal 

dit op die mishoop gaan eet, moenie julle pêrels voor die varke gooi 

nie (want hulle sal nie van beter weet nie en dit in die modder 

vertrap).” 

Vers 94:   Jesus sê: “Wie soek sal vind en vir wie klop sal oopgemaak word.” 

Vers 95:   Jesus sê: “As julle geld het, moenie dit teen rente uitleen nie maar 

gee dit aan mense van wie julle dit nooit terug sal kry nie.” 

Vers 96:   Jesus sê: “Die Koninkryk van die vader is soos 'n vrou wat 'n klein 

bietjie suurdeeg neem, dit in die deeg wegsteek en 'n groot brood 

bak. Wie ore het om te hoor moet luister.” 

Vers 97:   Jesus sê: “Die Koninkryk is soos 'n vrou wat 'n kruik meel gedra het. 

Op pad, toe sy nog ver van haar huis was, het 'n handvatsel van die 



kruik afgebreek en die meel het begin uitstroom. Sy het nie daarvan 

geweet nie en ook niks agtergekom nie. Toe sy by die huis kom sit 

sy die kruik neer en toe eers kom sy agter dat dit leeg is.” 

Vers 98:   Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n man wat van plan 

is om 'n magtige man om die lewe te bring. Toe hy nog by sy huis is, 

trek hy sy swaard en druk dit in die kleimuur van sy huis om te sien 

of sy arm sterk genoeg is. Toe eers het hy die magtige man 

vermoor.” 

Vers 99:   Sy leerlinge sê vir hom: “U broers en u moeder staan buite. Hy sê 

vir hulle: Almal hier, wat die wil van my Vader doen, is my broers 

en my moeder. Net hulle sal die koninkryk van my vader 

binnegaan.” 

Vers 100:   Hulle het Jesus 'n goue munt gewys en gesê: “Die amptenare van die 

keiser eis belasting van ons”. Hy sê vir hulle: “Gee aan die keiser wat 

aan die keiser behoort; aan God wat aan God behoort en aan my 

wat my toekom.” 

Vers 101:   “Wie nie sy pa en ma haat soos ek nie, kan nooit my volgeling wees 

nie. En wie sy pa en ma nie soos ek liefhet nie, kan nie van my leer 

nie. Want my ma het my vir die dood gebaar maar my ware moeder 

(die Heilige Gees) het aan my die lewe geskenk.” (Lees ook vers 55.) 

Vers 102:   Jesus sê:”Vervloek is die Fariseërs. Hulle is soos 'n hond wat in die 

krip lê en slaap: Hy eet self nie en laat ook die osse nie toe om te eet 

nie.” (Lees ook vers 39.) 

Vers 103:   Jesus sê: “Gelukkig is hulle wat weet waar die rowers gaan toeslaan, 

sodat hulle kan gereed maak, hul imperiale magte kan versamel en 

gereed wees voordat die rowers kom.” (Lees ook vers 21.) 

Vers 104:   Hulle sê vir Jesus: “Kom laat ons vandag vas en bid”. Hy antwoord: 

“Wat het ek gesondig en waarin skiet ek te kort? Eers as die 

bruidegom die feessaal verlaat het is dit tyd om te vas en te bid.” 

Vers 105:   Jesus sê: “Wie sy pa en ma ken sal die kind van 'n hoer genoem 

word.” 



Vers 106:   Jesus sê: “As julle die twee een maak sal julle Seuns van die Mens 

word, en as julle sê: 'Berg, gee pad', sal dit padgee.” 

 

Vers 107:   Jesus sê: “Die Koninkryk is soos 'n herder wat honderd skape gehad 

het. Een van hulle, die grootste, het afgedwaal. Hy het die nege-en-

negentig net so gelos en gaan soek totdat hy die een gekry het. Na al 

hierdie moeite het hy aan die skaap gesê: ‘Ek het jou liewer as al 

nege-en-negentig saam.’” 

Vers 108:   Jesus sê: “Wie die woorde uit my mond drink, sal word soos ek en 

ek soos hy en die verborge dinge sal aan hom geopenbaar word.” 

Vers 109:   Jesus sê: “Die koninkryk is soos 'n man wat 'n stuk grond gehad het 

waarop 'n skat versteek was, sonder dat hy dit besef het. Na sy dood 

erf sy seun die grond, maar hy het ook nie van die skat geweet nie. 'n 

Man het toe die grond gekoop en begin ploeg en terwyl hy ploeg 

ontdek hy die skat. Hy begin toe geld op rente uitleen aan wie hy 

wou.” 

Vers 110:   Jesus sê: “Laat iemand wat die wêreld ontdek en ryk geword het die 

wêreld verloën.” (Lees ook vers 80.) 

Vers 111:   Jesus sê: “As die hemele en die aarde voor julle oë opgerol word, 

dan sal hy wat in die Lewende leef die dood nie sien en geen vrees 

ken nie.” 

Het Jesus nie gesê: “Wie homself gevind het het nie sy gelyke in die 

wêreld nie?” 

Vers 112:   Jesus sê: “Ellendig is die liggaam wat van die siel afhanklik is en wee 

die siel wat van die liggaam afhanklik is.” 

Vers 113:  Sy leerlinge vra vir hom: “Wanneer sal die koninkryk kom?” Jesus 

sê: “Dit sal nie kom deur daarop te wag nie. Niemand sal sê: 'Kyk, 

hier is dit!' of 'Kyk, daar is dit' nie. Nee, die koninkryk is al uitgesprei 

oor die aarde en tog sien mense dit nie.” 

Vers 114:   Simon Petrus sê vir hulle: “Stuur Maria (Magdalena) weg uit ons 

kring want 'n vrou is die (ewigheids)lewe nie waardig nie”. Toe 

antwoord Jesus: “Let goed op wat ek sê: Ek sal haar so beklee dat sy 



waarlik mens kan word, en 'n lewende gees net soos julle mans, want 

elke vrou wat haar met die ware mensheid beklee kan ingaan in die 

koninkryk van die hemel.” 

  



 

Die Evangelie van Thomas met tekskommentaar 

 

Vers 1 

 

Hier volg die verborge woorde wat deur die lewende Jesus gespreek en deur 

Judas Thomas die Tweeling opgeteken is. 

Hy sê: “Wie die (dieper) betekenis van my woorde ontdek sal die dood nie 

smaak nie.” 

 

Die eerste paragraaf van antieke geskrifte gee altyd ‘n opsomming van waaroor 

die res van die geskrif sal handel.1 Uit die aanhef van die Thomas-evangelie kan 

ons aflei dat die skrywer deur bybelse versamelings spreuke geinspireer is om 'n 

soortgelyke versameling saam te stel. Maar tegelyk gee die skrywer daardeur te 

kenne dat hy die Joodse bybel as gesaghebbend aanvaar en die God van die Ou-

Testament as sy eie God aanvaar. ‘n Belangrike punt, aangesien nie alle Christene 

(en veral nie gnostiese christene)2 het in die eerste eeu die god van die bybel as 

die Ware God aanvaar het nie. 

Die Nederlandse geleerde, prof. Gillis Quispel, wat ook die Koptiese vertaling 

van hierdie evangelie ontdek het, se navorsing toon aan dat die kern van hierdie 

evangelie teruggevoer kan word tot ongeveer die jaar 40 en dat dit kort na Jesus se 

dood reeds onder die gemeente in Jerusalem in omloop was. Reeds in die tweede 

eeu na Chistus is dit as gesaghebbend beskou in die Aramese Christendom (die 

“oorspronklike” Christendom), met as middelpunt die stad Edessa (vandag die 

stad Urfa in Turkye). 

So gebruik 'n ander boek wat ook by Nag Hammadi in Egipte herontdek is, Die 

boek van Thomas die Atleet, 'n soortgelyke openingsin, en gebruik selfs Mani, 

                                                           
1
 Gillis Quispel, Het Evangelie van Thomas 

2
 gnosties, =e. Van of behorende tot die gees v.d. gnosis. 

gnostisisme. 1. Leer v.d. dieper kennis van godsdienssake. 2. Teosofiese rigting wat al die elemente v.d. 

godsdiens bevat het, maar ook die filosofiese behoeftes wou bevredig. 



die stigter van die Manichese Christendom, soortgelyke woorde in die opening 

van sy Epistula Fundamenti (Brief oor die Grondslag). Mani is naby Edessa 

gebore en was Aramees-sprekend. Die Aramese-, of Oos-Siriese kerk het lank 

naas die Latynse en Griekse Christendom voortbestaan. Aanvanklik met Edessa 

as middelpunt en nog later met hoofkwartier in Babilon. 

Hier is eeue lank 'n eiesoortige Christendom in stand gehou, met eie rituele en 

die opvatting van die Heilige Gees as God-die-Moeder. Hulle het sendingwerk in 

die Ooste gedoen, was waarskynlik betrokke by die vestiging van die Christendom 

in China, tussen die sewende en agste eeue na Christus3 en het ook die kerk in 

Kerala in Indië gevestig. Uiteindelik het die druk van Islam - en die skrikbewind 

van die diktator Saddam Hussein - teen die einde van die Twintigste Eeu  vir 

hulle te veel geword en het die kerk in 1996 amptelik na San Francisco, in 

Kalifornië verskuif. 

Maar daar is nog ander inligting weggesteek in die openingsparagraaf. Soos dat dit 

opgeteken is deur Didymus Judas Thomas. Didymus is die Grieks vir tweeling, 

terwyl Thoma (Aramees t'oma en Grieks Thomas) ook tweeling beteken. Juda 

(Grieks Judas) is 'n algemene Joodse naam van daardie tyd, maar Thoma of 

Thomas was geen noemnaam nie4 Hierdie evangelie is dus letterlik saamgestel 

deur Judas Thomas die Tweeling. Die vraag is dus wie se tweeling was hierdie 

Juda(s)? 

In Markus 6:3 lees ons "Hy is tog maar net 'n timmerman, die seun van Maria en 

die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon. En sy susters woon ook hier by 

ons." (vrye vertaling). Die Judas van die Evangelie van Thomas kan dus die broer 

van Jesus wees. Ons weet dat sy broer Jakobus die onbetwiste leier van die 

Christelike kerk in Jerusalem was, na Jesus se dood (al is sy naam sorgvuldig uit 

Handelinge uit geredigeer! Die Evangelie van Thomas kom uit die hart van die 

Jerusalemse kerk5, en 'n mens kan nog heelwat van die oortuigings van die Judese 

kerk daarin vind uit die periode voordat die Christendom aangepas is tot 'n 

Grieks-Romeinse godsdiens. 

In die tweede eeu is nog 'n laag by hierdie evangelie gevoeg deur Christene van 

Alexandrië. Maar waar kom die "Thomas" vandaan? Was hy dalk Jesus se 
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tweeling? Maar dan sou Markus nie sy naam tweede laaste genoem het nie. Die 

Oos-Siriese kerk het altyd na Thomas verwys as hul grondlegger, terwyl die kerk 

van Kerala, in Indië, hulself beskou as die produk van Thomas se sendingwerk.  

Prof Elaine Pagels van Princeton kom egter in hierdie verband met 'n verrassende 

verklaring6: die feit dat die word 'tweeling' in twee verskillende tale gebruik word is 

op sigself weer 'n kode en dat die samesteller se naam simbolies verstaan moet 

word. Die sleutel daarvoor vind sy in 'n boek wat deur hierdie evangelie 

geinspireer is en ook by Nag Hamamdi gevind is: Die Boek van Thomas die 

Atleet. Daarin sê Jesus aan Thomas: 

"Aangesien daar gesê word dat jy my tweeling en ware metgesel is, is dit onvanpas 

dat jy onwetend oor jouself is. Terwyl jy my vergesel het, hoewel jy dit nog nie 

besef nie, het jy al jouself leer ken. En jy sal genoem word 'die-een-wat-homself-

ken'." 

Hieruit lei sy af dat iemand wat die dieper betekenis van Jesus se woorde leer 

verstaan, en daarvolgens leef, sy "geestelike tweeling" sal word. Hierdie evangelie 

is dus 'n handleiding vir die "navolging van Jesus". 

In die vroegste eeue was dit 'n algemene opvatting dat die gemiddelde mens 

geestelik "dood" is en eers weer moet ontwaak tot 'n besef van sy ware wese. 

Paulus haal klaarblyklik aan uit 'n gesang wat in sy tyd al gesing is, as hy skryf: 

"Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn." 

Dit is dus ook hoe 'n mens die woorde "sal die dood nie smaak nie" moet 

verstaan. 

Die Aramese Christendom het egter vir Thomas as die groot ingewyde beskou 

"wat verborge misterieë van die lewegewende Jesus ontvang het."7 In die Grieks-

Romeinse wêreld was 'n misterie 'n heilige geheimenis wat slegs aan ingewydes 

openbaar mag word. Elke ingewyde moes 'n eed in hierdie verband aflê en so 

ernstig is hierdie eed beskou dat ons selfs vandag nog feitlik niks weet van die 

groot misteriespel en inwyding wat jaarliks by Eleusis in Griekeland gehou is nie. 

Die bedoeling was dat gelowiges stap vir stap tot 'n dieper insig in die wese van 'n 

godsdiens ingelei is. So het dinge wat aan die begin nie sin sou maak nie, aan die 
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einde van die inwydingsproses wel deeglik sin gemaak. In die Judaïsme maak ons 

ook reeds vroeg hiermee kennis in die vorm van die Merkaba-mistiek, wat 

rondom Esegiël se visioen ontstaan het. So ernstig is hierdie mistieke kennis 

beskou (en ook so gevaarlik!) dat net 'n rabbi wat self hierin ingewy was dit aan 

iemand ouer as veertig kon leer. 

Dat Jesus se leer ook 'n element van geheimhouding bevat het, lees ons in 

Markus 4:11: "Aan julle word dit gegee om die misterie (mysterion) van die 

Koninkryk te ken maar teenoor buitestaanders praat ek in raaisels (parabolai)." 

(Vry vertaal.) 

In die laat jare vyftig van die Twintigste eeu is daar ook 'n "geheime" toevoegsel tot 

die Evangelie van Markus in 'n klooster in die Sinaï-woestyn ontdek, wat 

klaarblyklik in die gemeente van Alexandrië gebruik is vir die onderrig van 

"gevorderde" Christene. Daar het klaarblyklik 'n hele tradisie binne die jong kerk 

bestaan oor "geheime leringe" van Jesus. Volgens Clemens van Alexandrië8 het 

ouderlinge aan hom vertel dat Jesus na sy opstanding geheime gnosis9 verleen het 

aan sy broer Jakobus10 en aan Petrus. 

Grieks het twee woorde vir kennis, die een daarvan was episteme, of kennis wat 'n 

mens uit 'n boek of van 'n leermeester kan verkry, soos kennis van wiskunde of 

van geskiedenis. gnosis daarenteen is eerder 'n soort kennis van die hart, 'n 

besondere insig. Dit is die soort kennis wat soms vir geleerdes en rykes verborge 

kan bly, maar wat selfs eenvoudiges en armes kan verkry. 

Die Nederlandse kultuurhistorikus, Jacob Slavenburg, skryf op sy webtuiste, 

www.jacobslavenburg.nl: 

 

“Gnosis is nie 'n filosofie nie, maar 'n ervaring.  

Gnosis is nie 'n doel nie, maar 'n weg.  

Gnosis bring die mens by homself uit en van daaruit weer na die wêreld.  

Gnosis is die ervaring van intense en onlosmaaklike verbondenheid met die Al 

(alles wat is). 

 

“Deur gnosis van sy eie siels-kern het die mens ook gnosis van die oorsprong van 

die siels-kern, van pneuma (Gees). Gees word deur vele gnostici beskou as 'n 
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meer gepaste woord as God, omdat laasgenoemde begrip al soveel besoedeling 

ondergaan het. Selfs al is 'n mens 'geestelik dood' het 'n mens se siel egter nog 'n 

vae herinnering aan die volmaakte goedheid van sy ware aard en die doel van 

spiritualiteit is juis om hierdie herinnering te versterk." 

Die vraag kan gevra word in hoeverre hierdie woorde van Jesus werklik "geheim" 

was, aangesien dit vir die grootste gedeelte ook in die vier bybelse evangelies 

voorkom. As 'n mens egter hierdie versameling spreuke in sy geheel lees en die 

teks vir homself laat spreek, word dit gou duidelik dat die geheimenis in die 

betekens agter die woorde lê. 'n Mens kan maklik die teks deurlees sonder om 

die dieper betekenis van die woorde raak te lees. Die "geheim" lê dus in hoe 

hierdie woorde verstaan word. Hiervoor het 'n mens óf 'n leermeester nodig wat 

self in die dieper betekenis ingewy is, óf jy moet die woorde van elke spreuk soos 

'n Zen-koan in jou kop laat maal totdat dit self sy dieper betekenis aan jou 

openbaar. Baie van hierdie spreuke is kennelik bedoel om lank oorpeins te word, 

sodat dit sal saamval met 'n geleidelike groei in selfkennis en geestelike 

rypwording. 

In hierdie evangelie, sonder kruis en sonder opstanding, is daar geen sprake van 

skielike bekerings nie, maar wel van 'n reeks skielike insigte. Om hierdie 

versameling spreuk vir spreuk deur te werk word 'n geestelike dieptereis. 

 

Vers 2 

 

Jesus sê: “Laat hy wat soek nie ophou soek totdat hy gevind het nie, en as hy 

gevind het sal hy geskok word en as hy geskok is sal hy hom verwonder en sal hy 

as koning oor die Al heers en rus vind.” 

 

Van hierdie vers bestaan daar nie net 'n Koptiese vertaling nie, maar ook 'n 

Griekse fragment, waarvan die helfte van elke reël weg is. Deur die twee naas 

mekaar te lê kan 'n mens egter die oorspronklike restoureer. Dan word dit egter 

duidelik dat die Griekse teks 'n hoogtepunt bereik met "rus vind" -- 'n kodewoord 

vir verlossing -- terwyl die Koptiese teks 'n hoogtepunt bereik deur "te heers". 

 



J.D. Crossan is van mening dat dit redelik seker is dat die Griekse se teks die 

oorspronklike is, aangesien "rus" een van die hooftemas in Thomas is. Die verskil 

tussen die Griekse en Koptiese tekste, sê hy, kan waarskynlik toegeskryf word aan 

'n misverstand deur die Koptiese vertaler.11  

Vanuit ‘n sielkundige oogpunt gee hierdie vers ‘n beskrywing van die verskillende 

stadia van die verkryging van gnosis of selfkennis12   “Soek” dui op die ontwaking 

van ‘n behoefte aan sin in ‘n mens se eie lewe; “vind” dui op die bewuswording 

van groei in ‘n mens se bewussyn. Tot die verbasing van baie bring hierdie 

sielkundige proses nie gemoedsrus en sereniteit mee nie. Verre daarvandaan 

veroorsaak die proses van individuasie eerder transformerende konflik en 

psigologiese onrus”13. 

Elaine Pagels14 beskryf dit as 'n geestelike pad wat tegelyk onthutsend en eensaam 

kan wees. Boonop vereis hierdie pad nie dat 'n mens aan 'n sekere 

geloofbelydenis moet glo nie, maar dat 'n mens die hele pad self moet stap en 

belewe, voordat jy tot geestelike gnosis kan kom. 'n Mens kan ook nie met 

oortuiging glo in dit wat jy nie self as waar kan ervaar nie. Daarom sal 'n mens aan 

die einde van hierdie geestelike reis ook nie meer nodig hê om te glo nie, maar 

sal jy met jou hart weet. Soos die sielkundige, Carel Jung, aan die einde van sy 

lewe in 'n BBC- onderhoud gesê het, toe hy gevra is of hy aan die bestaan van 

God glo: "Ek hoef nie te glo nie, ek weet." 

Vers 3 

 

Jesus sê: "As julle onderwysers vir julle vertel die koninkryk is in die hemel, moet 

julle oppas dat die voëls van die hemel nie voor julle daar is nie. As hulle sê: 'Dit 

is onder die aarde', pasop dat die visse van die see nie voor julle daar is nie. En hy 

sê: Die koninkryk is in julle en rondom julle. As julle julself ken sal julle geken 

word en julle sal besef dat julle die kinders van die Lewende Vader is. Maar as 

julle julself nie ken nie leef julle in (geestelike) armoede en julle self is die 

armoede.” 

Hier het ons 'n spreuk uit die Judees-christelike tradisie wat hom duidelik 

uitspreek teen die materialistiese siening van hemel en hel. Die hemel is nie 'n 
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'plek' waar 'n mens harp speel of in kore sing nie. Die hemel is in die manier 

waarop ons na die lewe en ons medemens kyk; dit is iets wat die geestelike reis in 

'n mens se siel self uitgrif. 'n Mens kan in 'n oogwink in die hemel - of in die hel - 

wees. As 'n mens met liefde en deernis met iemand omgaan is jy in die hemel en 

as jy vir iemand kwaad is, is jy klaar in die hel. 

Volgens Quispel was Augustinus klaarblyklik (weens sy agtergrond by die 

Manicheërs) goed bekend met hierdie evangelie en met hierdie vers, want in sy 

De sermone Domini in monte 11, 17 verwys hy daarna, al was die Evangelie van 

Thomas in sy dae al as 'ketters' beskou: "Maar as 'n mens glo dat die plek van 

God in die hemel is as die hoogste deel van die wêreld, dan sal die voëls nader 

daaraan wees as ons, want hulle leef nader aan God." 

Vanuit ‘n sielkundige oogpunt verduidelik Hoeller 15  dat onbewustheid die 

verskriklikste vorm van geestelike armoede is, want om nie sin te hê nie is om die 

sentrale kern van die lewensproses te mis. Selfkennis skep ‘n verbinding tussen 

die ego en die Self en lei tot ‘n outentieke lewe’. 

Vers 4 

 

Jesus sê: “Die bejaarde sal nie skroom om 'n kind van sewe dae oud te vra waar 

die plek van die lewe is nie, en hy sal lewe. Want baie eerstes sal die laaste wees 

en baie laastes eerste. En hulle sal eenlinge word.” 

Marvin Meyer skryf "hierdie frase dui waarskynlik 'n onbesnede kind aan ('n 

Joodse seuntjie moes op die agste dag besny word).16" Met sy besnydenis word 'n 

kind deel van die Joodse kultuur, met al sy moets en moenies. Hy erf as't ware 'n 

hele kultuur, vyande en al. Om soos 'n kind die koninkryk binne te gaan beteken 

dan ook om eers afstand te doen van al jou geestelike 'bagasie' en jou aangeleerde 

'beginsels' en met nuwe oë na Jesus en sy leer te kyk. 

Hierdie spreuk moet saamgelees word met die vorige twee: 'n Mens moet die 

koninkryk soek, maar hierdie vers maak dit duidelik dat daar nie gidse is wat jou 

sonder stampe en stote op die weg tot heiligmaking kan lei nie. Dit is iets wat 

elkeen alleen moet aanpak. Boonop sal jou aangeleerde vroomheid jou min baat 

op hierdie reis. 
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Vers 5 

 

Jesus sê: “Ken hom wat voor jou oë is en dit wat verborge is sal vir jou 

geopenbaar word. Want daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie.” 

Volgens Quispel is die styl van hierdie spreuk tipies Joods, aangesien Hebreeus 

dikwels 'n imperatief gebruik om 'n voorwaardelike sin aan te dui. In Psalm 4:5 

staan byvoorbeeld: "Word kwaad en moenie sondig nie" (vry vertaal). Dit beskou 

Quispels as nog 'n verdere bewys van hierdie evangelie se Joodse herkoms. 

Volgens hom kom daar in die Manichese Kephalaia LXV, 163 'n vers voor wat 

duidelik deur hierdie vers in Thomas geïnspireer is: "Ken hom, wat voor jou oë 

is, en dit wat vir jou verborge is, sal aan jou geopenbaar word." Vers vyf sluit ook 

aan by die vorige vier verse, waarvan die tema 'soek en vind' is. 

Om jouself te leer ken moet jy eers die onbesnede kind in jouself vind. Die kind 

wat nog nie beswaar is met 'n kulturele belading en 'n verskil tussen 'ons' en 'hulle' 

nie. Dit gaan hier dus oor wat die Zen-meester D.T. Suzuki die "beginners mind" 

genoem het 17: Die kyk sonder enige vooroordele. 
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Vers 6 

Sy dissipels het hom gevra en gesê: “Hoe moet ons vas en hoe moet ons bid, en 

hoe moet ons liefdadigheid beoefen en watter (dieet-) voorskrifte moet ons 

navolg?" Hy het geantwoord: "Moenie lieg nie en moenie (aan ander) doen wat 

julle haat nie, want alles is aan die hemel bekend. Daar is niks weggesteek wat nie 

aan die lig sal kom nie en niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie.” 

Jesus kon dit kwalik duideliker gestel het: Solank 'n mens vas, bid of aalmoese 

gee om daardeur 'punte aan te teken' het dit geen meriete nie. Dit is alles dinge 

wat 'n mens moet doen uit 'n innerlike behoefte, wat op sy beurt weer vloei uit 'n 

lewende verhouding met God. Jean Dorese skryf hieroor: "...'daar is niks 

weggesteek wat nie aan die lig sal kom nie' verwys onteenseglik na daardie deugde 

waarop Jesus telkens klem gelê het: Dit is verkieslik bo grootdoenerige openbare 

vroomheid; en alles sal eendag aan die lig kom".18  

F.F. Bruce voeg hierby: "In hierdie en ander spreuke (sien spreuke 14, 27 en 104) 

word dit beklemtoon dat 'n ware vas is weerhouding van verkeerde woorde en 

dade en nie van iets soos kos nie. Die negatiewe vorm van die Goue Reël, 

'Moenie (aan ander) doen wat jy haat nie' kom herhaaldelik voor in vroeë Joodse 

etiese geskrifte... (soos Rabbi) Hillel se woorde, 'Wat haatlik is vir jou, moet jy nie 

aan jou medemens doen nie, dit is die hele wet; alle ander dinge is 

kommentaar.’“19 

Hier het ons dus weer eens bewys van die Evangelie van Thomas se Joodse 

agtergrond. 

Sielkundig beteken hierdie vers dat elke mens sy of haar eie innerlike morele 

kode moet ontdek. Dit is nie moontlik om ‘n “eenling te word’ (of individuasie te 

bereik, in die Jungiaanse betekenis van die woord) tensy ‘n mens die moets en die 

moenies van jou gemeenskap deeglik deurgedink en ‘n eie mening daaroor 

gevorm het nie.20 
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Vers 7 

 

Jesus sê: “Geseënd is die leeu wat deur die mens geëet word, want die leeu sal 'n 

mens word. En vervloek is die mens wat deur die leeu geëet word, want die leeu 

sal 'n mens word.” 

Hier is een van die mees enigmatiese spreuke in die hele evangelie. 'n Mens kry 

die indruk dat dit bedoel was om soos 'n Zen-koan in die gedagtes rondgerol te 

word, totdat die onbewuste op 'n dag self die antwoord verskaf - want 'n 'logiese 

antwoord' is daar skynbaar nie. So 'duister' is dit skynbaar vir die meeste vertalers 

dat sommiges aanvaar die laaste reël moet 'n fout wees en dit verander het na 'en 

die mens sal 'n leeu word'. 

Wanneer hierdie spreuk weer eens nie op sy eie beoordeel word nie, maar in 

samehang met die voorafgaande spreuke, is die betekenis hiervan heel duidelik: 

die leeu is 'n simbool van daardie dinge wat 'n mens moet oorwin voordat jy die 

koninkryk kan binne gaan. 'n Koptiese Manichese Psalm (CCLVII), sluit hierby 

aan: "Hierdie leeu wat in my is, wat my elke oomblik besoedel, het ek verwurg en 

uit my siel uitgegooi"21. 

My voorstel is dat hierdie leeu die grootste struikelblok verteenwoordig wat 

iemand op die pad na geestelike groei en heelheid kan teenkom: Sy eie ego! As 

die mens die leeu (ego) oorwin, word die leeu 'n ‘mens’ (iemand wat sy ego met 

sy Self geïntegreer het); maar as die leeu (ego) die mens oorwin word dit 

eweneens 'n mens -- maar 'n volkome ego-gedrewe mens. 

Dit is 'n stryd wat elkeen van ons daagliks moet stry, en ons ken almal ook mense 

wat volkome deur die ego oorgeneem is. Albert Nolan skryf22: Die apostel Paulus 

was pynlik bewus van wat ons vandag die ego noem, behalwe dat hy dit die vlees 

(sarx) noem. Dit het tot heelwat misverstand aanleiding gegee, want die woord 

roep beelde van seksuele begeerte, wellus en vraatsug op. Maar wanneer Paulus 

die werke van die vlees opnoem sluit hy vyandigheid, konflik, jaloesie, woede, 

tweespalt, afguns, geveinsdheid en mededingendheid in. 23  Hierdie dinge sal 

vandag beskryf word as die vrugte van die ego. 
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"Paulus, soos die meeste van ons, het werklik 'n stryd hiermee gehad, soos ons in 

Romeine 7:14-24 kan sien ... Wat hy sy vlees noem, of die wet van sonde wat in 

hom is, sal ons vandag ego noem. Dit definieer die probleem eerder as 

selfsugtigheid en nie begeertes nie. Eeue lank het goed-bedoelende askete hul 

begeertes probeer kruisig, omdat hulle gedink het hulle begeertes is die liggaam 

wat hulle verlei" 24( 

Vers 8 

 

En hy sê: “'n Mens is soos 'n wyse visser wat sy net in die see gooi en dit vol klein 

vissies uit die see trek. Tussen hulle vind hy 'n mooi groot vis en die wyse visser 

gooi al die kleintjies terug in die see en kies sonder aarseling die grote.  

Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.” 

 

Watter weergawe is die oorspronklike, die van Matt 13:47-50 of Thomas se 

weergawe? Hierdie vraag is baie belangrik omdat die verskille tussen die twee 

weergawes in die verlede dikwels gebruik is as "getuienis" dat Thomas eintlik 

"ketters" is, en dat die woorde "'n mens" staan vir wat in die Mattheus die 

koninkryk van God genoem word. 

Quispel beskryf Thomas se weergawe as "'n beeld uit die daaglikse lewe, gesien 

met die skerp blik van 'n onskuldige oog, maar met 'n pointe ... Daar staan 'n 

visser, een visser, tot aan sy lieste in die vlak water aan die kant van die meer van 

Genesaret in Galilea. Hy gooi sy werpnet in die see. As hy dit weer optrek sit dit 

vol klein katvissies en net een lekker groot vis. Hy gooi die klein vissies weer 

terug in die see, en kies die groot vis uit." Mattheus, daarenteen, vertel van 'n hele 

groep vissers wat 'n treknet uit die see trek en dan gaan sit en die groot en klein 

vissies in verskillende kratte gooi en die slegstes weggooi. Hy maak dan daarvan 'n 

gelykenis oor die eindtyd en dat daar onder almal wat God verwerp het 'n geween 

en 'n gekners van tande sal wees. 

Die hele beskrywing van Mattheus toon weinig ooreenkoms met die daaglikse 

lewe en gebruike rondom die see van Genesaret; dit skets eerder die visserslewe 

langs die Middellandse See. Daar kan dus weinig twyfel bestaan dat die weergawe 

in Thomas ouer is as die in Mattheus en dat dit nogmaals van die Judese 
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herkoms van hierdie evangelie getuig. In samehang met die vorige spreuk lyk dit 

of die spirituele soeker in hierdie spreuk gewaarsku word om hom of haar nie op 

te hou met (rituele en dogmatiese) kleinighede en beuselagtighede van 'n 

bepaalde tradisie nie, maar om die groot waarhede daarvan ter harte te neem. 

Om deur godsdiens (die aanvaarding van sekere belydenisskrifte) te beweeg tot by 

spiritualiteit (eie ervaring van 'n verhouding met die Bron). 

Vers 9 

 

Jesus sê: “Kyk die saaier gaan uit, vul sy hand met saadkorrels en strooi dit uit. 

Party val op die paadjie, die voëls kom en eet dit op. Ander val op 'n rots en skiet 

geen wortels nie en bring ook geen vrug voort nie. Nog ander beland tussen die 

dorings wat die saad verstik en die wurms kom en eet dit op. En ander val op die 

goeie grond en dra baie vrug: party sestigvoudig en ander honderd-en-twintig-

voudig.” 

Thomas se weergawe van hierdie gelykenis is nie naastenby so goed vertel soos 

die van die gelykenis van die saaier in Markus (4:2-9) nie, maar juis die 

bondigheid hiervan gee 'n mens 'n aanduiding dat dit moontlik ouer is as Markus 

se weergawe. En waar Markus die saad "langs die pad" laat val, saai Thomas se 

saaier dit op die pad. Hieraan herken 'n mens die "oorspronklikheid" van 

Thomas se weergawe, want in Jesus se tyd het boere eers die saad gesaai en dit 

daarna ingeploeg. Daarom sou die saaier dit ook op die voetpad gesaai het wat 

deur die stoppelland getrap is, skryf Quispel. Weer eens kan die "Judeesheid" van 

Thomas se herkoms nie misgekyk word nie. 

Opvallend is ook dat die saad wat in die goeie grond geval het meer as genoeg 

oplewer om te vergoed vir die saad wat geen oes opgelewer het nie. 

Vers 10 

 

“Ek het (gekom om) vuur op die aarde te gooi en sal dit aanblaas totdat dit 

oplaai.” 

In Lukas (3:16) voorspel Johannes die Doper dat Jesus sal doop met die heilige 

gees en met vuur. In Lukas word die toekomstige tyd egter gebruik, terwyl in 

Thomas die vuur reeds op die aarde gegooi is. Volgens Quispel verduidelik Jesus 

hier dat hy, anders as Johannes, nie 'n beweging begin het waarin dit gaan om 



vergewing van sondes nie, maar om vurige geesdrif. Crossan sê dat Jesus nie ‘n 

“Jesus-beweging begin het nie, maar ‘n koninkryk-beweging”25  

Ook Funk en Hoover26 merk op dat die "konteks en vorm van hierdie spreuk dit 

onderskei van die weergawe in Lukas … In Lukas vorm dit deel van 'n groep 

(uitsprake) wat waarskynlik reeds in Q (die bronteks waaruit Mattheus en Lukas 

put) bestaan het en wat die vroeë Christelike gemeenskap se gemitologiseerde 

opvatting weergee dat Jesus gekom het ter wille van die wêreld se redding. In 

Thomas is hierdie spreuk 'n alleenstaande aforisme, en nie deel van 'n groep nie, 

en met niks van die verchristelikte taalgebruik van Lukas nie. Die spreuk in 

Thomas is waarskynlik onafhanklik van die weergawe in Lukas en ook nie 

afhanklik van Q nie, maar verteenwoordig 'n onafhanklike tradisie." 

So 'n siening plaas Thomas in ouderdom minstens gelykwaardig met die Q-teks 

en dus ouer as die evangelies wat in die Nuwe Testament opgeneem is. 

Sielkundig gesien is die ‘vuur’ wat Jesus aanblaas die ‘alchemiese vuur’ wat die 

teenoorgesteldes in die psige, soos manlik/vroulik, bewuste/onbewuste, tot ‘n 

kreatiewe konflik laat gloei, waaruit ‘heelheid’ kan kristaliseer.”Baie mense soek 

(in godsdiens, PM) rus en vrede vir die gemoed, maar wat hulle vind is ‘n dierlike 

(bovine) onbewustheid.”27  

Vers 11  

 

Jesus sê: “As hierdie hemel verbygaan en die hemel daarbo vergaan, dan sal hulle 

wat (innerlik) dood is nog nie lewend word nie. En hulle wat nou lewendig is sal 

ook nie sterf nie. Voorheen toe julle nog geëet het wat dood was, het julle die 

dooies lewendig gemaak; as julle in die lig kom wat sal julle nie alles kan doen 

nie? Voorheen, toe julle een was, het julle twee geword; nou dat julle twee is, wat 

sal julle doen?” 

In hierdie komplekse teks kom verskeie van die temas wat in die Thomas-

evangelie behandel word na vore: die verbygaan van die hemele; die noodsaak 

om van "die twee een te maak", om "lig te word" en vegetarisme. Om die wat dood 

is lewendig te maak is klaarblyklik 'n verwysing na die eet van vleis, met die 

versweë bedoeling dat die mens tot meer in staat is deur die eet van "lewende" 
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dinge, soos plante en vrugte. Vegetarisme was ‘n algemene verskynsel aan die 

begin van ons jaartelling en selfs die Stoïcyne het dit voorgestaan. 

In die vroeë eeue van ons jaartelling is geglo dat daar sewe hemele is, wat saamval 

met die destyds bekende sewe planete. Die sewende hemel was, volgens sommige 

groepe, waarheen siele wat op aarde heelheid ervaar het (verlossing verkry het) na 

die dood verhuis. Paulus vertel van 'n man (waarskynlik hyself) wat in 'n toestand 

van vervoering tot in die derde hemel geruk is. Die eerste twee hemele was 

waarskynlik maar die mins belangrike van die sewe hemele. 

F.F. Bruce skryf dat die eerste deel van hierdie spreuk 'n mens baie laat dink aan 

Mattheus 24:35 (so ook Lukas 16:17) "Hemel en aarde sal verbygaan, maar my 

woorde sal nooit verbygaan nie" -- hoewel dit nie 'n parallel is nie.28   

Om van "die twee een te maak" is 'n tema wat deur die Oudheid loop en wat 'n 

mens vir die eerste keer op skrif teenkom in die Griekse filosoof, Plato, se 

Simposium (Die Maaltyd). Hiervolgens was die mens oorspronklik tweeslagtig, 

maar het hulle die oppergod Zeus kwaad gemaak en hy het hulle in man en 

vroulike wesens verdeel, sodat die mens voortaan 'n groot deel van sy beskikbare 

tyd sou deurbring deur sy "ander helfte" te vind. Hierdie tema kom ook voor in 

Genesis 2, waar Eva nie uit Adam se ribbebeen gemaak word nie, maar waar 

Adam klaarblyklik ‘verdeel’ word, sodat gesê word: "Man en vrou het Hy hulle 

gemaak." 

In die nie-ortodokse vroeë Christendom het hierdie siening aanleiding gegee tot 

die opvatting dat man en vrou gelykwaardig is - 'n revolusionêre siening vir 

daardie tyd. Maar selfs op hierdie punt het menings uiteengeloop. By die 

Enkratiete29 het dit gelei tot die afwysing van seksuele omgang en die huwelik. 

Hierdie groepe was sterk verteenwoordig in die omgewing van Edessa, waar die 

Thomas-evangelie sy oorsprong het en in Alexandrië. 

Die feit dat die Enkratiete juis in die kosmopolitaanse Alexandrïe so sterk 

verteenwoordig was, mag dalk daarop dui dat hierdie lewenshouding nie 

noodwendig Judees-christelik was nie, maar dat dit dalk eerder ‘n geval was van ‘n 

groep kosmopolitiese christene wat onder die invloed van die Laat-Stoïcyne 

gekom het. Op die tydstip toe die derde laag van Thomas in Alexandrië bygevoeg 

is, het die Stoïcynse filosofie sy hoogtepunt as die belangrikste filosofiese skool in 
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die Grieks-Romeinse wêreld gehad. Nes die Enkratiete het hulle geleer dat die 

geslagsdaad tot geboorte en lyding aanleiding gee en daarom vermy moet word, 

John Sellers30 bespiegel juis dat dit die rede is waarom die Stoïcynse skool op die 

hoogtepunt van sy roem doodgeloop het.  

Hoewel die Enkratiete na die vestiging van die ortodoksie tot "ketters" verklaar is, 

het hulle opvatting oor "die vlees" tog die grondslag vir die christelike 

kloosterwese gelê. Omdat gekloosterde vroue as volkome gelykwaardig aan die 

man beskou is, vind 'n mens tussen die sesde en agste eeue 'n merkwaardige 

hoeveelheid adellike vroue wat van gedwonge huwelike af vlug en hulle as 

"ammas" (moeders) in die opkomende kloosters in die woestyne van Egipte en 

Sirië gaan vestig. Tipies hiervan is byvoorbeeld die lewe van die heilige 

Syncletica31 In haar studie oor vroeg-christelike vroue-askete, wys Laura Swan32 

daarop dat vroue dikwels selfs aan die hoof van manne-kloosters gestaan het 

Alexandrië was egter ook die tuiste van die Valentiniane, 'n invloedryke gnostiese 

groep33, wat nie net man en vrou gelyk geag het nie, maar ook die huwelik hoog 

aangeslaan het. Hierdie groep was een van vele waar "die twee” in elke mens "een" 

moes word deur middel van 'n simboliese en diep psigologiese seremonie, 

genaamd die Bruidskamer. In die moderne dieptesielkunde34 word die mens ook 

beskou as in wese androgeen. Elke man het 'n vroulike kant (die Anima) en elke 

vrou 'n manlike kant (die Animus). Om heelheid te bereik moet hierdie twee 

kante van 'n mens met mekaar verenig word, 'n tema wat 'n mens ook deurlopend 

in Thomas aantref. In die ortodokse Christendom was die vrou-onvriendelike 

sieninge van die Romeinse wêreld egter deurslaggewend. 

Vegetarisme is 'n ander tema wat deur Thomas loop en wat klaarblyklik 'n 

diepgewortelde siening onder verskeie nie-ortodokse groepe- en ook filosofiese 

                                                           
30

 Stoicism, 2006 

31
 Tim Vivian, Seven Early monastic Lives 

32
 The Forgotten Desert Mothers, 2001 

33
 Valentinus was op 'n keer een van twee kandidate vir die amp van biskop van 

Rome, dws. pous 

34
 bv van C.G. Jung 



groepe- was35. Indien Jesus bande met die Essene gehad het, sou hy waarskynlik 

self 'n vegetariër gewees het. Verskeie vroeë kerklike skrywers vermeld dat 

Jakobus ("die Regverdige") die broer van Jesus en sy opvolger in Jerusalem, self 'n 

vegetariër was.36 Dit wil dus lyk of die neiging tot vegetarisme saamhang met die 

Essene se afwysing van geslagtelikheid en dat vegetarisme nie 'n spesifieke 

"gnostiese" kwessie was nie.  

Vers 12 

 

Sy leerlinge het het vir Jesus gesê: “Ons weet dat u ons gaan verlaat, wie sal dan 

ons leier wees?” Jesus sê vir hulle:” Waar julle ook al is, julle moet altyd 

terugkeer na Jakobus die Regverdige, terwille van wie hemel en aarde geskape is.” 

In die eerste dekades van die Christendom was Jakobus die broer van Jesus die 

onbetwiste leier van die Christendom. In die vroegste briewe van Paulus lees ons 

van die stryd tussen hom en Jakobus en die kerk van Jerusalem, en dat Petrus 

eintlik die boodskapdraer tussen hulle twee was. Wanneer die verhaal van die 

vroeë kerk egter in Handelinge vertel word, word Jakobus se naam sorgvuldig 

weggeredigeer en daar word selfs nie eens berig dat hy 'n martelaarsdood gesterf 

het nie. Iemand met die naam Stephanus37, wie se naam nooit voorheen opduik 

nie, sterf egter ‘n martelaarsdood op dieselfde wyse as waarop Jacobus gesterf het!  

Teen die tyd dat Handelinge en die vier bybelse evangelies geskryf is, het die 

Romeine reeds Jerusalem ingeneem en die tempel verwoes. Om politieke redes 

wou Christene binne die Romeinse invloedsfeer waarskynlik soveel afstand as 

moontlik tussen hulle en die "Jode" plaas ten einde nie die Romeine te affronteer 

nie. Dit is ook die agtergrond van die christelike meesterverhaal dat "die Jode" 

Jesus laat krusig het, terwyl die feite duidelik uitwys dat dit 'n politieke 

teregstelling deur die Romeinse bewind was. 

Quispel wys daarop dat Joodse bronne38 dit stel dat die wêreld ter wille van Moses 

geskape is. Dit lyk dus na 'n tipies Joodse uitdrukking om te sê dat die wêreld ter 
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wille van Jakobus geskape is. Sy bynaam "die Regverdige" (Hebreeus: zaddiq) is 'n 

eretitel, met ‘n bybetekenis van ‘heiligheid’, wat in Oos-Europa later ook aan die 

leiers van die Hassidiese Joodse beweging gegee is, indien hulle buitengewoon 

geestelike lewens gelei het.39  

In die Evangelie van die Hebreërs, nog 'n Joodse evangelie wat nie in die Nuwe-

Testament opgeneem is nie, lees ons dat Jesus na sy opstanding eerste aan 

Jakobus verskyn het en saam met hom die eucharistie ingestel het.40  
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Vers 13 

Jesus het aan sy leerlinge gesê: “Vergelyk my met iets en sê my soos wat ek is”. 

Simon Petrus het gesê:” U is soos 'n engel van geregtigheid”. Mattheus het gesê: 

“U is soos 'n wyse filosoof”. Thomas het gesê:’”Meneer, dit is vir my tong totaal 

onmoontlik om woorde te vind om u mee te beskryf”. Jesus sê vir hom: “Ek is 

nie meer jou leermeester nie, want jy het gedrink en dronk geword van die 

borrelende fontein wat uit my voortgekom het”. En hy het hom eenkant geneem 

en drie woorde aan hom gesê. Toe Thomas weer by sy vriende kom wou hulle 

weet wat Jesus vir hom gesê het. Maar Thomas het gesê:” As ek julle self net een 

van die woorde sou vertel wat hy aan my gesê het, sal julle klippe optel en my 

stenig en vuur sal uit die klippe kom en julle verteer.” 

Dit is opvallend dat Petrus in die buite-bybelse evangelies meesal beskryf word as 

iemand wat praat voor hy gedink het, wat taamlik kort van draad is en van nature 

chauvinisties en seksisties is. Hierdie vers is dus die teendeel van die vers in 

Mattheus (16:13) waar Petrus beskryf word as die rots waarop die kerk gebou sal 

word. Hoewel Petrus, histories gesien, eerder die stigter van die kerk van 

Antiochië as die kerk van Rome is, het Rome op hom 'beslag gelê' as stigter, 

waarskynlik juis as gevolg van die vers in Mattheus. Want as Jesus hom as die 

fondamentsteen van die kerk beskou het en na sy opstanding die leierskap van 

die kerk aan Petrus oorgedra het, kan die biskop van Rome daarop roem dat hy 

die direkte opvolger van die onbetwiste leier van die kerk is -- iets wat die biskop 

van die belangrikste stad in die Romeinse ryk nodig gehad het om sy aanspraak as 

pous van die Westerse christendom te verdedig. 

Die Switserse sielkundige, Carel G.Jung het herhaaldemale daarop gewys dat die 

lewensverhaal van Jesus ‘n argetipe is van die verhaal van die Self, wat in elke 

mens aanwesig is41 Alle definisies van die misterie van die Self, ook wanneer dit 

beliggaam word in die persoon van Jesus, as die voorbeeld van die 

geïndividueerde selfheid, is ontoereikend. Petrus probeer in hierdie vers Jesus 

uitsluitlik in geestelike terme beskryf, terwyl Mattheus hom bloot in menslike 

terme beskryf. Thomas… weet dat hy gekonfronteer word met ‘n onverklaarbare 

misterie…Jesus is nou nie langer sy leermeester nie…en die drie woorde dui op sy 

inwyding in die geheimenis van Jesus as hiërofant (sielsgeneser)”42.  
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In hierdie vers word Thomas, naas Jakobus, beskou as die belangrikste apostel 

van die nuwe beweging. Die kerk van Edessa het altyd daarop aanspraak gemaak 

dat sy grondslag deur Thomas gelê is. Later, toe die kerk sy hoofkwartier vanaf 

Edessa na Bagdad verskuif het, het die 'Patriargaat van die Ooste' belangrike 

sendingwerk in China en Indië gedoen.43 Die Christendom se invloed is tot aan 

die Stille Oseaan uitgedra. Die Christendom sowel as die Manicheïsme en die 

Boeddhisme het in China 'n ernstige terugslag gekry toe 'n regentes in die 12de 

eeu alle 'vreemde godsdienste' verbied het.44 Daarna was die Patriargaat van die 

Ooste ,wat toe reeds onder 'n Moslem-bewind geleef het, net nie weer politiek en 

finansieël sterk genoeg om verlore grond in China te herwin nie. 

Die kerk van Kerala in Indië maak vandag nog daarop aanspraak dat hy deur 

Thomas gestig is en die Evangelie van Thomas is deur hulle gelees totdat die 

Portugese in Indië aangekom en later in ‘n groot suiwering alle “ketterse’ boeke 

verbrand het. Dit is interessant dat die evangelie van Johannes die enigste is wat 

die verhaal van die 'ongelowige' Thomas vertel. Dit kom in geen ander bybelse of 

buite-bybelse evangelie voor nie45. Die skrywer van Johannes kon dus kerklik-

politieke redes gehad het om die belangrikheid van Thomas te probeer 

verkleineer. 

Volgens Quispel kom 'n verwysing na 'dronk word' van die water wat uit Jesus 

vloei ook voor in die Aramese Ode van Salomo, wat in die tweede eeu in Edessa 

geskryf is: "En ek het gedrink en dronk geword van die lewende water wat nie 

sterf nie." ‘Dronk word’ in ‘n sielkundige sin kan natuurlik ook beteken dat 

Thomas die boodskap van Jesus geïnternaliseer het, en daardeur self ‘n ‘Christus’ 

geword het. 

Quispel reken dat die drie woorde wat Jesus in Thomas se oor gefluister het was 

"ehejeh asher ehejeh": "Ek is wie ek is", 'n toespeling op JHWH (sien Exodus 

3:14), vir ortodokse Jode van daardie tyd sou dit net so godslasterlik geklink het 

as Jesus se woorde in Johannes: "Ek en die Vader is een."46. Marvin Meyer reken 

ook dat die drie woorde "uiters kragtig en uitdagend moes gewees het" aangesien 
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melding gemaak word van 'n moontlike steniging. Hy verwys ook na die 

ketterjagter Hippolytus 47  wat ook drie woorde aanhaal: Kaulakau, Saulasau, 

Zeesar ('n verwysing na Jesaja 28:10,13).48  

Vers 14 

 

Jesus het vir hulle gesê: “As julle vas sal julle sonde oor julle self bring, en as julle 

bid sal julle julself veroordeel, en as julle aalmoese gee sal julle jul gees skade 

aandoen. Julle kan na enige landstreek gaan en as julle op 'n plek kom waar julle 

gasvry ontvang word, eet dan wat aan julle voorgesit word en genees die siekes wat 

julle daar vind. Want wat by julle mond ingaan sal julle nie verontreinig nie, maar 

wat uit julle mond uitkom kan julle onrein maak.” 

In die oer-christendom was daar aanvanklik 'n lewendige tradisie van predikers en 

profete wat van stad na stad gereis het. Aangesien die oer-kerk -- en Jesus self -- 

die Joodse reinigingswette onderhou het, was die vraag altyd of hulle mag eet wat 

heidene (gojim) aan hulle voorsit (ortodokse Jode doen dit vandag nog steeds 

nie). Hoewel hierdie reisende predikers later 'n aanstoot geword het vir die 

Griekse wêreld, het die tradisie, volgens Quispel, lank voortgeduur in die Siriese 

wêreld, waar 'n groep, bekend as die Messaliane (die bidders) van plek tot plek 

getrek en in die somer sommer op straat geslaap het. 

Daar het geleidelik ook 'n onderskeiding ontstaan (soos wat 'n mens later ook by 

die Europese Kathare vind) tussen 'volmaaktes' en 'regverdiges', sien ook Matteus 

19:21: "As jy volmaak wil word, gaan heen en verkoop alles wat jy het en gee dit 

aan die armes." Quispel haal 'n passaat aan uit die Liber graduum, 'n enkratiese 

geskrif uit die vierde eeu: "Waarom vas ons nie twee maal per week, soos wat vir 

die regverdiges voorgeskryf is nie? Die volmaaktes vas elke dag. En waarom bid 

ons nie drie maal per dag, sowel as soggens en saans nie, soos vir die regverdiges 

voorgeskryf is nie? Want die lewe van die volmaakte is een aaneenlopende 

gebed. En waarom hou ons nie by die Wet van God en gee aalmoese en bid op 

sekere dae soos wat vir die regverdiges voorgeskryf is nie? Omdat die volmaaktes 

elke dag 'n nagwaak hou." 49  Volgens Quispel is die antwoord op die vraag: 
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"Waarom gee ons nie aalmoese nie", omdat "ons al soveel weggegee het dat ons 

niks meer besit nie!" 

Vers 15 

 

Jesus sê: “Waneer julle hom sien wat nie uit 'n vrou gebore is nie, val op jul 

gesigte in aanbidding, want hy is julle vader.” 

In hul studie van hierdie teks het die Jesus Seminar tot die gevolgtrekking gekom 

dat hierdie teks 'n latere christelike of gnostiese siening verteenwoordig50 In die 

vroegste teks oor die geboorte van Jesus, Paulus se brief aan die Galate (4:4) berig 

Paulus dat Jesus uit 'n getroude vrou (gyne) gebore is. Die tradisie van 'n 

maagdelike geboorte is dus van 'n latere datum. In hierdie vers word ook 

gesuggereer dat Jesus nie uit 'n (getroude) vrou nie maar uit 'n maagd (parthenos) 

gebore is. Dit behoort heel waarskynlik tot die latere, Alexandrynse, redaksie van 

hierdie evangelie. Oor die feit dat daar in hierdie teks na Jesus as "vader" verwys 

word, haal Quispel aan uit die Pseudo-Clemens (tweede brief aan die Korintiers, 

1,4): "Soos 'n vader sy seun het hy ons toegespreek." Ook: Biskop Melito van 

Sardis se Peri Pascha (Paaspreek) 4:9: "In soverre hy ons verwek het is hy (ons) 

vader."51  

Vers 16 

 

Jesus sê: “Mense dink dalk dat ek gekom het om vrede in die wêreld te bring, en 

hulle weet nie dat ek gekom het om verdeeldheid te bring nie: vuur, die swaard 

en oorlog. Want daar sal vyf in een huis wees, drie teen twee en twee teen drie, 

vader teen seun en seun teen vader, (die ma teen die dogter en die dogter teen 

die ma, die skoonma teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar 

skoonma).” 

"So was dit destyds" skryf Quispel oor hierdie vers. "Die koms van Jesus het 

tweedrag veroorsaak in gesinne ... Nêrens is die woord van Jesus suiwerder 

bewaar as hier nie." Funk and Hoover daarenteen52 skryf dat hierdie spreuk in 
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drie bronne voorkom: Lukas klink of dit die middelgrond tussen Mattheus en 

Thomas inneem. Aldrie hierdie spreuke is "ek het gekom ... spreuke", wat volgens 

die oordeel van die Jesus Seminar se genote "'n Christelike formulering is: Jesus 

word voorgestel as deur God gestuur om 'n spesifieke missie te voltooi." Die 

Genote betwyfel dit dus of Jesus op hierdie manier oor homself gepraat het. Funk 

en Hoover voeg by: "Dit is die vorm van die spreuk nie die inhoud nie, wat die 

Genote nie aan Jesus kan toeskryf nie." 

Quispel reken dat hierdie vers dalk sy oorsprong het in 'n 'one-liner' wat Jesus 

kon gesê het, iets soos: 'Ek het gekom om oorlog op die aarde te bring'. Binne die 

Joodse tradisie sou dit beteken het dat hy twis en tweedrag binne gesinne 

veroorsaak. (Kyk ook na die betekenis van ‘vuur’ in vers 10, vir ‘n sielkundige 

leidraad van wat vuur kan beteken) 

Vers 17 

 

Jesus sê: “Ek sal aan julle gee wat geen oog al gesien en geen oor ooit gehoor, wat 

geen hand al betas en in geen hart opgekom het nie.” 

Oor hierdie spreuk skryf Marvin Meyer: "Hierdie spreuk word ook aangehaal in 

1 Korinte 2:9, waarskynlik as 'n wysheidspreuk wat in omloop was onder die 

geesdriftiges van Korinthe. Vergelyk Jesaja 64:4. Hierdie spreuk verskyn dikwels 

in Joodse en Christelike geskrifte en dit word soms gesê dat dit afkomstig is uit 

die Openbaring van Elia of die Geheime (apocrypha) van Elia. Ander kere weer 

word daarna verwys as 'n spreuk van Jesus." 

Quispel wys egter daarop dat Paulus hierdie woorde aanhaal nadat hy eers sê: 

"Maar, soos daar geskrywe staan..." Daarom dat soveel navorsers iewers in die 

skrifte na iets soortgelyks gaan soek het. Maar die naaste wat hulle daaraan kon 

kom was Jesaja 64:4 "geen oog het God gesien behalwe u nie". Quispel wys egter 

daarop dat in die Liber graduum wel 'n soortgelyke spreuk aan Jesus toedig word: 

"Waarop die Here gesê het: wat die vleeslike oog nie gesien en in die hart van 'n 

mens nie opgekom het nie, wat God voorberei het vir wie Hom lief het en sy 

Woorde bewaar." 

Indien Jesus hierdie woorde gespreek het of sy volgelinge dit aan hom toegeskryf 

het, sal dit verdere bewys wees dat daar binne die Jesus-beweging wel 'n 'geheime 

lering' was. Hierdie is naamlik die klassieke woorde waarmee in die Oudheid na 



die geheime van 'n misterieskool verwys word (vergelyk dit met hoe daar na die 

inisiasie in die misterieskool van Isis verwys word in Apoleius se Goue Esel) 

Die misterieskole het inisiasie-seremonies aangebied waarop geloofswaarhede in 

dramatiese vorm oorgedra is, sodat dit intuitief begryp kon word. Dit gaan dus nie 

hier oor feitelike kennis nie maar oor 'kennis van die hart'. Jesus het nie een leer 

gehad vir mense 'binne' en mense 'buite' nie, maar het mense wat hom bly volg 

het telkens gehelp om die dieper betekenis (gnosis) van sy woorde te verstaan. In 

hierdie opsig is 'n aanhaling van Clemens van Alexandrië, soos opgeteken deur 

Eusebius in sy Kerkgeskiedenis ii,1,4: "Aan Jacobus die Regverdige en aan 

Johannes en Petrus het die Here na sy opstanding die gnosis oorgelewer, dit het 

hulle weer deurgegee aan die ander apostels en hulle aan die 70." 

Op grond hiervan reken Quispel dat Paulus waarskynlik hierdie woorde gehoor 

het van sy medewerker, Apollos, wat uit Alexandrië afkomstig was en gevolglik 

bekend kon gewees het met die woorde wat in die Evangelie van Thomas 

oorgelewer is. 

Vers 18 

 

Sy volgelinge sê vir Jesus: “Vertel ons hoe ons einde sal wees”: Jesus antwoord: 

“Het julle dan al die begin ontdek, sodat julle nou na die einde uitvra? Want 

waar die begin is sal die einde ook wees. Gelukkig is hy wat aan die begin staan, 

want hy sal die einde ken en die dood nie smaak nie.” 

Hier het ons weer een van die deurlopende temas in hierdie evangelie: Om die 

koninkryk te kan binne gaan moet ons eers "heel" wees. Ons moet ons manlike 

en vroulike kante met mekaar versoen en ook ons "bokant" en "onderkant" 

(bewuste en onbewuste lewe) (vers 22). Die "twee in een huis" moet vrede maak 

(sien vers 48). Ons moet dus weer soos die kind van sewe dae word (vers 4). Ons 

moet word soos ons aan die begin bedoel was om te wees, anders sal ons lewend 

dood bly. Die les is duidelik: Iemand wat nie sy/haar ‘lewenshuiswerk’ doen nie, 

kan nie in die koninkryk ingaan nie. 



 

 

Vers 19 

Jesus sê: “Gelukkig is hy wat reeds was voordat hy gebore is. As julle my 

volgelinge wil wees en na my woorde luister sal hierdie klippe julle dien. Want 

julle besit vyf bome in die paradys. Winter en somer verander hulle nie en hulle 

blare val nie af nie. Wie hulle ken sal die dood nie smaak nie.” 

Met die koms van die Christendom bots twee sieninge oor die lewe na die dood: 

Binne die Joodse kultuurwêreld was daar twee standpunte: die van die 

Sadduseërs wat die tradisionele Joodse opvatting gehuldig het dat daar geen lewe 

na die dood is nie, en dat God 'n regverdige mens seën met 'n lang lewe. 

Hierteenoor was die opvatting van die Fariseërs, dat die mens aan die einde van 

die tyd weer vleeslik sal opstaan. 'n Opvatting wat net sin maak binne die Antieke 

drieverdieping-wêreldbeeld, waarvolgens die hemel bokant die aarde is en hades 

(die doderyk) daaronder. As sodanig is die opvatting van die Fariseërs klaar reeds 

'n ver-Hellenisering van die tradisionele Joodse opvatting oor die doderyk 

(Sheol). Dit kon dus dien as 'n soort "wagkamer" vir die siel todat die opstanding 

plaasvind. 

Boonop het Hades ook 'n "tronk", tartaros, waar die regtig slegte geeste gevange 

gehou word. Dit kon onder Christene natuurlikerwys ontwikkel tot die begrip 

"hel". In 1 Pet. 3:19-20 lees ons: "...in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir 

die geeste in die gevangenis (tartaros)". 

Die Farisese opvatting het ontstaan nadat soveel jongmense in die tydperk van die 

Maccabeërs dood is in die vryheidstryd teen die Griekse oorheersers, juis omdat 

hulle God se tempel teen besoedeling deur die heidene wou beskerm. Die 

tradisionele opvatting van ‘n geseënde lang lewe het in hierdie omstandighede nie 

veel sin gemaak nie. 

In die Grieks-Romeinse wêreld was die heersende opvatting dat die siel pre-

eksistent is en tydens geboorte in 'n bepaalde liggaam indaal. Die siel kan dus na 

die dood van die liggaam na 'n ander liggaam migreer. Hoewel die verskil op die 

oog af baie subtiel is, is transmigrasie nie reïnkarnasie nie. 

Die Thomas-evangelie, met sy klem op die koninkryk "wat in die mens se hart en 

in sy oog" is, steun in sommige opsigte die tradisionele Joodse opvatting, maar 



daar is ook verse, soos hierdie een, wat die pre-eksistensie van die siel 

veronderstel. 

Hierdie vers kan 'n Alexandrynse toevoeging wees, want ons weet dat hierdie 

opvatting groot aanhang geniet het onder Christene van Egipte en verder in 

Noord-Afrika. Karpokrates,'n gesiene Christen wat in die dae van keiser 

Hadrianus (117-138) 'n groot invloed uitgeoefen het, sowel as sy jonger 

geloofsgenoot Basilides het hul Christelike oortuigings met die idee van 'n 

sielsverhuising versoen. Hoewel alle vroeë kerkvaders nie die idee van 'n 

sielsverhuising aangehang het nie, het sommiges, soos Clemens van Alexandrië 

(ongeveer 125 nC) en Tertullianus (ongeveer die oorgang tussen die tweede en 

die derde eeu) wel geglo in die pre-eksistensie (voorafbestaan) van die siel. 

Origenes (185-254 nC) wat naas Augustinus die invloedrykste vroeë kerkvader 

was, het ook geglo in die voorafbestaan van die siel en die indaling daarvan by 

geboorte. In sy kommentaar op Mattheus wys hy egter die Griekse opvatting van 

sielsverhuising van die hand, omdat dit "vreemd is aan die Kerk van God, nie 

deur die apostels oorgelewer is nie en nêrens in die skrifte voorkom nie."53  

Byna twee eeue na sy dood (tydens die Konsilie van Konstantinopel in 533), 

spreek die (Bisantynse) kerk die banvloek oor hom uit weens hierdie opvatting. 

Die Kerk van Rome het egter nooit amptelik hiervan kennis geneem of daarop 

gereageer nie. Dit het tot in die agste eeu geduur voordat die leerstelling van die 

opstanding van die liggaam finaal in die belydenisskrifte van die kerk vasgelê is. 

Dit het nie die einde van die opvatting oor die indaling van die siel en die 

sielsverhuising beteken nie. In die middeleeue kom die opvatting van 'n indaling 

van die siel en 'n sielsverhuising weer voor by die Bogomiele van Romenië en die 

Kathare van Suid-Frankryk.54  

Eers in die sestiende eeu kom die voortbestaan van die siel weer ter sprake op 'n 

kerkvergadering, toe die Rooms Katolieke Kerk die leerstelling van die 

onsterflikheid van die siel aanvaar -- wat sonder die vooraf-bestaan van die siel nie 

sin maak nie. 
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Binne die Judaïsme kom die opvatting van 'n sielsverhuising weer te voorskyn in 

die sewentiende en agtiende eeue onder die Oos-Europese Hassidim 55  Selfs 

vandag nog leef hierdie opvatting "onder die oppervlakte" voort binne sowel 

Judaïsme as die Christendom. 

Volgens Quispel is die "vyf bome in die paradys" 'n uitleg van die Boom van die 

Lewe: geestelike oog, geestelike oor, geestelike tas-sin, geestelike smaak en 

geestelike speursin. So 'n siening beteken dat as 'n mens jou sintuie nie "wêreldlik" 

nie maar "geestelik" gebruik, jy uiteindelik weer die paradys sal mag binne gaan. 

Hierdie vers moet dus in samehang met die vorige vers gelees word. 

Dit herinner ook aan Mattheus 5:29, "As jou regteroog jou laat struikel, pluk dit 

uit en gooi dit weg. Dit is beter om sonder 'n liggaamsdeel klaar te kom as dat die 

hele liggaam in die hel eindig." 

Vers 20 

 

 Jesus se dissipels sê vir hom: “Vertel ons hoe die Koninkryk van die hemel lyk”. 

Hy sê vir hulle: “Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Dit is kleiner as al die ander sade. 

Maar as dit in bewerkte grond val, word dit 'n plant met 'n dik stingel en bied dit 

beskutting aan die voëls van die hemel.” 

Jesus se luisteraars moes breed geglimlag het toe hy hierdie gelykenis vertel! 

Want die mostertplant (brassica nigra), hoewel die saad daarvan besonder gesog 

was om kullinêre en mediese redes56 was 'n plant wat 'n mens liefs nie in jou 

groentetuin moes plant nie - as dit eers posgevat het raak 'n mens nie maklik weer 

daarvan ontslae nie, en oorwoeker dit gou die hele tuin! So anders as die statige 

seder van die Libanon, wat die simbool van nasionalistiese verset teen die 

Romeinse oorheersing was. 

J.D. Crossan haal Plinius aan57 wat skryf: "Mostert ... met sy skerp smaak en warm 

effek is besonder goed vir die gesondheid. Dit groei heeltemaal wild, hoewel dit 

nog beter vaar as dit bewerk word: aan die ander kant, as dit eenmaal gesaai is 
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raak 'n mens nie maklik weer daarvan ontslae nie, want waar sy saad val daar 

ontkiem dit."58  

Weer eens bied die Thomas-evangelie ons 'n akkurate eerstehandse beeld uit die 

alledaagse lewe van sy tyd. Anders as Markus (4:30-32) sê Thomas nie dat dit 'n 

tuinplant is nie en anders as Mattheus (13:31-32) en Lukas (13:18-19) dat dit 'n 

boom word nie. Dit is 'n eenjarige plant wat wel op landerye gesaai word, wat een 

dik stam vorm en dan 'n digte blaarmassa kry. Wanneer dit volwassenheid bereik 

is die broeiseisoen al verby, sodat voëls nie daarin nes maak nie.59 Hulle is egter 

versot op die sade en word in die najaar dikwels in die plant gesien. 

Vers 21 

 

Maria (Magdalena) se vir Jesus: “Soos wie is u dissipels? Hy antwoord: “Hulle is 

soos kindertjies wat op 'n stuk grond speel wat nie aan hulle behoort nie. As die 

eienaars van die grond terugkom sal hulle sê: ‘Gee pad van ons grond af’. Dan 

trek die kinders hul klere uit om so gou moontlik van hulle af weg te kom en los 

die grond net so. Daarom sê ek: As die eienaar van 'n huis weet dat daar by hom 

ingebreek gaan word sal hy die dief voorlê en keer dat hy 'n gat deur die muur 

maak en sy besittings steel. Julle moet op jul hoede wees vir die wêreld en julle 

bewapen sodat die rowers nie by julle inbreek en die skat wat julle bewaak vind 

nie. As daar onder julle tog maar net een man is wat sy vak ken: as die graan ryp 

is kom hy gou met sy sekel in die hand en oes dit. Wie ore het om te hoor, laat 

hom hoor.” 

Hierdie spreuk is waarskynlik totaal onverstaanbaar solank 'n mens vashou aan 

die "aanvaarde" opvatting dat die gelykenis van die dief in die nag, soos ons dit in 

die evangelies van Mattheus, Markus en Lukas leer ken het, verwys na die 

wederkoms van Christus en die oordeel wat daarop sal volg. Hierdie spreuk 

maak alleen sin as die verwys na die "teenwoordige tyd". Quispel vergelyk dit met 

'n verhaal van kinders wat gaan vrugte steel. Omdat die boer so iets te wagte was 

het hy hulle in die donker ingewag en toe met sy sweep onder hulle ingevlieg. 

Van skrik het hul uit hul klere gespring om vinniger te kan weghardloop. Dink 

gerus daaraan dat die tradisionele lang jurk wat mans in die Midde-Ooste steeds 
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dra, nie die gemaklikste kledingstuk is om mee weg te hardloop nie! Of dink aan 

die Joom Kippoer-oorlog, toe die Egiptiese soldate in die Sinaï-woestyn hul 

skoene uitgetrek het om vinniger voor die aanvallende Israeli’s uit te vlug. 

Dan ontstaan die vraag: Waarom sal Jesus se dissipels dan moet weghardloop? 

Wat het hulle verkeerd gedoen? Om dit te verduidelik haal Quispel twee tekste 

aan. Die een is uit die Pastor van die kerkvader Hermas, 'n lid van Rome se 

Judees-Christelike gemeenskap: "Die dienare van God woon in 'n vreemde land. 

Hul eintlike vaderstad lê vêr hiervandaan. As jy die stad ken waar jy uiteindelik 

moet gaan woon, waarom koop jy dan hier grond, maak kosbare besittings 

bymekaar, huise en oorbodige geboue? Want die heerser van hierdie stad kan 

maklik vir jou se: 'Gehoorsaam my wette of gee pad hiervandaan'." 

Quispel verduidelik dat die Judese Christene letterlik in 'n soortgelyke posisie was 

-Jerusalem is verwoes, hulle is uit hul vaderland verdryf en woon as vreemdelinge 

op verskillende plekke. Die Joodse Christene is boonop uit die sinagoges verban, 

sodat hulle letterlik geen plek gehad het waar hulle "tuis" kon wees nie. Hierdie 

vreemdelingskap vind ook neerslag in die brief van Jakobus (1:270): "Suiwer en 

onbevlekte godsdiens is... dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie." 

Quispel reken "die motief van die twee stede, die stad van God en die aardse 

stad... is in wese joods-christelik... Later het Augustinus hierdie oer-christelike 

motief van die pelgrimstog uitgewerk in sy Civitas Dei. 60  Die motief van die 

gelowige se vreemdelingskap in die wêreld kom ook dikwels voor in die spreuke 

van Jesus wat in die Moslem-wêreld bewaar gebly het. Onder die Moslems is 

Jesus bekend as die profeet Isa, 'n beminde figuur. Fida Hassnain61, voormalige 

Direkteur van Museums en Oudhede in die Indiese state Jamnu en Kasjmir, haal 

'n spreuk van Jesus aan wat voorkom op 'n moskee in die ruïnes van die 

voormalige hoofstad van die Mogul-ryk, Fatehpur Sikri: "Isa (vrede vir hom) sê:’ 

Die wêreld is 'n brug. Stap daaroor, moenie jou huis daarop bou nie’." 

Vers 22 

 

Jesus het babatjies sien drink. Hy het vir sy dissipels gesê: “Hierdie babatjies is 

soos hulle wat die koninkryk ingaan.” Hulle vra toe:” Moet ons dan die 
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koninkryk soos babatjies binnegaan?” Jesus sê vir hulle: “As julle die twee een 

maak en as julle die binnekant soos die buitekant maak en die buitekant soos die 

binnekant, die bokant soos die onderkant en die onderkant soos die bokant; as 

julle manlik en vroulik een maak, sodat die manlike nie meer manlik en die 

vroulike nie meer vroulik is nie; as julle die liggaamlike oog vervang met 'n 

geestelike oog en die liggaamlike hand met 'n geestelike hand; en as jy van jou 

loopbaan 'n lewensweg maak en jou uiterlike voorkoms vervang met die beeld 

van God in jou siel, dan sal julle die koninkryk binnegaan.” 

 

Eenwording, of beter gestel ‘heelwording’, is ‘n deurlopende tema in hierdie 

evangelie.Vergelyk hierdie spreuk ook met wat Paulus sê (Gal. 3:28) "daar is nie 

meer Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie, want julle is almal een in 

Christus Jesus." Dit is opvallend hoe vrou-vriendelik die vroeë kerk is 62  -of 

minstens die vroeë kerk in Alexandrië. Maar toe die kerk keiserlike beskerming 

verkry het, moes sy aanpas by die Romeinse houding oor vroue, en van toe af tot 

onlangs is die christelike kerk gekenmerk deur 'n uiterse vrou-onvriendelikheid. 

Oor die wesenlike eenheid van man en vrou skryf Grant en Freedman: "Hierdie 

soort eenheid gryp terug na die skeppingsverhaal in Genesis, waar die 'mens' 

manlik sowel as vroulik is. Die oorspronklike skeppingstoestand kan weer bereik 

word deur 'n geestelike hereniging. Manlik moenie meer manlik en vroulik nie 

meer vroulik wees nie (hoewel die vrou, volgens spreuk 112 'n man moet word -- 

dws. volledig mens in 'n geestelike sin)."63  

Hulle gaan voort: " ...om die koninkryk binne te gaan omvat veel meer as om 

soos 'n kind te word. Die twee moet een word, alle aardse verskille moet uitgewis 

word, insluitend -- en veral -- geslagtelikheid. Spreuke soortgelyk aan hierdie een 

kom ook voor in die Evangelie van die Egiptenare, in 2 Clement 12:2 en in Die 

Martelaarskap van Petrus..."64  

Ondanks die kerk se vrou-onvriendelikheid loop die wesenlike eenheid van man 

en vrou as 'n "ondergrondse stroming" deur die hele Middeleeue. Die 
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Middeleeuse alchemie -- waarin die vereniging van man en vrou as metafoor vir 

alchemiese prosesse dikwels voorkom -- is gegrond op die spreuk uit die 

Hermetiese Tabula Smaragdina, waarin ook gesê word: "Wat bo is, is soos wat 

onder is; en wat onder is, is soos wat bo is." In die dieptesielkunde van Jung kom 

die eenheid van man en vrou (Animus en Anima) weer in die twintigste eeu na 

die oppervlakte. 

Vers 23 

 

Jesus sê: “Ek sal julle uitkies, een uit duisend en twee uit tienduisend. En julle sal 

eenlinge wees.” 

Thomas sinspeel van die begin af daarop dat min die koninkryk sal binnegaan. 

Immers, voordat 'n mens die koninkryk kan binnegaan moet jy bereid wees om 

jou lewenshuiswerk te doen. Die basiese vereistes is dat 'n mens jouself moet leer 

ken (spreuk 3), van al jou vooroordele ontslae moet raak (spreuk 4) en die ego 

oorwin (spreuk 7). Daarna moet jy "die twee" verenig, voordat jy 'n eenling kan 

word. Inderdaad, "baie is geroep maar min sal by die deur ingaan". 

Vers 24 

 

Sy volgelinge se vir hom: “Wys ons die plek waar u heengaan, sodat ons u daar 

kan opsoek”. En hy antwoord hulle:” Wie ore het om te hoor moet luister: Daar 

is lig in die binneste van 'n verligte mens en dit verlig die hele wêreld. As dit nie 

skyn nie is dit donker.” 

Hierdie spreuk herinner 'n mens aan Jesus se bergrede: "Julle is die lig van die 

wêreld... Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien 

en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik." (Matt. 5:14-16). 

Jesus se antwoord aan sy dissipels is eintlik 'n teregwysing. Hulle glo nog altyd dat 

die koninkryk "iewers" is, en dat hulle met goeie aanwysings ook daar sal kan 

uitkom; terwyl Jesus  hulle probeer vertel dat hulle die koninkryk in hulle self en 

in hul eie lewe moet vind. 



 

Vers 25 

Jesus se: “Jy moet jou broer lief hê soos jou eie siel, en hom oppas soos die appel 

van jou oog.” 

 

Quispels65 waarsku dat 'n mens nie hierdie spreuk moet beskou as 'n verkorting 

van die Groot Gebod nie (Markus 12:30-31). "My broer" in hierdie sin, is volgens 

hom, nie my naaste nie, maar iemand wat aan dieselfde religieuse groep behoort 

as ek. 

Vermes wys daarop dat die Damaskus-reël van die Essene ook die word "broer" 

in dieselfde sin gebruik, wat natuurlik weer eens die Joodsheid van Thomas 

beklemtoon. 66 . Presies so gebruik Johannes ook die woord 67 : "Wie sy broer 

liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer 

haat, is in die duisternis..." 

Ook die Evangelie van Johannes ken hierdie spreuk in die vorm waarin Thomas 

dit oorlewer, sê Quispel: "Ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet 

liefhe" (Joh. 13:34). 

Volgens Quispel het hierdie siening enorme konsekwensies gehad. Soos die 

misterie-godsdienste het die Christendom ook die mysteria (Latyn = sakramente) 

van die doop en die eucharistie gevier, waartydens Christus op mistieke wyse 

teenwoordig was. Soos die gebruik nog steeds in die Ortodokse Kerk is, het 

gelowiges, voor die viering van nagmaal hul bydraes in natura gebring -- brood en 

wyn. Daaruit is net genoeg geneem vir die viering van nagmaal en die res is 

verdeel onder behoeftige gelowiges. "Die Christendom was die enigste misterie-

religie met 'n sosiale kant. En daarom het dit gewen."68  
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Vers 26 

Jesus sê: “Die splinter wat in jou broer se oog is sien jy raak. Maar die balk wat in 

jou eie oog is sien jy nie. As jy die balk uit jou oog haal dan sal jy ook goed 

genoeg kan sien om die splinter uit die oog van jou broer te haal.” 

Hierdie spreuk het sterk ooreenkomste met Mattheus 7:3 en Lukas 6:41-42, 

maar wyk terselfdertyd sterk daarvan af: "Waarom sien jy die splinter raak wat in 

jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan 

jy vir jou broer se: 'Wag, laat ek die splinter uit jou oog haal', en intussen is daar 'n 

balk in jou eie oog? Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed 

sien om die splinter uit jou broer se oog te haal." 

Aan die ander kant het die Joodse Christene en ook die Pseudo-Clementine 'n 

veel groter waardering vir die Fariseërs gehad as die heidense bekeerlinge.69 Die 

woord "huigelaar" in die sinoptiese evangelies, is waarskynlik ingevoeg as 'n aanval 

op die Fariseërs, terwyl Thomas nie daaraan 'n behoefte het nie. "Jesus het dit 

('huigelaars') nooit gesê nie", merk Quispel hieroor op. 

Vers 27 

 

Jesus sê: “As julle nie van die wêreld vas nie sal julle die koninkryk nie vind nie; 

en as julle nie die sabbat heilig op die sabbatdag nie sal julle die Vader nie sien 

nie.” 

Volgens Funk en Hoover70 beteken "wêreld" vir Thomas mag en rykdom (81, 85), 

oftewel alles wat 'n mens wegtrek van jou ware self. In dieselfde gees word daar in 

die Nuwe Testamentiese Brief van Jakobus geskryf: "Egte en suiwer godsdiens 

voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike 

omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die 

wereld." (1983 vertaling). 

In die Moslem-wêreld het die volgende spreuk behoue gebly: "Jesus het sommige 

van sy metgeselle soos volg aangemoedig ‘Vas van die wêreld en breek jou vas 

met die dood’."71 Hierdie spreuk herinner ook besonder baie aan die gebruik van 
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die Kathare van Suid-Frankryk om ‘n sakrament, die consolamentum, aan 

sterwendes te bedien, en hulle daarna tot by hul dood niks weer eet en drink nie 

– omdat alles wat uit “die wêreld” voortkom “onrein” is. 

Mani, wat die Thomas-evangelie geken het72 skryf in die Kephalaia, LXXX, 192: 

"Die vas, wat hy vas, is om te rus van die wêreld en die werke van die wêreld." 

Die toon van hierdie Thomas-vers is egter so skerp en polemies dat dit ernstig 

betwyfel moet word of Jesus dit wel gesê het73 Dit klink eerder na 'n latere aanval 

op die heidense bekeerlinge wat die sabbat op Sondag vier (wat deur keiser 

Konstantyn, 'n son-aanbidder, as 'n rusdag bepaal is) en nie op die Joodse sabbat 

nie. Quispel sê hiervan: "Aangesien dit volkome in stryd is met die vrymoedige 

gedagtes van Jesus oor die sabbat, kan hierdie vers nie van Jesus afkomstig wees 

nie." 

Vers 28 

 

Jesus het gesê: “Ek het in die middel van die wêreld gaan staan en in lewende 

lywe aan julle verskyn; ek het almal dronk gevind en niemand was dors nie. My 

siel brand vir die seuns van die mens, want hulle is blind van hart en kan nie sien 

nie, want leeg kom hulle in die wêreld en leeg wil hulle dit verlaat. Nou is hulle 

dronk maar as hulle hul roes afgeskud het, sal hulle hul bekeer en omdraai.” 

 

Funk en Hoover74 bestempel hierde vers as "gnosties" op grond van die woorde 

"dronk, blind en leeg" wat in hierde vers voorkom. Volgens hulle is die vers "… 'n 

opsomming van die gnostiese verlosser-mite, wat die menslike toestand en die 

moontlikheid van verlossing uitbeeld". 

Hierteenoor bestempel Quispel hierdie vers as as ongetwyfeld van Judees-

Christelike oorsprong, onder meer oor die eggo's van ander spreuke van Jesus 

wat hierin waargeneem kan word, soos Mattheus 23:37 en Lukas 13:34: "O 

Jerusalem, Jerusalem, wat die profete doodmaak en hulle stenig wat na jou 
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gestuur is, hoe dikwels het ek jou kinders probeer bymekaar maak, soos 'n hen 

haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar jy wou nie." 

Hy wys ook daarop dat hierdie spreuk aan die Manicheërs bekend was75: "Hy het 

tussen ons gestaan en heimlik vir ons gesê: Bekeer julle, dat ek julle sondes kan 

vergewe." 

Juis op grond van die rol van verlosser en middelaar wat in hierdie vers aan Jesus 

toegeken word, moet 'n mens egter met Funk en Hoover (en die Jesus Seminar) 

saamstem dat dit nie outentiek aan Jesus is nie en waarskynlik tot 'n latere laag 

van hierdie evangelie behoort. 

Hoeller76 beskou hierdie vers vanuit die oogpunt van die Jungiaanse sielkunde as 

volg:”Die verlosser vind hulle vir wie hy wil verlos benewel deur invloed van die 

eksterne wêreld. Dit is asof Jesus wil sê: ‘Hoewel ek soos hulle geword het, kan 

ek nie met hulle kommunikeer nie, want hulle soek nog steeds buite hulle self na 

die waarde van die lewe’. Die metanoia, omdraaiïng, wat dikwels vertaal word met 

bekering, kan eers kom wanneer hulle afgesien het van hul ekstraverte 

beheptheid, wat hulle soos dronkes benewel” 

Vers 29 

 

“As die vlees daar is vir die gees, is dit 'n wonder en as die gees daar is vir die 

vlees, is dit nog 'n groter wonder. Maar in verwondering vra ek my af, hoe so 'n 

rykdom in soveel armoede kan woon.” 

Hier het ons met 'n latere byvoeging tot Thomas te doen en slaan die opvattings 

van die Alexandrynse Enkratiete 77  deur, wat die liggaam nie alleen as 

minderwaardig beskou het nie, maar wat ook seksuele onthouding gepredik het -- 

'n opvatting wat, volgens Quispel, teruggelei kan word na die invloedryke Griekse 

filosoof Plato (427 tot 347 vC). Aan die ander kant was die Joodse sekte, die 

Esseners, ook teen seksualiteit gekant en binne die konteks van die Thomas-

evangelie was hulle gewis nog invloedryker as selfs Plato! ‘n Mens kan dus nie 

goedmoeds aanvaar dat seksuele onthouding en asketisme ‘onjoods’ is nie 
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Hierdie vorm van asketisme het lank in die kerk gewoeker. Die Rooms Katolieke 

sou later die huwelik aanvaar op grond van die feit dat dit kinders moes 

voortbring, hoe meer hoe beter. Maar geslagsgemeenskap vir enige ander doel as 

voortplanting was afkeuringswaardig. Hierdie houding het deur die geskiedenis 

binne die Christendom bly voortbestaan en peul nog gedurig op onverwagse 

plekke uit.78  

Vers 30  
79 

Jesus sê: 

“Waar daar twee is, daar is ek. 

Waar daar een is, is ek saam met hom.” 

Die Koptiese vertaling lui: “Waar daar drie is, is hulle gode. Waar daar twee is, of 

een, is ek saam met hulle.” Hierdie teks is klaarblyklik korrup en die Jesus 

Seminaar reken dit berus op 'n foutiewe vertaling van  die Griekse teks. 

Die ooreenkoms met Mattheus 18: 20 kan nie misgekyk word nie: “Waar twee of 

drie in my naam bymekaar is, daar sal ek saam met hulle wees”(vry vertaal). 

Thomas se weergawe het egter 'n belangrike verskil: “waar daar een is, is ek saam 

met hom”. In lyn met die hele teologie van Thomas, val die klem hier ook op die 

enkeling of 'eenling'. 

Volgens Quispel herken 'n mens Thomas ook in 'n spreuk wat deur die Kathare 

van Suid-Frankryk bewaar is (“ketterse” christene teen wie die Rooms Katolieke 

kerk 'n “kruistog” gevoer het in die dertiende eeu, PM): 

Waar een klein gelowige is, sal Hy saam met hom wees 

en waar twee is, net so 

en so ook waar daar drie is.” 

Volgens Quispel haal die kerkvader, Ephrem Syrus, in sy Aramese kommentaar 

op die Diatessaron80, Mattheus 18: 20 aan met die volgende toevoeging: 
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Waar daar een is, daar is ek ook 

Daar is dus geen rede waarom die gerekonstrueerde spreuk van Thomas nie as 

korrek beskou moet word nie. 

 

Vers 31 

 

Jesus sê: “'n Profeet is nie welkom in sy geboortestad nie en 'n dokter maak nie 

mense gesond wat hom ken nie.” 

Dit is van die min spreuke waarvan die oorspronklike Griekse vorm behoue 

gebly het. Die Griekse woord is, dektos, wat hier vertaal word as ‘welkom’, kan 

ook 'erken', of 'geëer' beteken, soos wat dit in Markus en Lukas gebruik word.81 

Hoe raak hierdie beskrywing was, merk 'n mens aan die feit dat die spreuk, ''n 

profeet is nie in sy eie land/stad geëer/welkom nie” vandag nog as 'n spreukwoord 

gebruik word. Of die tweede deel van hierdie spreuk, ''n dokter maak nie mense 

gesond wat hy ken nie” ook deel van die oorspronklike was, is onseker. Dit kan 'n 

latere byvoeging wees. Die Jesus Seminar erken net die gedeelte oor die profeet 

as oorspronklik.  

Vers 32 

 

Jesus sê: “'n Stad wat op die top van 'n hoë berg gebou is en vasstaan, kan nie val 

nie en ook nie verborge bly nie.” 

In die Midde-Ooste is stede op die ruïnes van verwoeste stede gebou, todat daar 

'n yslike berg (tel) uit die vlaktes verrys het. Die stede het gaandeweg groter en 

sterker geword, omdat die bestaande mure elke keer hoër en sterker gebou is. 

Mattheus het hierdie spreuk opgeneem as deel van die Bergrede (Mat.5:14) en 

vereenselwig die stad met die kerk. Die Jesus Seminar reken dit is vandag 

onmoontlik om te sê presies wat Jesus met hierdie spreuk bedoel het, omdat die 

oorspronklike konteks waarin dit gesê is, verlore gegaan het. 

Quispel weer reken hierdie spreuk gaan oor die "Stad van God" op die 

Tempelberg van Jerusalem. Jesus was moontlik geïnspireer deur Jesaja (2:2): "Op 
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die einde van die dae sal dit gebeur dat die berg met die Huis van die Here vas 

sal staan op die top van die berge" (vry vertaal). 

Hiermee speel Jesaja in op die opvatting van die oorspronklike Kanaäniete dat 

daar 'n berg in die noorde is, waar die gode woon. Vir die Israeliete het dit die 

Paradysberg geword, wat eenmaal weer te voorskyn sal kom en in Jerusalem sal 

staan. "So het die klein heuweltjie, Sion in Jerusalem, 'n berg met mitiese 

proporsies geword, wat groot emosies opgewek het."82. 

In die Openbaring van Johannes word die eindtyd geskilder, wanneer Jesus sal 

terugkeer op die tempelberg, en die Boom van die Lewe uit die Paradys in 

Jerusalem sal groei. Soos dit so dikwels gebeur, is daar later nie meer goed 

onderskei tussen mite en geskiedenis nie. Baie Jode -- ook Christene -- het geglo 

dat Jerusalem nooit tot 'n val sal kom nie.83 Tog is dit meer as een keer in die 

verloop van die geskiedenis verower en vernietig. Ook 'n paar dekades na Jesus 

se dood, toe die Romeine dit in die jaar 70 vernietig het en die Jode belet het om 

daarheen terug te keer. 

Quispel merk ironies op: "Baie oorlog en geweld sou voorkom kon word as almal 

hulle van die mitiese en archetipiese betekenis van die tempelberg bewus was, en 

die bybel nie so letterlik opgeneem het nie." 

Vers 33 

 

 Jesus sê: “Wat julle hoor, jy in jou oor en jy in joune, moet julle van die dakke af 

verkondig. Want niemand steek 'n lamp aan en sit dit onder 'n maatemmer nie, 

en hy sit dit ook nie op 'n geheime plek nie, maar op 'n staander, sodat almal wat 

in die huis ingaan en uitgaan, die lig kan sien.” 

Oor hierdie spreuk is daar in die verlede baie getwis. Is dit 'n verdraaiing van die 

bronteks 84waarop Lukas (12:3) en Mattheus (10:27) berus, of is dit 'n selfstandige 

tradisie? Ook die Jesus Seminar kom tot die gevolgtrekking dat dit 'n korrupsie 

van die Quelle-spreuk is en voeg by: "Die spreuk in Thomas maak geen sin, soos 

wat dit daar staan nie." 
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Quispel, wat ook 'n kenner is van die Hebreeuse en Aramese wêreld, kom tot 'n 

ander gevolgtrekking. Hy wys daarop dat die enkelvoud, "wat jy hoor", nêrens 

anders as in Thomas voorkom nie. Ook is Thomas uniek in die gebruik van die 

woorde, "hulle wat ingaan en uitgaan", wat in die Joodse wêreld gewoon die 

huismense beteken. Dit is 'n uitdrukking wat dikwels in die bybel voorkom, bv. in 

Psalm 121:8: "Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar..." 

Waar Lukas 'n tipiese Grieks-Romeinse huis skilder, met 'n kelder en 'n 

ingangsportaal, waar die lig brand vir almal wat inkom, beskryf Thomas 'n 

eenkamerhuis in Gallilea. 

Quispel aanvaar ook dat Jesus ook soms esoteriese onderrig in die geheim aan 

enkelinge gee, soos wat ook die geval was in die Joodse Merhabah-mistiek. Hy 

beveel egter nie sy dissipels aan om daaroor te swyg nie, maar juis om dit te gaan 

verkondig. Want Jesus se misteries gaan nie oor die ondergang van die wêreld 

nie, maar juis oor die transformasie daarvan. 

Vers 34 

 

Jesus sê: “As een blinde 'n ander blinde saamtrek, val hulle albei in die put.” 

Hierdie spreuk kom ook voor in Lukas 6: 39, en in Mattheus 15: 12-14 waar die 

werkwoord "lei" (Grieks hodegein), gebruik word maar nie die werkwoord "sleep" 

(Grieks helkein) nie.85 Matheus maak hiervan ook 'n aanval op die Fariseërs, asof 

Jesus hewig teen hulle gekant was. (Uit sowel Lukas as Mattheus se gebruik van 

die werkwoord ‘lei’, kan 'n mens die gevolgtrekking maak dat hierdie werkwoord 

ook in hul bronteks, Q, gebruik word.) 

Na die val van Jerusalem in die jaar 70, nadat die Selote (die destydse radikale 

Jode, iets soos die AWB) 'n oorlog met die Romeinse Ryk uitgelok het, het die 

Fariseërs die leiding van die Joodse volk oorgeneem en probeer red wat te redde 

was. Hieruit is die huidige rabbynse Judaïsme gebore. Mattheus, wat na die val 

van Jerusalem skryf, sien hulle egter as die groot vyande van die Joodse Christene 

en lê hierdie spreuk in Jesus se mond, as 'n veroordeling van die Fariseërs. 

Quispel wys daarop dat "sleep" (Kopties sok en Grieks helkein) 'n tipiese 

semitisme is. Die skrywer van Thomas maak waarskynlik hier gebruik van 'n 
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Aramese spreuk van Jesus. In Aramees beteken die werkwoord neged letterlik 

trek, maar figuurlik beteken dit "voorgaan". 

Jesus verwys met hierdie spreuk waarskynlik na mense wat die volk "meesleep" en 

verlei. Quispel skryf: "Dit was in sy tyd die Selote, die revolusionêres, wat teen die 

Romeine in opstand wou kom, om 'n onafhanklike staat Israël uit te troep. Hulle 

lei die volk tot die "Joodse Oorlog", wat eindig met die val van Jerusalem in 70 na 

Christus, en tweeduisend jaar van ballingskap vir die Joodse volk". 

Vers 35 

 

Jesus sê: “Niemand kan 'n sterk man se huis ingaan en dit met geweld oorneem, 

sonder om eers sy hande vas te bind nie. Dan eers kan hy dit leegdra.” 

Die Jesus Seminar, soos die meeste kommentators, het omtrent met die hande in 

die hare gesit oor hierdie vers: In Markus 3:27 handel dit oor die uitdrywing van 

duiwels, maar daar is geen duidelikheid oor wat die oorspronklike konteks was 

waarin dit gebruik is nie. Tog kom dit voor in Q, die bronteks waarvan Lukas en 

Mattheus gebruik maak, in Markus en in Thomas. Maar vanweë die 'geweld' en 

'diefstal' wat daarin gesuggereer word, is dit vir die Jesus Seminar moeilik om dit 

as 'n oorspronklike spreuk van Jesus te aanvaar. Selfs Quispel wil dit in verband 

bring met sommige Joodse Christene wat geglo het dat Jesus die regterhand van 

God is en die duiwel die linkerhand. 

Lees 'n mens hierdie vers in samehang met die uitgangspunt van Thomas, dat die 

koninkryk van die Vader nie buite ons is nie maar in ons, dan moet 'n mens ook 

aanvaar dat die "hel" ook in ons, en daarom moet die "duiwel" ook in ons wees! 

Verder is 'leeg word' ook 'n deurlopende tema in Thomas. Ons moet bv. leeg 

word van ons kulturele en aangeleerde vooroordele en weer soos 'n kind van 

sewe dae word (vers 4); en die 'leeu eet' ( vers 7), sodat ons kan leeg word van ons 

ego. 

Ook vers 97 verwys na leeg word van die ego. In die lig hiervan mag 'n mens jou 

afvra waarom die huis van die sterk man leeg gedra moet word? Dan kan die 

antwoord slegs wees: Omdat dit die huis van die ego is. Die sterk man van hierdie 

spreuk en die leeu van vers 7 is een en die selfde. 

Dit merk 'n mens verder aan die feit dat die sterk man se hande eers vasgebind 

moet word. Niemand kan 'n direkte stryd met die ego wen nie; 'n mens kan die 



ego alleen "ondergrawe" deur een vir een met die emosies te werk wat dit help 

skep het. Dit is ons elkeen se lewens-huiswerk. 

Vers 36 

 

Jesus sê: “Moenie julle van die môre tot die aand en van die aand tot die môre 

bekommer oor julle kos nie: oor wat julle sal eet; en ook nie oor julle klere: wat 

julle sal aantrek nie. Julle is belangriker as die lelies van die veld, en hulle kaart 

en spin nie. As julle een hemp het, wat het julle verder nodig? Wie kan sy lewe 

verleng (deur hom te bekommer)? Hy (God) sal julle klere gee.” 

(Vanaf die Griekse teks, Papirus O, 655.) 

Die Amerikaanse navorser James Robinson, redakteur van die Amerikaanse Nag 

Hammadi Library, reken dat hierdie spreuk Jesus se woorde beter bewaar het as 

die Q-teks waarvan Lukas (12:27) en Mattheus (6:28) gebruik maak. 'Kaart' is die 

proses waartydens wol, katoen of flas uitgekam word in kort vesels, wat dan in die 

spinproses saamgedraai word tot 'n spesifieke lengte. 

Quispel skryf dat die skrywer van die Q-teks, klaarblyklik 'n skryffout gemaak het 

en pleks van te skryf 'hulle kaart nie' dit verander na 'hulle groei' -- wat in die 

Grieks 'n verskil van slegs een letter is. In die Codex Sinaïticus, wat in die Britse 

Museum bewaar word, het die kopieskrywer trouens "hulle groei" doodgekrap en 

vervang met "hulle kaart nie". 

Quispels meen verder dat die Q-teks86 'n kennis van Thomas veronderstel, en 'n 

ou bron van Thomas moes geken het, wat waarskynlik reeds in die jaar 40 

bestaan het. Die "lelies van die veld", waarna hier verwys word, is klein rooi 

anemone, wat tydens Pase die velde van Galilea oortrek. 

Om die vers goed te verstaan is dit ook belangrik om te weet dat die Grieke 'n 

bokleed sowel as 'n onderkleed gedra het, terwyl die Jode, nes die Arabiere met 

hulle galabya vandag nog, slegs 'n lang hemp gedra het. 
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Vers 37 

Sy leerlinge het hom gevra: “Wanneer sal u aan ons geopenbaar word, en 

wanneer sal ons u sien soos u werklik is?” Hy sê: “As julle jul klere sonder 

skaamte uitrek en dit onder julle voete lê en soos kindertjies daarop trap, dan sal 

julle die seun van die Lewende sien en geen vrees hê nie.” 

(Grieks, papyrus O, 655) 

 

Die Jesus Seminar was onwillig om hierde spreuk direk aan Jesus te koppel en 

reken dat dit uit 'n ander bron by die Thomas-evangelie ingesluit is. Hulle erken 

wel dat die aflegging van klere verbind kan word met die destydse doop-ritueel. In 

aansluiting by die siening reken Quispel dat hierdie spreuk sy oorsprong het in 'n 

enkratiese Christelike groep van Alexandrië (wat teen die huwelik en enige 

seksualiteit gekant was) en dus tot die evangelie se 'derde laag' behoort. 

Dopelinge het hul klere uitgetrek voordat hulle in die "lewende" (vloeiende) 

doopwater ingestap het. Wanneer hulle daar uitkom het hulle oor ‘n 

oopgespreide diervel gestap en dit so simbolies "vertrap" as 'n teken van die 

aflegging van hul "liggaam van vel". "Ligaam van vel" was die Griekse vertaling in 

die Septuagint, van Genesis (3:21) se "klere van velle".87 

Adam en Eva het na die eet van die vrug van die Boom van Kennis van Goed en 

Kwaad, skaam gekry oor hul naaktheid. Hulle het dus 'n besef ontwikkel van hul 

seksualiteit. God moes gevolglik vir hul klere maak. Enkratiete het hierdie 

"liggaam van vel" simbolies as hul eie liggame gesien.88 

Wanneer sulke buite-tekstuele oorwegings nie in ag geneem word nie, maar 

hierdie teks bloot in sy samehang met ander verse in Thomas beskou word, lyk 

dit egter meer of hierdie teks saamhang met al die ander waarin die leser vermaan 

word om aangeleerde oordele en vooroordele te laat vaar (dws simbolies hul 

klere uit te trek), en weer soos "'n kind van sewe dae" te word (vgl spreuk 4). 
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Die uittrek van klere kan ook verstaan word as die aflegging van 'n mens se 

"persona" of ego-persoonlikheid, wat hierdie vers verbind met die 'leeu' in vers 7. 

In vers 3 word daarop gewys dat elkeen, nie net Jesus nie, 'n kind "van die 

lewende Vader is". Die laaste reël van hierdie vers, "dan sal julle die seun van die 

Lewende sien en geen angs hê nie", dui dus op die kennis oor hul kindskap, wat 

hierdie evangelie van die begin af by sy lesers probeer kweek. 

Vers 38 

 

"Ek het dikwels verlang om vir julle hierdie woorde te sê, maar niemand het my 

daarom gevra nie, (tog het) julle niemand anders by wie julle dit kan hoor nie; en 

daar sal dae kom dat julle my sal soek en nie vind nie.” (Gerekonstrueerde vers. 

Vgl vers 92.) 

Die Koptiese vertaling lui:  “Dikwels het julle begeer om hierdie woorde te hoor 

wat ek vir julle sê en daar is niemand anders by wie julle dit kan hoor nie; maar 

daar sal dae kom dat julle my sal soek en nie vind nie.” 

Die Jesus Seminar se bevinding was dat hierdie vers klanke het van verskeie 

spreuke van Jesus, maar dat dit moeilik is om te sê wat die oorspronklke is, 

aangesien elke evangelie dit volgens sy eie behoeftes gebruik het. Quispel 

daarenteen se gevolgtrekking is bondig: "Hierdie teks is korrup."Hy glo egter 

hierdie teks kan herstel word op grond van 'n aanhaling wat bewaar is deur die 

bekende ketterjagter, Irenaeus van Lyon (ongeveer 180 na Christus) in sy 

Adversus Haeresus (Teen die Ketters): "Ek het dikwels verlang om vir julle 

hierdie woorde te sê, maar daar was niemand wat daarom gevra het nie." Die 

herstelde teks moet dus lees soos wat dit hier bo weergegee word. 

"Ek het dikwels verlang om vir julle hierdie woorde te sê, maar niemand het my 

daarom gevra nie, (tog het) julle niemand anders by wie julle dit kan hoor nie; en 

daar sal dae kom dat julle my sal soek en nie vind nie." (Vgl vers 92.) 



Vers 39 

Jesus sê: “Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die sleutel van wysheid (gnosis) 

ontvang maar dit weggesteek. Self het hulle nie ingegaan nie en ook hulle wat wou 

ingaan verhinder om dit te doen. Maar julle moet so slim wees soos slange en so 

onskuldig soos duiwe.” 

(Vgl ook vers 102.) Van hierdie vers sê Quispel: "Weer 'n toneel uit die daaglikse 

lewe. 'n Man het sy sleutel deeglik weggesteek, sodat diewe dit nie in die hande 

kan kry nie. So goed, dat hy dit self nie weer kan vind nie." 

In die jaar 70 na Christus is die tempel vernietig. Dit het die Joodse wêreld in 

chaos gedompel, omdat hul godsdiens om die tempel gewentel het. Die Fariseërs 

het vanaf ongeveer 90 na Christus die leidende godsdienstige groep in die Joodse 

wêreld geword, en in die plek van die tempel die rabbynse Judaïsme, met die 

sinagoge as middelpunt, help vorm. Die stryd tussen Joodse Christene en die 

Fariseërs dateer gevolglik eers van daardie tyd af. 

In hierdie spreuk impliseer Jesus dat die Fariseërs die wettige vertolkers van die 

wet van Moses is, maar dat hulle nie die volk tot gnosis ('n hartskennis van God) 

kon lei nie. 'n Mens kan dus aanvaar dat Jesus self nooit die Fariseërs vervloek of 

skynheilig genoem het nie (soos in Mattheus en Lukas). 

In die woorde "so slim soos slange en so onskuldig soos duiwe", sien Quispel die 

ruimhartigheid van Jesus, wat sy volgelinge meer as eenmaal aanraai om hul eie 

gewete te volg: "Dit kan in 'n lang lewe soms gebeur dat 'n mens so slim soos die 

slang in die Paradys moet wees, wat sluwer was as al die diere van die veld en Eva 

aangeraai het om van die boom van kennis te eet. Ander kere moet 'n mens jou 

weer so onskuldig gedra soos twee koerende duiwe, wat net maar 'n graantjie van 

die grond af oppik. Daar is gnosis voor nodig, sê Jesus". 

Vers 40 

 

'n Wingerdstok is buite die Vader geplant. Omdat dit nie sterk is nie, sal dit 

wortel en tak uitgeruk word en vergaan. 

Hierdie spreuk klink baie soos Mattheus 15:13: "Elke plant wat my hemelse 

Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word", behalwe dat Mattheus dit gebruik 

as 'n oordeel oor die Fariseërs. Uit die voorafgaande vers weet ons egter dat Jesus 

nie 'n geveg met die Fariseërs gehad het nie, en dat die stryd tussen Christene en 



die opkomende Judaïsme eers omstreeks die jaar 90 begin het. Jesus moet dus 

iets anders as Mattheus hier bedoel het. 

Jesus se moedertaal was Aramees en die Aramese woord vir "vader", ab 

(Hebreeus aab), is 'n troetelwoord (Eng: "term of endearment"), met 'n betekenis 

wat nie in die Afrikaanse woord "vader" voorkom nie. So gesien kan hierdie 

spreuk verwys na die verskil tussen vormgodsdiens en ware spirituele ervaring. 

Enige vorm van godsdiens of spiritualiteit wat op dogmatisme en wettisisme 

gebasseer is, en nie op eie ervaring berus nie, kan nie stand hou nie. 

Vers 41 

 

Jesus sê: “Wie iets in sy hand het, aan hom sal gegee word en wie niks het nie, 

van hom sal selfs die bietjie wat hy het weggeneem word.” 

Volgens die Jesus Seminar verteenwoodig hierdie spreuk 'n selfstandige tradisie 

en berus dit nie op enige spreuk in die sinoptiese evangelies nie. Die vorm waarin 

hierdie spreuk in die Q-bron voorkom, word deur Lukas aan die einde geplaas 

van die gelykenis van die geldstukke (talente). In Thomas kom twee klein maar 

veelseggende verskille voor: Daar word gepraat van iemand "wat iets in die hand 

het" en aan die einde word gesê dat iemand wat nie het nie sal selfs "die bietjie" 

verloor wat hy het. Funk en Hoover kla dat hierdie twee byvoegings niks bydra tot 

die verstaan van hierdie vers nie. Quispel, egter, wie se kennis van die Aramese 

en Hebreeuse wêrelde net so groot was as sy kennis van die klassieke, verskil 

egter van hulle. Hy wys daarop dat die Hebreeuse woord bejado, 'in sy hand', talle 

male in die Ou Testament voorkom. 

Hy verwys spesifiek na 1 Samuel 9: 8 -- na die verhaal van hoe die jong Saul en 'n 

kneg sy pa se wegloop-donkies moes gaan soek. Toe hulle niks kry nie, wou Saul 

moed opgee, maar sy kneg het aanbeveel dat hulle die profeet Samuel moet gaan 

raadpleeg. Saul se reaksie was dat hulle dit nie kan doen nie, omdat hulle geen 

geskenk het om vir Samuel te gee nie. Waarop sy kneg antwoord (vry vertaal) "ek 

het nog 'n kwart sikkel in my hand. Ons kan dit aan die man van God gee". 

Hierdie vers dra dus Jesus se oorspronklike bedoeling: Dat wie iets het om (aan 

'n ander) te gee, ryklik beloon sal word, maar iemand wat die spreekwoordelike 

diep sakke en kort armpies het, en swaar van sy geld afstand doen, moet oppas 

dat hy nie dalk alles verloor nie. 



Hier is klaarblyklik nog 'n voorbeeld van waar Thomas se weergawe 

"oorspronkliker" en dus ouer is as "Q" se weergawe. 

Vers 42 

Jesus sê: “Word verbygangers.” 

 

Oor hierdie spreuk het die Jesus Seminar talle diskussies gehad, maar hulle kon 

nie tot 'n vergelyk kom nie. Dit klink na 'n tipiese Jesus-uitspraak: kort, bondig en 

pittig, maar hulle kon nie die vermoede afskud dat 'n vinding van Thomas self 

was, wat 'n sekere swerwende (post-Jesus) lewenswyse wou propageer nie. 

Quispel wys daarop dat in die Koptiese teks 'n Griekse woord, paragontes 

gebruik word. In Psalm 129:8 van die Septuagint word hierdie woord gebruik om 

die Hebreeuse woord, ober, 'verbyganger', mee te vertaal. Maar dan vertaal 

Quispel dit nogtans met "swerwers", omdat die vroeë Christendom gekenmerk 

was deur swerwende apostels, predikers en sendelinge. Hiermee trap hy in die 

strik wat die Jesus Seminar juis wou vermy: om hierdie spreuk te sien as 'n 

regverdiging van 'n lewenswyse wat lank na Jesus eers ontstaan het. 

Ek glo dus dat "verbygangers" wel die regte vertaling is, ook omdat dit in lyn is met 

'n spreuk van Jesus wat ons slegs uit die Arabiese wêreld ken: "Die wêreld is 'n 

brug, stap daaroor, moenie jou huis daarop bou nie." Dit is wys om "in die wêreld 

maar nie van die wêreld nie" te wees. (Lees ook vers 21 en die kommentaar 

daarop). 

Vers 43 

 

“Sy dissipels sê vir Jesus: “Wie is u dat u hierdie dinge vir ons durf sê? Jesus 

antwoord hulle: Kan julle nie uit my woorde aflei wie ek is nie? Dan is julle net 

soos die Jode, wat 'n boom goed kan vind maar sy vrugte verwerp, of die vrugte 

goed vind maar die boom verwerp.” 

Oor die egtheid van hierdie vers bestaan daar ernstige twyfel. Dit is klaarblyklik 'n 

toevoeging wat later in Alexandrië gemaak deur iemand wat die Johannes-

evangelie geken het.89  
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Eerstens is die polemiese aard van hierdie teks iets wat nêrens anders in Thomas 

voorkom nie. Tweedens die gebruik van die woord "Jode", wat in Jesus se tyd nog 

nie algemeen in gebruik was nie (wel die begrip Judeërs). Die Johannes-evangelie, 

wat in die tweede eeu geskryf is, gebruik wel dikwels die woord Jode, maar altyd 

in 'n beledigende sin. Hierdie evangelie het juis 'n deurslaggewende rol gespeel in 

die van ontstaan anti-semitisme wat deur die eeue al erger sou word. 

Vers 44 

 

Wie die Vader laster sal nog vergewe word. En wie die Seun laster sal vergewe 

word. Maar wie die Heilige Gees laster sal geen vergifnis ontvang nie, nie op 

aarde en ook nie in die hemel nie. 

 

Jesus se standpunt oor laster teen die Heilige Gees, soos dit onder meer in in 

Markus 3 voorkom, is waarskynlik later in Alexandrië aangepas om by die 

heersende nuwe teologie aan te pas. Let veral op die vorm Vader .. Seun .. 

Heilige Gees, asof die beginsel van 'n drie-enige God reeds algemeen aanvaar 

was. Ons weet egter dat hierdie leerstelling sy begin het by die Gnostikoi van 

Alexandrië, aan die einde van die tweede eeu. Wanneer hulle idees in Rome 

aankom veroorsaak dit 'n hewige polemiek, waaraan nie net Christene deelneem 

nie, maar ook die Neo-Platoniese filosoof Plotinus. Hierdie debat sou tot in die 

agste eeu gevoer word, voordat die leerstelling van die Drie-eenheid amptelik 

aanvaar is.90  

Quispel, wat hierdie vers wel as eg aanvaar en reken dit is in lyn met Joodse 

opvattings, twyfel egter of Jesus ooit na homself as Seun van die Mens verwys het, 

omdat die Aramese uitdrukking bar anash, wel 'mens' beteken maar dan God wat 

in die gestalte van 'n mens sy kabod, of stralende heerlikheid openbaar. 

 Wat presies die "sonde teen die Heilige Gees" is, is moeilik om te verklaar, maar 

omdat daar so dikwels in die Nuwe Testament hierna verwys word (die eerste 

keer waarskynlik in Hebreërs 6:4-6) is 'n aanduiding dat daar ernstig hiermee 

geworstel is. Jesus se eie standpunt is waarskynlik dat dit ‘n siening 

verteenwoordig waarin vormgodsdiens en kulturele gebruike bo ‘n eie ontmoeting 

en persoonlike verhouding met die Bron gestel word. 
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Jesus ontvang die Heilige Gees (en volgens die Judese christene ook die 

Christusskap) tydens sy doop en noem, op eg Judese wyse, die Heilige Gees sy 

moeder wat hom vir die lewe gebaar het (vgl. Vers 101). Quispel bring gevolglik 

die "sonde teen die Heilige Gees" in verband met 'n Christen wat afvallig word 

nadat hy die doop ontvang het. 'n Mens moet onthou dat die doop as so ernstig 

beskou is dat dit soms jare na bekering eers bedien is, en in baie gevalle kort voor 

die dood; net soos die "consolamentum" wat die Kathare aan sterwendes bedien 

het. Afvalligheid na iemand gedoop is was dus 'n ernstige probleem vir Christene 

en daar was 'n duidelike gevoel dat so iemand nie weer vergifnis van sy gemeente 

of 'n priester kan ontvang nie. 

Later het die opvatting ontstaan dat 'n tweede vergifnis wel na 'n openbare 

belydenis toegestaan kan word. Volgens Quispel het die Rooms Katolieke bieg en 

vergifnis van sonde hieruit ontstaan. Meer as duisend jaar later sou Martin Luther 

'n einde bring aan hierdie debat, met sy opvatting dat 'n mens vir altyd sondig en 

doemwaardig is en slegs deur genade gered kan word. (Die besef dat die 

Protestantse opvatting oor sonde en vergifnis slegs 500 jaar uit 'n kerkgeskiedenis 

van 2000 jaar verteenwoordig, laat 'n mens iets besef van die relatiwiteit van 

dogmas!) 

John P.Keernan91 wys baie interessant daarop dat Jesus in Markus 3:22-30, laster 

teen die heilige Gees verbind met die skrifgeleerdes se vormgodsdiens; So ‘n 

siening sal strook wat die standpunt teen vormgodsdiens (in teenstelling met 

eerstehande ‘ervaring’) wat Jesus herhaaldermale in Thomas stel (vgl bv Vers 40). 

Vers 45 

 

 Jesus sê: “'n Mens pluk nie druiwe van dorings nie, en maak ook nie vye van 

distels bymekaar nie. 'n Goeie mens bring goeie dinge voort uit die skatkamer van 

sy hart en 'n slegte mens slegte dinge uit die skatkamer van sy hart. Want waar die 

hart van vol is loop die mond van oor.” (Versrekonstruksie deur Quispel.) 

Die "dorings" waarvan hier sprake is, is waarskynlik die wilde druif (akanthos), wat 

wel 'n druifagtige vrug dra, maar waarvan 'n mens nie wyn kan maak nie. Die vrug 

van 'n distel lyk baie na 'n klein vy (Quispel). 
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Vers 46 

 

Jesus sê: “Van Adam tot by Johannes die Doper is daar niemand wat uit 'n vrou 

gebore is wat groter as Johannes is nie, sodat hy nooit sy oë (uit eerbied) hoef 

neer te slaan nie. Maar ek sê vir julle: As een van julle soos 'n kind word, sal hy 

die koninkryk ken, en groter wees as Johannes.” 

Hier vind ons weer een van die deurlopende temas van die Thomas-evangelie: 

om kind te word; om afstand te doen van al die kultureel-gevormde opvattings en 

dogmas wat dikwels tussen ons en God staan -- om 'n "nuwe" en "oorspronklike" 

verhouding met God te kan hê. 

John Dominic Crossan (The Essential Jesus) wys daarop dat Jesus se "koninkryk-

beweging" 'n radikale gelykheid verteenwoordig, waarin die armes en verdruktes 

net soveel waarde het as die geleerdes, rykes, aristokrate en Fariseërs. 

In die Thomas-evangelie gee Jesus toe dat die Fariseërs egte verteenwoordigers 

van die Judese godsdiens is. Maar wat hy teen hulle hou is dat hul godsdiens 'n 

vormgodsdiens geword het, sonder die vurigheid wat 'n "nuwe" verhouding 

kenmerk. 

Vers 47 

 

Jesus sê: “Niemand kan op twee perde gelyktydig ry, of twee boë gelyktydig span 

nie. 'n Bediende kan ook nie twee meesters dien nie, of hy sal die een eer en die 

ander een aanstoot gee. Niemand drink beleë wyn en vra dan vir jongwyn nie. 

Jongwyn word ook nie in ou sakke gegiet nie, anders bars dit; en beleë wyn word 

ook nie in nuwe sakke gegiet nie, anders word dit sleg. 'n Ou lap word word nie 

op 'n nuwe kleed vasgewerk nie, anders skeur dit.” 

Thomas se weergawe van hierdie spreuk is korter en bondiger (en waarskynlik 

ouer) as die in Matteus (6:24) of Lukas (16:13), wat albei weer afhanklik is van Q. 

Die Thomas-weergawe is ook nog nie "gekersten" nie en die "beleë wyn" word nog 

beskou as beter as jong wyn. 92 Volgens Funk en Hoover 93  word die jongwyn 
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geassosieer met die Christendom en die ou wyn met die Judaïsme. Thomas maak 

nog nie hierdie onderskeid nie en moet dus as ouer as die Q-bron beskou word. 

Quispel wys daarop dat die eerste deel van hierdie spreuk waarskynlik in Edessa 

bygevoeg is. Daar is die Persiese voorbeeld gevolg en groot koninklike jagtogte te 

perd en met pyl en boog gehou. So iets was in die Judese wêreld onbekend. 

Vers 48 

 

Jesus sê: “As twee in een huis vrede maak, sal hulle vir die berg sê: ‘Versit jou 

hiervandaan’ en hy sal weggaan.” (Sien ook vers 106) 

Die uitdrukking "om berge te versit" kom ses keer in die evangelies voor en selfs 

Paulus sê: "As my geloof sterk genoeg was om berge te versit" (1 Kor 13:2). 

Natuurlik moet 'n mens dit nie letterlik opneem nie. Dit is gewoon 'n Judese 

uitdrukking wat beteken "om die onmoontlike reg te kry". 

Die vraag is eerder of hierdie vers 'n verheerliking van die huwelik is, soos wat 

Quispel meen, en of daar 'n ander betekenis aan geheg moet word? In vers 106 

kom hierdie spreuk weer in 'n ander gedaante voor, en dan is daar klaarblyklik 

geen verwysing na die huwelik nie. Trouens "om van twee een te maak" is 'n tema 

wat regdeur Thomas loop. 'n Mens moet nie net van die twee een maak nie, maar 

ook van die buitekant en die binnekant een maak, en van die manlike aspek en 

die vroulike aspek. Die ideaal waarna Thomas streef is om 'n "eenling" te word, 'n 

geronde en "geheelde" mens -- iemand wie se bewuste en onbewuste lewe 'n 

harmonie bereik het. 'n Mens wat in hedendaagse, Jungiaanse terme, 

geïndividueer" het. 

Carel Jung beskryf in sy outobiografie94 die dialoog tussen die bewuste lewe (ego) 

en die onbewuste as ‘n “proses’: hoe meer die ego bewus word van die inhoud 

van die onbewuste, hoe meer word dit getransformeer. Die teenoorgestelde is 

waarskynlik ook waar. Daarom dat Thomas selfkennis beskou as die sleutel tot 

godskennis. “Die vereniging van die teenoorgesteldes is die sleutel wat die 

stoorkamer van onbeperkte psigiese energie ontsluit. Wondere word verrig deur 

hulle in wie “die twee een geword”het, skryf Stephan Hoeller.95  
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Quispel merk self op dat hierdie vers 'n mistieke kwaliteit het. "Dit is 'n treffende 

voorbeeld van die wedersydse inwoning: U in my en ek in U, wat die hele 

teologie van Thomas deurtrek." 

"Die christen wat gedrink het van die water uit die innerlike bron wat Jesus in 

hom oopgeboor het, is nie langer 'n kneg of dienaar van Jesus nie. Hy het 'n 

vriend en 'n gelyke geword. Dit is die teologie van die Evangelie van Thomas".96 

Lees gerus weer die openingswoorde van hierdie evangelie, waar gesinspeel word 

op die moontlikheid om Jesus se geestelike tweeling te word. 

Vers 49 

 

Jesus sê: “Gelukkig is julle eenlinge en uitverkorenes, omdat julle die koninkryk 

sal vind, want julle kom daarvandaan en sal daarheen terugkeer.” 

Hier het ons 'n herhaling van 'n tema wat ons reeds voorheen teengekom het: Die 

onontwaakte mens is geestelik dood en het vergeet wie hy eintlik is. Die 

ontwaakte en geïntegreerde mens, of eenling, daarenteen lewe vanuit 'n besef van 

wie hy is en wat sy bestemming is. 

Juis weens hierdie tema word Thomas dikwels as 'gnosties' bestempel. Funk en 

Hoover97 wys daarop dat die geestelike ontwaking 'n tipiese "gnostiese" tema is, 

maar dat Thomas nie gnosties is in die sin dat dit 'n skeppingsverhaal het of sowel 

'n skeppergod (demiurg) as 'n Vader God erken nie. Trouens, hulle reken dit is 

nie ‘meer gnosties' is as die briewe van Paulus of die Evangelie van Johannes nie! 

Die woord 'eenling' (die Koptiese teks gebruik hiervoor die Griekse woord 

monachos) verkry wel aan die einde van die tweede eeu 'n asketiese betekenis. In 

Edessa ontstaan 'n groep radikale swerwers wat hulself ihidaja, 'eenlinge' noem. 

Uit hulle ontwikkel die enkratiete, wat alle seksualiteit van die hand wys en glo dat 

'n eenling nie iemand is wat sy/haar manlike en vroulike aspeke geïntegreer het 

nie, maar wat radikaal daarbo uitstyg en 'n lewe van totale onthouding lei. Hulle 

beweeg vanuit Edessa na Egipte en begin die Christelike kloosterwese (Quispel). 

Selfs die woord 'ab', as hoof van 'n klooster, is die Aramese woord vir vader. 
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Dit het aanleiding gegee dat baie geleerdes (onder meer Crossan) aanvanklik 

hierdie evangelie as asketies en "sarkofagies" (letterlik liggaam-etend) bestempel 

het. 

Vers 50 

 

Jesus sê: “As hulle julle vra waar julle vandaan kom, sê dan:’ Ons kom van die lig, 

van die plek vanwaar die lig vanself begin skyn en in ons ewebeeld geopenbaar is’. 

As hulle julle vra:’Wie is julle?’, antwoord dan: ‘Ons is die kinders van die lig en 

die uitverkorenes van die lewende Vader’. As hulle julle vra:’ Wat is die teken dat 

die Vader in julle is?’ Antwoord dan: ‘Dit is beweging en rus.’” 

 

Hierdie spreuk, wat sy oorsprong waarskynlik in Alexandrië het, was een van die 

redes waarom die Evangelie van Thomas aanvanklik deur Duitse en 

Amerikaanse geleerdes as "gnosties" bestempel is. Die Joodsheid hiervan word 

gelukkig al meer erken, hoewel sommige verse duidelike tekens dra van 'n 

ontmoeting tussen drie kulture (Joods, Grieks-Romeins en Egipties). 

Die tema "beweging en rus" kom weliswaar in latere gnostiese geskrifte voor, maar 

rus is 'n tema wat Christelike geskrifte van vroeg af gekenmerk het; terwyl rus 

(Hebreeus menucha en Grieks anapausis) ook 'n tema is wat gereeld in die Ou 

Testament voorkom. Dink maar aan Psalm 23: "Na waters waar rus is, lei hy my 

heen"98 terwyl Jesus in Mat. 11:28 sê: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en 

belas is en ek sal julle rus gee." 

Toe die leerstellings van Jesus egter van die Gallilese platteland na voorposte van 

die Romeinese Ryk verplant is, het dit ook in aanraking gekom met 'n ander 

kultuur, wat geakkomodeer moes word.99 Griekse filosowe het byvoorbeeld van 

vroeg die godheid beskryf as die "eerste oorsaak van beweging, wat self nie 

beweeg nie", maw. wat self voortdurend in rus verkeer. Die wysgeer Plato het 

beweging (kinesis) en rus (stasis) as twee kenmerke beskou van alles wat bestaan. 

So groot was Plato se invloed op Christelike denkers dat selfs die Protestantisme 
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later die konsep geërf het van 'n God wat alles in beweging geplaas het, maar wat 

self nie verander nie. Dink maar aan hoeveel geslagte Protestante gesing het: 

Rus my siel, jou God is koning, 

Orals voer hy heerskappy; 

Alles wissel op sy wenke, 

Maar Hyself verander nie. 

Die Egiptiese kultuur was al duisende jare oud toe die Grieks-Romeinse kultuur 

in bloei gestaan het. Van die Egiptenare kry ons die opvatting van lewe na die 

dood (wat aanvanklik vreemd was aan die Joodse godsdiens en waaroor Fariseërs 

en Sadusseërs nog in Jesus se tyd gestry het). Volgens Quispel het die Egiptenare 

aanvanklik die opvatting gehuldig dat die lewe na die dood iewers onder die (plat) 

aarde bestaan, maar later het dit oorgegaan in 'n geloof in 'n lewe na die dood in 

'n hemel iewers bokant die sewe planete. 

In die Egiptiese hermetiese werk, Poimandres, en selfs in die Evangelie van 

Maria Magdelena, waarvan maar enkele bladsye behoue gebly het, vind ons die 

idee dat die poort tot elke planeet deur 'n archont, of 'n soort poortwagter, 

bewaak word, wat van die siel van 'n gestorwene 'n wagwoord vereis, voordat hy 

dit sal toelaat om verder te reis op pad na die hoogste hemel toe. 

In elkeen van die laer hemele, wat deur die planete verteenwoordig word, word 

die siel gestroop van 'n elemente waarmee dit op aarde beklee was, totdat dit 

uiteindelik, gestroop tot sy essensie, in die ware hemel aankom. Daar ontmoet dit 

sy hemelse ewebeeld (daimon), sodat die "oordeel" eintlik 'n selfherkenning is van 

die verskil tussen die ideale hemelse "self" en die essensie van die self soos wat dit 

na 'n lewe op aarde in die hemel aankom.100 

In hierdie vers, wat waarskynlik nog voor die jaar 100 in Alexandrie geskryf is, is 

daar net sprake van drie hemele, die hemel van die planete, die hemel van die 

vaste sterre en die geestelike wêreld. By die eerste hemel word die siele gevra: 

"Waar kom julle vandaan?", by die tweede hemel: "Wie is julle?" en by die derde 

hemel: "Wat is die teken dat die Vader in julle is?"101  

                                                           
100

 Quispel 

101
 Quispel 



Terwyl Funk en Hoover van die Jesus Seminar reken "dat hierdie woorde ver 

verwyder is van die gedagtes van Jesus", sien Quispel dit as 'n teken dat daar vroeg 

al 'n Christelike mistieke skool rondom die idee van rus en beweging ontstaan 

het. Gregorius van Nyssa, een van die "amptelike" kervaders, beskryf Moses as 'n 

prototipe van die mistikus wat op die berg Sinaï die duisternis betree waarin God 

woon. Hy beskryf dit met die volgende woorde (Quispel): "Dit is die grootste 

teenstelling van alles, dat rus en beweging dieselfde is. Want gewoonlik staan 

iemand wat vorentoe gaan nie stil nie, en iemand wat stil staan gaan nie vorentoe 

nie" (Lewe van Moses). 

Terloops, oor hierdie duisternis rondom God op die berg Sinai, skryf Gregorious 

van Nyssa, dat hoewel 'n mens God nie kan sien nie, jy jouself tog kan toewikkel 

in hierdie wolk wat om die berg Sinaï hang. Dit het later ontwikkel tot 'n 

spesifieke vorm van mistiek en nog later tot die opvatting van die "donker nag van 

siel”, die tydperk van geestelike "droogte" wat baie mistici ervaar, voordat hulle tot 

helderheid kom; wat weer ontwikkel het tot die "wolk van onwetenheid" waarvan 

die Engelse Middeleeuse mistikus, Julian van Norwich skryf. 

Juis hierdie metafoor het aan die einde van die twintigste eeu die metafoor 

geword vir die herlewing van Christelike meditasie, die sg. Centering Prayer (en 

Christelike mistiek) deur Thomas Keating en andere. 

Vers 51 

 

Sy dissipels vra hom: “Wanneer sal die rus van die dooies aanbreek? En wanneer 

sal die nuwe wêreld kom?” Hy antwoord hulle: “Wat julle verwag het al gebeur, 

maar julle herken dit nie.” 

(Vergelyk ook vers 113.) 

In hierdie vers vind 'n mens weer die word "rus", wat so kenmerkend was in vroeë 

Christelike en selfs Judese geskrifte, en is gewoonlik 'n kodewoord vir "redding" 

(salvation, Funk & Hoover). Redding in die sin dat 'n mens weer jou plek gevind 

het in 'n verhouding met die Allerhoogste. In latere gnostiese geskrifte is daar 'n 

hele kosmologie (leer oor die ontstaan van die alles) daarom gebou: "In die begin 

was daar net een, onverdeelde Voorvader, Diepte. Diepte het geboorte gegee aan 

'n vroulike metgesel, Stilte. Saam het hulle die hele skeppingsproses begin eers na 

hulle Sophia (Wysheid) voortgebring het. 



Die antwoord wat Jesus op hierdie vraag gee, herinner baie aan vers 113, maar 

die konteks waarbinne die vraag gevra word dra die tekens van die teologiese 

woelinge wat aan die einde van die eerste eeu reeds in Alxandrië bestaan het. 

Daar het die groepie Enkratiete, wat toe nog binne die kerk was, volgehou dat die 

opstanding reeds plaasgevind het, en aangesien Jesus voorheen gesê het dat daar 

na die dood nie meer huwelike sal wees nie, het hulle die huwelik as instelling 

verwerp. Dit word goed beskryf deur die kerkvader Clemens van Alexandrië 

(Stromateis 111, iv,48,1).102  

In 1 Timotheus 4:3 en 2 Tim. 2:18, lees ons van mense uit Paulus se sendingveld 

wat soortgelyke beskouings gehuldig het. Quispel stel die interessante vraag hoe 

die Grieke van Korinthe geweet het van 'n wesenlik Joodse stroming uit 

Alexandrië? Sy moontlike verklaring is dat dit deur Paulus se voorganger en 

latere medewerker, Apollos, vanuit Alexandrië, waar hy opgelei is, na Griekse 

bodem oorgeplaas is. 

Vers 52 

 

Sy dissipels sê vir hom: “Daar was vier en twintig profete in Israel gewees, en 

almal het oor u getuig”. Jesus antwoord hulle: “Julle ignoreer die een wat voor 

julle staan en praat van die dooies.” 

Die getal 24 in hierdie vers is klaarblyklik belangrik, aangesien dit volgens die 

latere Joodse tradisie die getal van die heilige boeke was . 103  Sowel die Jesus 

Seminar as Quispel reken dat hierdie vers eintlik 'n polemiek is met mense wat 

die tipies Joodse standpunt gehuldig het dat die geskrifte van die Ou-Testament 

Jesus se koms voorspel het. 

Hierdie neiging loop al terug tot by die Esseners, in wie se sg. "Habbuk-boekrol" 

die profesie van die profeet Habakuk uitgelê word as 'n voorspelling oor die 

koms van hul eie 'Leraar van Geregtigheid'. 

Quispel reken dat die vroegste Joodse christene die werkmetode van die Esseners 

oorgeneem het, want van die Evangelie van Mattheus af  is daar 'n neiging om die 
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Ou Testament te fynkam vir moontlike voorspellings oor die koms van die 

Messias (wat met Jesus geassosieer is). 

Quispel reken dat die skrywer van hierdie vers waarskynlik 'n vrysinnige Jood uit 

Alexandrië was, wat swaarde wou kruis met hierdie opvatting, en die woorde van 

Jesus (sien vers 113) daarvoor gebruik het. 

Vers 53 

 

Sy dissipels vra hom: “Het die besnydenis enige nut, of nie?” Hy antwoord hulle: 

“As dit werklik nuttig was sou vaders hulle so verwek het; en moeders hulle 

kinders besnede in die wêreld gebring het. Maar die ware besnydenis van die hart 

is vir alles nuttig.” 

Oor die waarde van die besnydenis is daar onder Christene sedert sowat die jaar 

50 heelwat onder mekaar getwis. Dink byvoorbeeld aan die meningsverskil wat 

Paulus en Jakobus (Jesus se broer en leier van die kerk in Jerusalem) daaroor 

gehad het. 

In die Grieks-Romeinse wêreld is enige vorm van verminking van die liggaam 

ernstig veroordeel en besnedes kon byvoorbeeld nie aan die Olimpiese Spele 

deelneem nie. Hoe meer Grieke dus bekeerd geraak het, hoe ernstiger het die 

polemiek geword, totdat Paulus se standpunt uiteindelik gewen het. 

Hoewel Jesus se antwoord in hierdie vers al die tekens dra van 'n outentieke 

Jesus-uitspraak (skerpsinnig, bytend en op die essensie van die saak af), is dit 

waarskynlik 'n latere toevoeging tot die Thomas-versameling, aangesien 'n mens 

kon verwag dat Jesus (net soos sy broer Jakobus) die tradisionele Joodse 

standpunt sou gehuldig het. Quispel wys daarop dat die polemiek oor die fisieke 

besnydenis en die geestelike besnydenis van die hart reeds in die Ou-Testament 

begin het: "Besny julle voor die Here en verwyder die voorhuid van julle hart, 

manne van Juda en inwoners van Jerusalem." (Jeremia 4:4, vry vertaal.) 



 

 

 

Vers 54 

Jesus sê: “Salig is julle armes, want aan julle behoort die koningkryk van die 

hemele.” 

Om hierdie woorde van Jesus te verstaan, moet 'n mens begryp dat Jesus nie die 

leier was van 'n Jesus-beweging nie (J.D. Crossan, The Essential Jesus) maar van 

'n radikale koninkryk-beweging. Jesus het gelewe in periode waarin Palestina 

onder Romeinse besetting was en nie net polities nie, maar veral ekonomies 

uitgebuit is. Die oorgelewerde respek vir grond (wat deel van die Judese 

godsdiens was) as 'n erfenis van jou voorvaders en wat in die jubeljaar aan die 

oorspronklike eienaars teruggegee moes word, is deur die Romeinse bewind van 

die tafel gevee. In die plek daarvan het hulle 'n landbou-ekonomie gevestig waarin 

kleinboere die harde arbeid gedoen het, en die aristokrasie die voordele gepluk 

het. 

Die verskil in lewenskwaliteit tussen 'n kleinboer en 'n aristokraat was 

onvergelyklik groot. Om hierdie vorm van ekonomie aan die gang te hou is 

kleinboere sistematies uitgebuit, en bereken Crossan dat tussen 5% en 10% van 

alle kleinboere elke jaar ondergaan en hul grond verloor het. Hulle het hawelose 

dagloners geword en 'n mens kan aanneem dat in die stryd om oorlewing, hul 

vroue en dogters dikwels selfs tot prostitusie gedwing is. Geen wonder dat 

opstand en rebellie altyd onder die oppervlakte gesmeul het nie. Maar enige 

teken daarvan is genadeloos onderdruk deur Romeinse soldate. 

Dit is onder sulke mense dat Jesus gewoon en gewerk het. In sy 

koninkrykbeweging was almal gelyk, of hulle ryk of arm, geleerd of ongeletterd 

was. Wat hulle gehad het om te eet is tussen almal verdeel en Jesus en sy naaste 

volgelinge het ook gratis die siekes genees. Hiermee het hy op sowel die tone van 

die aristokrasie as die priesterstand getrap.104  

Crossan sê Jesus het geen sentimentele en romantiese idees oor armoede gehad 

nie. As hy sê: "Salig is die armes" het hy daarmee bedoel dat hulle die slagoffers 
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van 'n gewetenslose en sistematiese uitbuiting is en daarom die enigste mense wat 

onskuldig is aan wat in Palestina onder die Romeinse bewind gebeur. Wat Jesus105 

met die koninkryk van die Vader bedoel het, is dat die wêreld soos die lewe van 

sy groepie sal lyk as God die land regeer en nie die Romeinse Ryk nie. Nie juis 'n 

opvatting wat hom by die politieke bewindhebbers gewild sou maak nie. 

As 'n mens kyk na die omstandighede waaronder hy gekruisig is, besef 'n mens 

dat sy optrede as politiek gevaarlik beskou is, nie oor wat hy gepreek het nie, 

maar juis oor hoe hy gelewe het sê Crossan (op cit). Hy word verder gekruisig 

met 'n plakaat bokant sy kop wat sê "Koning van die Jode", en weerskante van 

hom word twee leistai gekruisig, 'n woord wat gewoonlik vertaal word as "skelms", 

maar wat ook vertaal kan word as "terroriste" of "vryheidsvegters", afhangende van 

watter kant van die politieke skeidslyn ‘n mens na hulle kyk. 

Die gemeente wat na Jesus se dood in Jerusalem tot stand gekom het, het hulself 

die ebionim, die armes genoem. Waarmee hulle bedoel het dat hulle na Jesus se 

voorbeeld, vrywillig arm is en alles met mekaar deel. Paulus samel selfs geld in vir 

die "armes in Jerusalem". Na die tot standkoming van die ortodoksie, in die vyfde 

eeu, is hulle tot "ketters" verklaar, heel waarskynlik omdat hulle hardnekkig 

vasgehou het aan die monoteïsme en nie vir Jesus as goddelik beskou het nie. 

Vers 55 

 

Jesus sê: “Wie nie sy pa en ma haat nie, kan nie 'n dissipel van my wees nie. En 

wie nie sy broers en susters haat en soos ek sy kruis opneem nie, hoort nie by my 

nie.” (Vergelyk ook vers 101.) 

In moderne ore klink hierdie woorde totaal onaanvaarbaar. Quispel wys egter 

daarop dat die Hebreeuse woorde ahav, liefhê, en sana, haat, nie dieselfde 

gevoelswaarde het as wat ons daaraan toeken nie. So sê God in die Ou 

Testament, "Jakob het ek liefgehad en Esau het ek gehaat", maar daarmee word 

niks meer bedoel as dat hy meer gehou het van Jakob as van Esau nie. 

Let daarop dat Jesus in hierdie vers nie sê iemand moet sy seun of dogter of sy 

vrou en kinders haat nie, hoewel hierdie vorm wel in Mattheus 11:37 en 38 en in 

Lukas 14:26 voorkom. 
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Hiervan sê Quispel: "Dit is vir ons van groot belang om te weet dat Jesus dit nooit 

gesê het nie. Want daagliks sien ons voor ons oë wat gebeur as 'n pa sy kinders of 

'n ma haar kinders verlaat, omdat hulle deur die een of ander groot liefde 

oorweldig word. En ons meen dat ons Jesus goed genoeg ken om te weet dat hy 

te veel van vroue en kinders gehou het om so iets goed te keur, laat staan beveel. 

Dit staan ook vas dat hy egskeiding verbied het, om die kwesbare posisie van die 

vrou te beskerm." 

"Siriese Christene het wel soms hul gesinne verlaat. Die outeur van die 

Alexandrynse bron van vers 101 was 'n Enkratiet, wat teen die huwelik gekant 

was. Tog noem hy in sy bewerking ook nie vroue en kinders nie. 'n Mens kan dus 

wel tot die gevolgtrekking kom dat Jesus dit nooit gesê het nie.106" 

Vers 56 

 

Jesus sê: “Wie die wêreld leer ken het, het 'n lyk gevind. En wie 'n lyk gevind het, 

het die wêreld oorwin.” (Vergelyk ook vers 80.) 

Van hierdie vers sê die Jesus Seminar dat Jesus nooit die wêreld as boos en 

korrup bestempel het nie, maar dat dit wel die geval was in sekere vroeë 

Christelike groepe, en dat die skrywer van die Evangelie van Thomas waarskynlik 

aan so 'n groep behoort het. 

Ons het in die voorafgaande verse gevind dat die Enkratiete van Alexandrië een 

van hierdie groepe was en dat hulle deur sowel Paulus as Clemens van 

Alexandrië bestry is. Tog moet 'n mens ook onthou dat die verskil tussen liggaam 

en siel so diepgewortel was in die Griekse denkwêreld, dat Griekse bekeerlinge, 

waarskynlik sonder om twee keer te dink, maklik kon reken dat die "geestelike sy" 

van die mens verhewe is bo die liggaamlike. 

Qusipel wys daarop dat die Griekse woord ptoma (lyk) in hierdie vers gebruik 

word, maar die woord soma (liggaam) in vers 80. Die woord ptoma kom ses keer 

in die Griekse Nuwe Testament voor en word konsekwent in Kopties vertaal as 

soma (liggaam). Hy haal Kuhn107 aan, wat reken dat dit ook hier die geval was. So 
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is daar per ongeluk dieselfde vers twee keer in die versameling spreuke 

opgeneem. 

Verse 7,11, 56, 60 en 80 handel almal oor die liggaam as lyk. Dit is 'n tema wat 

algemeen in die Griekse filosofie voorgekom het108. Selfs keiser Marcus Aurelius 

haal in sy Meditasies die Stoisynse denker Epictetus in hierdie verband aan: "Jy is 

'n nietige siel wat onder 'n sterflike liggaam gebuk gaan, het Epictetus altyd gesê.109" 

In die tweede eeu probeer die kerkvader Clemens van Alexandrië die Enkratiete 

weerlê, wat Jesus se uitspraak, "laat die dooies hul eie dooies begrawe", gebruik 

om die liggaam as 'n lyk te bestempel.110  

In die eerste vier eeue van die Christendom was daar nog nie "ketters" en 

"ortodokses" nie, en 'n groep soos die Enkratiete, wat teen seks en die huwelik 

gekant was, het hulle nog deel gevoel van die hoofstroom van die Christendom. 

Trouens, hulle was uiteindelik ook die grondleggers van die Christelike 

kloosterwese. 

 Gesien vanuit sy Judese agtergrond sou Jesus kwalik so 'n standpunt gesteun het. 

Die Judaïsme het die liggaam nog altyd beskou as deel van God se skepping en 

dat die mens geroepe is om God in sy liggaamlike lewe te verheerlik. Daarom dat 

Paulus soveel klem daarop lê dat die liggaam 'n tempel van God is. 

In buite-bybelse tekste, bv die Evangelie van Maria (Magdalena), en die Evangelie 

van Philippus, is daar heelwat aanduidings dat Maria Magdalena (asook sy 

moeder en suster, wat albei Maria genoem is) Jesus se reisgenote was en dat 

Maria Magdalena as Jesus se "metgesel" (vrou?) beskou is. Philippus skryf dan 

ook dat "Jesus haar dikwels op die (mond) gesoen het".  

Aan die ander kant moet 'n mens ook erken dat die Christelike koosterwese 'n 

voortsetting was van 'n kloosterbeweging wat reeds by die Judese Therapeutae van 

Egipte en die Essene van die Dooie See begin het. Beide groepe was byvoorbeeld 

vegetariërs, nie omdat hulle teen die neem van 'n lewe gekant was nie, maar 
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omdat hulle, deur vleis te eet, deel sou hê aan die seksualiteit van die diere wat 

hulle eet111  

Daar is genoeg rede om te vermoed dat Johannes die Doper noue bande met die 

Essene gehad het. Johannes se boodskap is dan ook: "Bekeer julle want God kan 

enige oomblik ingryp." Jesus se boodskap, daarenteen was: "Die koninkryk is in 

julle en rondom julle" en dat God vir ons wag om dit te besef en ons lewens 

daarvolgens in te rig 112  Crossan gaan verder en skryf: "But in any case, the 

Kingdom of God has as little to do with pie in the sky when, by-and-by, you die as 

did those temples that Caesar and Augustus erected in and around the Roman 

Forum in that same period. Both have to do with religio-politics or politico-

religion here and now in this world" (p.8). 

Vers 57 

 

Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n man wat goeie saad gehad het. 

Toe kom sy vyand in die nag en saai onkruid tussen die goeie saad. Die man het 

nie toegelaat dat die onkruid uitgetrek word nie. Hy het gesê: ‘Anders sê julle nog 

'Wie gaan die onkruid uittrek' en dan trek julle die koring saam met die onkruid 

uit. Op die oesdag sal die onkruid makliker wees om raak te sien.” 

Soos in die spreuke oor die visser wat 'n groot vis vang (vers 8), en die saaier wie 

se saad op verskillende plekke val (vers 9), het ons hier ook te doen met 'n 

beskrywing van die daaglikse lewe in Galilea. Daar kom 'n onkruid voor, lolium 

temulentum, wat in Nederlands dolik genoem word en waarvan die saad amper 

soos koring lyk, net heelwat donkerder.113 Dit is dus maklik om die onryp koring 

met dolik te verwar. Hierdie spreuk kom as 'n gelykenis voor in Mattheus (13:37-

43), wat ook 'n allegorie daarby voeg waarin Jesus verduidelik wat die gelykenis 

eintlik beteken: "Dat daar 'n eindtyd sal wees wanneer 'n finale oordeel oor die 

opregtes en die sondiges sal plaasvind en hulle soos skape en bokke van mekaar 

geskei sal word." (Sien Mattheus 25:31-46.) 
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So 'n siening is egter vreemd aan wat ons tot dusver in Thomas gelees het en 

waarin Jesus nooit 'n "ek is"-uitspraak maak of eindtyd voorspel nie, en die Jesus 

Seminar kom tot die gevolgtrekking dat Mattheus die allegorie114 bygevoeg het, 

om te pas by sy intense belangstelling in 'n oordeelsdag en die finale beregting 

tussen goed en kwaad. 

Aangesien daar nogtans duidelike eggo's van Mattheus in hierdie vers te vinde is, 

reken die Jesus Seminar dat dit uit die vroeë Christendom spruit, en waarskynlik 

ingevoeg is deur oud-dissipels van Johannes die Doper. Dit dra volgens hulle niks 

by tot 'n beter begrip van die       

Soos die teks in Thomas lees kan 'n mens dit ook verstaan as 'n oproep om 

verdraagamheid tussen Christene, sodat hulle nie tot skeurmakery en uitdrywery 

van andersdenkendes moet oorgaan, soos wat toe reeds al in die sinagoges begin 

gebeur het nie.115 Ongelukkig was daar toe al mense wat die verskeidenheid binne 

die Christendom, wat vanaf die eerste eeu reeds bestaan het, as 'n gruwel beskou 

het en 'n "ortodoksie" (regdenkery) aan almal wou opdwing. Hierdie neiging sou 

onder keiser Konstantyn (vyfde eeu) finaal beslag kry. (Raadpleeg ook die 

verduideliking by vers 56.) 

Vers 58 

 

Jesus sê: “Gelukkig is die mens wat gely en die lewe gevind het.” 

In hierdie eenvoudige spreuk ontmoet twee kulture mekaar en gee uiteindelik 

aanleiding tot 'n kragtige "lydensmistiek." Die styl van hierdie spreuk is tipies van 

die Joodse wysheidsliteratuur. Dink maar aan Spreuke 8:35, "Gelukkig is die 

mens wat by my hoort want wie my vind, vind die Lewe self." (vry vertaal). As 

leier van 'n radikale koninkryksbeweging, wie se leefwyse kritiek teen die 

bestaande orde impliseer, moes Jesus goed geweet het dat gevangenisstraf, of selfs 

die doodstraf, op hom en sy volgelinge wag. Johannes die Doper is immers 

onthoof. 

Na Jesus se kruisiging is sy naaste volgelinge een na die ander om die lewe 

gebring: Die apostels Johannes en Jakobus, die seuns van Sebedeus, is deur 
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Herodes Agrippa tereggestel; Jesus se eie broer, Jakobus, en leier van die 

beweging in Jerusalem, is deur 'n woedende skare in die tempelgrond gestenig. 

Paulus is in Rome onthoof en Petrus onderstebo gekruisig. Dit alles help om 'n 

martelaarskultuur en 'n mistiek van lyding binne die jong kerk te vestig116 Dit vind 

besondere aanklank by die Grieks-Romeinse bekeerlinge, wat hul eie mistiek 

rondom lyding ontwikkel het. Volgens Funk en Hoover het die filosowe van die 

Stoicynse en Siniese skole na die legendariese heros (mitiese held), Herakles, 

opgesien as die stigter van hul onderskeie bewegings. In die Griekse mitologie 

moes Herakles verskeie bykans onmoontike take verrig, waardeur hy na sy dood, 

ewige roem verwerf het. 

Die skrywer van die boek Petrus (1 Petrus 3:14) skryf vanuit Rome: "Maar selfs al 

sou julle ly omdat julle doen wat goed is, moet julle dit as 'n voorreg beskou." 

(1983 vertaling). Quispel haal aan uit die Handelinge van Petrus (2de eeu) waar 

Petrus uit Rome vlug omdat hy vervolging vrees. Hy verlaat die stad deur die 

Capena-poort en volg die Via Appia suidwaarts. Maar dan ontmoet hy Christus 

Jesus, wat op die punt staan om Rome binne te gaan. Ontsteld vra Petrus: "Waar 

gaan u heen?" en Jesus antwoord: "Ek gaan Rome toe om weer gekruisig te word." 

Daarop keer Petrus vol vreugde terug, want hy besef dat dit nie hy is wat sal ly 

nie, maar Christus Jesus wat in hom sal ly. Na Petrus het nog duisende ander na 

hul dood gegaan met die geloof dat dit nie hulle is wat sal ly nie, maar Christus 

wat vir hulle sal ly. Quispel wys ook op die pragtige 'Ronde dans van Jesus', wat 

waarskynlik deur 'n leerling van die bekende vroeë kerkleier Valentinus, in die 

Handelinge van die apostel Johannes, ingevoeg is. Hiervolgens dans Jesus, na sy 

laaste nagmaal, met sy dissipels 'n dans "waarin die Christus voorgehou word as 

spieëlbeeld van die lyding wat gelowiges bereid is om te aanvaar."117. Daarin kom 

die volgende woorde voor: "Hy is in ons almal en as ons ly, ly hy saam met ons." 

'n Mens kan sê dat dit die lyfspreuk van die martelare was: "Hy ly saam met ons." 

(Grieks paschousin sympaschei.)118  
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Vers 59 

Jesus sê: “Kyk na die lewende solank julle lewe, sodat julle nie dalk sterf en 

probeer om die lewende te sien en hom nie meer kan sien nie.” 

(Lees ook die kommentaar by Vers 38) 

Aangesien die Jesus wat ons tot dusver in hierdie evangelie leer ken het, nooit "ek 

is"-aansprake maak nie, het hierdie spreuk duidelik nie sy oorsprong by Jesus self 

nie, maar by latere Thomas-christene. Nogtans raak dit deel van die Rooms 

Katolike kerk se leerstellings. Quispel wys byvoorbeeld daarop dat die visio 

beatifico, "de zaligmakende schouw, het vooreg is van de gelovigen in het 

hiernamaals". 

Tussen Vers 38 en vers 59 is daar 'n reuse kultuurverskil. In Vers 38 wend Jesus 

hom tot sy eie volksgenote, terwyl vers 59 duidelik 'n latere Grieks-Romeinse 

gehoor in die oog het. Die blote gedagte dat hulle salig kan word deur net na 

Jesus as god te kyk, sou vir sy Judese luisteraars total onaanvaarbaar gewees het. 

Maar by die Grieke was dit anders. Quispel beskryf hierdie vers as "die kerstening 

van die Griekse oog. En soos bekend, was die Grieke een en al oog. Ons spreuk 

het op hierdie manier tipiese misterie-wysheid in 'n christelike gewaad geword. In 

alle misterieë van die Oudheid het dit gegaan om die aanskou van geheimenisse, 

wat nie aan buitestaanders verraai mag word nie. Die ingewyde word daardeur 'n 

'siener':119 Deur die aanskouing skenk die misterie lewe uit die dood". 

Vers 60 

 

Toe hulle op pad was deur Samaria sien hulle 'n Samaritaan met 'n lam oor sy 

skouers. Hy vra vir sy dissipels: “Wat gaan die man met die lam doen?” Hulle 

antwoord: “Hy gaan dit slag en opeet”. Toe sê hy vir hulle: “So lank dit nog leef 

kan hy dit nie eet nie, maar net as hy dit geslag het en dit 'n karkas geword het”. 

Hulle sê: “Hy kan tog nie anders nie”. Toe sê hy vir hulle: “En julle moet vir julle 

self 'n plek van rus vind, anders word julle 'n lyk en word opgeëet.” 

Die Jesus Seminar is klaarblyklik so geïrriteer deur hierdie vers (soos voorheen 

ook deur vers 7, "Die Leeu") dat hulle dit glad nie aan Jesus wil toeskryf nie, maar 
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dit 'n spesiale skepping van Thomas of die Thomas-groep noem. Hierdeur kyk 

hulle die "waarheidsgetrouheid" van hierdie vers mis. Enigeen wat op die 

platteland grootgeword het, sou al iemand gesien het wat met 'n skaap oor sy 

skouers loop, twee pote oor die linkerskouer en twee oor die 

regterskouer.120(Quispel) 

Weens die betrekkinge tussen Judeërs en Samaritane sou so 'n toneel 'n spesiale 

betekenis gehad het. Die Samaritane was naamlik afstammelinge van die tien 

stamme wat die staat Israel, met sy hoofstad in Samaria, gevorm het, totdat die 

meerderheid van die bevolking in ballingskap weggevoer is. Vreemdelinge is 

tussen die agtergeblewenes geplaas, sodat die Judeërs hulle na al die eeue as 

"basters" beskou het. Tog het hulle streng vasgehou aan hul voorvaderlike 

gebruike. So het hulle net die eerste vyf boeke van die Bybel as heilige skrif 

aanvaar. 

Tot vandag toe vier die Samaritane op die berg Gerisim by Nablus, die outydse 

Sigem, hulle paasfees op die veertiende Nisan, soos die Judeërs dit ook in die tyd 

van Jesus gedoen het. 

"By die bloedlig van fakkels slag hulle op 'n gegewe oomblik snags hul 

paaslammers: vanaf 'n verhoog kyk die vroue toe en begelei die bloedbad met 'n 

histeriese gekrys."  

Hoewel hierdie vers waarskynlik in die Alexandrynse periode bygevoeg is, is die 

toneel wat dit beskryf so lewensgetrou dat 'n mens dit as "waar" moet aanvaar. Die 

vraag is net: Wat moet geëet word? 'n Mens se ego of 'n mens se geslagsdrif? 

Om redes wat in vers 7 uiteengesit is, glo ek dat dit gaan om die "eet" van die ego 

en nie van die geslagsdrif nie, hoewel albei verse ook gelees kan word as 

geslagsdrif en het seksuele geheelonthouers, soos die Enkratiete, dit ook 

waarskynlik so gelees. Dit is egter moeilik om die onskuld van die lam te verbind 

met die wellus van die geslagsdrif! 

Quispel maak 'n interessante opmerking oor Jesus se siening van die geslagsdrif: 

"Sy geneesmiddel lyk baie soos die Joga van die Indiese Tantrisme: 'n mens bevry 

die siel nie deur die hartstogte te ignoreer of te onderdruk nie, maar deur dit 

moedig onder oë te sien. Eet die leeu op, dan word hy deur die spysvertering 

mens. Die eros word gehumaniseer." 
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Vers 61 

Jesus sê: “Daar sal twee op een bed wees. Die een sal sterf en die ander een sal 

lewe.” 

(Prinses?) Salome sê: “Man, wie is jy nou eintlik, wie se seun, dat jy dit waag om 

op my bed te gaan sit en van my tafel af eet?” Jesus sê vir haar:” Ek kom van wat 

heel is, aan my is gegee wat aan my vader behoort.” (Toe sê Salome)”Dan wil ek 

u leerling wees”. (Daarop antwoord Jesus): “Dan sê ek dit vir jou: as 'n leerling 

my gelyke word is hy gevul met lig; as hy nog verdeel is, is hy duisternis.” 

Die Jesus Seminar beskou die eertste reel van hier vers, weens sy bondigheid, as 

ouer as die Q-teks waarop sowel Lukas as Mattheus berus. Tog beskou hulle dit 

nie as 'n tipiese Jesus-spreuk nie, maar eerder 'n gangbare spreukwoord van 

daardie tyd. 

Dit is duidelik dat hierdie spreuk ook nie uit die oudste laag van Thomas kom 

nie, omdat Jesus se tydgenote nie op beddens geslaap het nie. Beddens laat 'n 

mens eerder dink aan 'n Griekse feesmaal of simposium en hierdie vers het 

waarskynlik sy oorsprong in Alexandrië121.  

Die gebruik van die woord bed sluit ook Salome, die moeder van Jacobus en 

Johannes, die seuns van Sebedeus uit. Sy was een van die vroue wat Jesus tot op 

sy laaste tog Jerusalem toe gevolg het; wat by sy kruis gestaan en sy begrafnis 

bygewoon het. Haar seuns is later tereggestel deur Koning Herodes Agrippa 

(kleinseun van Herodes die Grote).122  

Waarskynlik word hier bedoel prinses Salome, wat volgens die bybelse verhaal 

Johannes die Doper se kop op 'n skottel geëis het. 

Hierdie vers het heelwaarskynlik sy oorsprong by Alexandrynse Enkratiete, wat 

teen alle vorme van geslagsgemeenskap was. 'n Soortgelyke verhaal kom 

byvoorbeeld voor in die Handelinge van Thomas (11-12) waar Jesus op die 

bruidsbed van 'n jong egpaar gaan sit en hulle oorreed om nie aan wellus toe te 

gee en hul huwelik te konsummeer nie.123  
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Die feit dat die Enkratiete 'n sekte was wat uit die Thomas-christene ontwikkel 

het, het lank veroorsaak dat die Evangelie van Thomas as 'n liggaams-

onvriendelik beskou is.124 Wat maklik vergeet word is dat nog meer groepe uit die 

Thomas-christene ontwikkel het, wat besonder goedgesind was teenoor vroue en 

die liggaam en wat die huwelik baie hoog geag het. Uit hierdie groepe kom die 

sakrament van die Bruidskamer. 

Hierdie vers kan dus nie as tipies van die Jesus se standpunt beskou word nie. 

Vers 62 

 

Jesus sê: “Ek vertel my geheime aan hulle wat my geheime waardig is. As jou 

regterhand iets doen, moenie dat jou linkerhand dit agterkom nie” 

Getrou aan hul aanname dat Jesus geen geheime leer gehad het nie, kom die 

Jesus Seminar tot die gevolgtreklking dat die eerste deel van hierdie vers nie 

outentiek is nie. Die tweede deel is egter so skerp en pittig dat niemand wat dit 

gehoor het dit nie weer sal kan vergeet nie, en daarom, klink dit soos ‘n tipiese 

spreuk van Jesus. (Vgl. ook Mat. 6: 3) 

Quispel weer sê dat “dit bewerking van ‘n woord van Jesus is wat tallose male 

aangehaal is.” Hy haal dan aan uit die joods-christelike Pseudo-Clementine: 

Ons onthou ook dat ons heer en onderwyser 

ons opdrag gegee het met hierdie woorde: 

Hou my geheimenisse geheim 

behalwe vir die seuns van my huis. 

Homiliae xix, 20 

Hierdie spreuk is binne die Evangelie van Thomas so geplaas dat dit drie 

gelykenisse inlui wat na mekaar volg. Hierdie gelykenisse is dus duidelik bedoel 

vir “hulle wat ore het om te hoor”( wat die dieper betekenis agter Jesus se woorde 

kan verstaan). 
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Vers 63 

 

Jesus sê: “Daar was eenmaal 'n ryk man, wat baie geld gehad het. Hy het by 

homself gedink: ‘Ek sal my geld belê, dan kan ek saai en oes en plant en my 

skure met graan vul. Daarna sal ek nooit weer gebrek hoef te ly nie’. So het hy in 

sy hart gedink, maar nog daardie nag is hy dood. Wie ore het moet luister.” (Lees 

ook die kommentaar oor vers 62) 

Lukas het van dieselfde teks 'n pragtige kortverhaal in klassieke styl gemaak. 

Thomas se weergawe is bondiger en waarskynlik nader aan die styl van 'n spreuk 

wat mondelings oorgelewer is. 125  Dit verteenwoordig duidelik 'n onafhanklike 

tradisie van die een waaruit Lukas put (waarskynlik die Q-bron). 

Om hierdie spreuk te begryp moet 'n mens verstaan dat landbou die hoeksteen 

was van die ekonomie wat die Romeine in Palestina bedryf het. Die kapitalistiese 

harteloosheid waarmee dit bedryf is, het jaarliks talle Joodse landbouers van hul 

grond gedryf en matelose armoede en ellende veroorsaak. Dit het weer gelei tot 

die soort smeulende verset, wat uiteindelik uitgebars het in 'n openlike opstand 

teen die Romeinse bewind, sowat dertig jaar na Jesus se dood.126 

Hoewel Jesus hom hier uitspreek teen die hartelose kapitalisme van sy tyd, laat hy 

tog blyk dat hierdie ryk man ook maar gedryf word deur dieselfde vrees as wat 

die armstes van die armes dryf -- die vrees vir gebrek. 

Vers 64 
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Jesus sê: “'n Man het met sy vriende afgespreek dat hy 'n maaltyd by sy huis sal 

gee. Toe die ete klaar was het hy sy bediende gestuur om sy gaste te gaan roep. 

Die het na die eerste een gegaan en gesê:’ My baas vra dat u moet kom.’ Maar hy 

het gesê: ‘Daar is 'n paar koopmanne wat my geld skuld. Ek moet vanaand by die 

huis “wees om hulle te ontvang. Dra my verskoning oor dat ek nie by die ete kan 

wees nie.’  

Hy het na 'n ander een gegaan en gesê: ‘My baas vra u moet kom’ Die het weer 

geantwoord: ‘Ek het pas 'n huis gekoop. Hulle het my daar nodig. Ek het nie nou 

tyd nie.’ 

“Hy het na die derde een gegaan en gesê: ‘My baas vra u moet kom.’ Hy het 

geantwoord: ‘My vriend staan op trou en ek moet vir sy feesmaal sorg. Ek kan nie 

kom nie. Neem my tog nie kwalik omdat ek nie daar kan wees nie.’  

“Hy het ook na 'n vierde gegaan en vir hom gesê: ‘My baas vra u moet nou kom.’ 

Toe sê hy vir hom: ‘Ek het 'n tyd gelede 'n plaas gekoop en was net op pad om 

die huur te gaan invorder. Ek kan nie nou kom nie. Bied my verskoning aan.’ 

“Die bediende het teruggekom en vir sy baas gesê: ‘Die mense wat u genooi het 

om te kom eet, het almal verskoning aangebied.’ Toe sê die baas vir sy bediende: 

‘Gaan buitentoe, die strate in. Bring almal wat jy teenkom om te kom eet. 

Sakemanne en handelaars sal nie op die stoele in my vaderhuis sit nie.’” 

Die woordvaardige Lukas (14:16-24) gee 'n veel beter beskrywing van hierdie 

gebeure. Mattheus (22:1-14) maak op sy beurt daarvan 'n gelykenis oor 'n koning 

(God) wat 'n eetmaal vir sy seun (Jesus) aanbied en al sy onderdane (die Judeërs) 

nooi om dit by te woon. Hulle aanvaar egter nie die uitnodiging nie en rand sy 

boodskappers (die profete) aan. Daarop verwoes die koning hulle stad 

(Jerusalem) en nooi die heidene om die ete by te woon. 

Hierdie weergawe van Thomas laat ons egter iets verstaan van hoe Jesus se 

bediening gewerk het. Sy teikengehoor was die armes, die hongeriges en die 

verdruktes, wat dikwels uit hul besittings verdryf is deur die aggressiewe manier 

waarop die Romeine die landbou-ekonomie beoefen het. 127  Hy het dan ook 

dikwels openbare maaltye gereël, waarby almal wat wou kon aansit. Hieruit is 

uiteindelik die agape, of liefdesmaal van die vroeë christene gebore, wat op sy 

beurt in die eucharistie (nagmaal) ontwikkel het.(Quispel) 
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Vers 65 

 

Hy sê: “'n Goeie man het 'n wingerd besit wat hy uitverhuur met met die 

bedoeling dat die huurders dit vir hom sal bewerk en dat hy huurgeld daarvoor 

sal ontvang. 

“Hy het sy kneg gestuur om die huurgeld te gaan haal. Hulle het hom egter 

gegryp en  byna dood geslaan. Toe die kneg terugkom het hy vir die eienaar 

vertel wat gebeur het. 

“Toe sê die eienaar: miskien het hulle hom nie herken nie. Toe stuur hy 'n ander 

kneg maar die boere het hom ook geslaan. Daarna stuur die eienaar sy seun want 

hy het gedink:’Miskien sal hulle my seun ontsien’. Toe die huurders 

egter daarvan bewus word dat die erfgenaam in die wingerd is, het hulle hom 

gegryp en hom vermoor. Wie ore het moet luister.” 

(Daar is ‘n woord weg aan die begin van die teks, sodat ons nie weet wat se soort 

man die wingerd besit het nie. Die meeste vertalers noem hom “’n ryk man”, 

terwyl die Jesus Seminar daar ‘n lakune(…) aandui. Quispel vertaal dit egter as “’n 

goeie man”, en as ‘n mens dink aan hoe geduldig die man was, was hy inderdaad 

“goed”) 

Die Jesus Seminar wys daarop dat hierdie verhaal in die sinoptiese evangelies 'n 

groot gunsteling onder vroeë christene was, omdat hulle daarvan 'n gelykenis kon 

maak van God wat herhaaldelik sy liefde aan Israel bewys het, maar dat hulle dit 

telkens van die hand gewys het. Mattheus voeg selfs by dat die seun se lyk buite 

die winger gegooi is, wat 'n toespeling is op Jesus wat buite die stadspoorte sou 

sterf. 

Soos die Jesus Seminar128 tereg opmerk, het hierdie gelykenis in die Thomas-

evangelie, navorsers gedwing om ook die weergawe in die sinoptiese evangelies 

anders te begin interpreteer, omdat dit opsigtelik ouer en "oorspronkliker" is as 

die gelykenis soos dit in die Bybelse evangelies voorkom, en hoegenaamd nie dui 

op 'n verwerping van Israel nie. 
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Quispel sien in hierdie weergawe 'n toneel uit die daaglikse lewe in Galilea, waar 

grondbaronne agente gestuur het om hul huurgeld van pagters te gaan eis. Omdat 

Joodse kleinboere dikwels baie sleg behandel is en meedoënloos van hul grond 

gedruk is, het die gevoel by tye hoog geloop en het daar soms relletjies 

uitgebreek. Volgens Quispel waarsku Jesus in hierdie weergawe teen die soort 

geweld wat die selote predik, wat die Romeinse bewind omver wou werp om 'n 

teokratiese staat te stig. 

Die hele Palestina was in daardie tyd in 'n staat van spanning, enersyds oor die 

ekonomiese uitbuiting van die kleinboere en andersyds weens die ”ver-regse” 

selote (ook leistes, mv. leistai, rowers, genoem, maar wat 'n mens vandag eerder 

met "terroriste" of "vryheidsvegters" sou vertaal) wat graag die spanning teen die 

Romeinse bewind aangeblaas het. In sy gelykenis van die boer en die huurders, 

waarsku Jesus129 subtiel teen die leistai en die bloedvergieting wat hulle nog gaan 

veroorsaak. 

Die verhaal van die Barmhartige Samaritaan is juis 'n verhaal van iemand wat op 

pad Jerigo toe onverwags deur "rowers" oorval is. Wanneer Jesus in Getsemane in 

hegtenis geneem word, sê hy teen die priesterhoofde en offisiere van die 

tempelwag wat teen hom opgetrek het: "Trek julle met swaarde en stokke uit soos 

teen 'n rower?" (Lukas 22:52). 

Wanneer Jesus gekruisig word, word hy, wat duidelik teen die selote gekant was, 

as "Koning van die Jode" tussen twee leistai gekruisig. 

Vers 66 

 

“Leer my omtrent die klip wat die bouers afgekeur het, maar toe die hoeksteen 

geword het.” 

Hierdie vers word gewoonlik vertaal as: "Wys my die klip wat deur die bouers 

verwerp is; dit is die hoeksteen." Quispel wys egter op 'n aspek wat deur die 

meeste vertalers oor die hoof gesien word: Dat Jesus waarskynlik Hebreeus geken 

het, en as hy so verkies het Hebreeuse vakterme met die skrifgeleerdes sou 

gebruik het."Leer my omtrent", of in nog deftiger taal "leer my aangaande", is so 'n 
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tegniese term wat beteken: "Gee my tog 'n uitleg omtrent hierdie woord in die 

Heilige Skrif.130"  

Hier vra Jesus na 'n uitleg van Psalm 118:22: "Die klip wat deur die bouers 

afgekeur is, het toe die hoeksteen geword" (vrye vertaling). Jesus beskou hierdie 

woorde klaarblyklik as 'n profesie van sy eie lewe. Hierdie vers het uit 'n duidelike 

Judese oorsprong en is ouer as die weergawe in die drie sinoptiese 

evangelies.(Quispel) 

Lukas (20:18) voeg boonop by: "Elkeen wat op hierdie klip val sal verpletter 

word; elkeen op wie hy val sal hy verbrysel." Dit is 'n toespeling van Daniël se 

siening van die eindtyd (Dan. 2:14+), en is ver verwyder van die bedoeling van die 

vers in Thomas. 

Vers 67 

 

Jesus sê: “Wie alles ken, behalwe homself, weet niks.” 

Selfkennis is 'n deurlopende tema in die Evangelie van Thomas. Wie hom of 

haar self nie ken nie, kan nie 'n verhouding met die Vader hê nie. Hierdie tema 

kom so dikwels en in soveel variasies in Thomas voor, dat 'n mens nie oor die 

egtheid daarvan kan twyfel nie. 

Bo die tempel van die Griekse god Apollo, in Delfi, was daar geskryf: "Ken 

jouself". Hierdie tema vind 'n mens ook by die Nieu-Platoniste131  en kom selfs in 

die Egiptiese Hermetika voor.132 Trouens, daar is waarskynlik geen godsdiens of 

wysheidskool wat nie hierdie woorde as uitgangspunt aanvaar nie. Dit is ook 'n 

basiese uitgangspunt in sowel Hindoeïsme as Boeddhisme. 

Hoeller133 skryf dat hierdie spreuk een van die talle in Thomas is wat ‘n mens sou 

kon verbind met die insigte van die modern sielkunde.” Die psige bevat in 

homself die moontlikheid tot ‘verlossing’ of vernietiging. Selfkennis is die enigste 
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kuur vir die talle aandoenings van die lewe; niks anders kan opmaak vir die 

gebrek daaraan nie. Onbewuste inhoude van die psige moet tot bewustheid 

gebring word voordat dit kwaadaardig word en iemand se geestesgesondheid, of 

selfs sy lewe, bedreig. Om die lewe te oorwin moet ‘n mens eers jouself leer ken.”  

Vers 68 

 

Jesus sê: “Salig is julle wanneer julle gehaat en vervolg word, en julle sal 'n plek 

vind waar julle nie vervolg sal word nie.” 

Hierdie vers word deur die Jesus Seminar vertaal as: "Congratulations to you 

when you are hated and persecuted; and no place will be found, wherever you 

have been persecuted." 

En deur Elaine Pagels as: "Blessed are you when you are hated and persecuted; 

wherever you have been persecuted, no place will be found.134" Die Jesus Seminar 

kla ook dat "scholars have not determined what 'and no place will be found, 

wherever you have been persecuted' means."  

Quispel haal daarenteen vir Clemens van Alexandrië aan wat op sy beurt uit 'n 

apokriewe evangelie aanhaal: "Salig is hulle wat om my ontwil vervolg word, want 

hulle sal 'n plek vind waar hulle nie vervolg sal word nie." 

Die ooreenkoms tussen Clemens en vers 68 van Thomas is te opvallend om oor 

die hoof te sien. Hoewel dit duidelik is dat Jesus nie self die outeur van hierdie 

spreuk is nie, vorm dit waarskynlik deel van die tweede laag van Thomas, nl. 

daardie verse wat ontstaan het na die vlug van Christene uit Jerusalem, nadat 

Jesus se broer, Jakobus, in die jaar 63 deur 'n woedende gepeupel doodgemaak is 

-- eers na Pella in Trans-Jordanië en toe na Edessa (tans Urfa in Turkye).  

Die christene is juis van uitwissing na die val van Jerusalem gered deurdat hulle 

voor die tyd reeds uit Jerusalem verdryf is.135 Die Griekse word dioko, vervolg, 

kan verdryf, verjaag of “weg pes” beteken.136  
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Vers 69 

 

“Salig is hulle wat in hul harte vervolg word, dit is hulle wat werklik die Vader 

ken. Salig is hulle wat honger ly sodat die mae van die behoeftiges gevul kan 

word.” 

Die Jesus Seminar twyfel nie dat die woorde "salig is die wat honger ly..." aan Jesus 

toegeskryf kan word nie. Hulle plaas egter die eerste deel van hierdie spreuk in 

swart, as 'n teken dat dit onwaarskynlik is dat Jesus dit gesê het. 

Daarenteen sê Quispel: "Elke historiese toespeling van die emigrasie na Pella het 

uit hierdie teks verdwyn. Hierdie vergeesteliking is aangepas aan die toestand in 

Alexandrië. Die vervolging het tot 'n innerlike ervaring ... van God gelei." 

Vers 70 

 

Jesus sê: “As julle voortbring wat in julle is sal dit wat julle voortbring julle red. As 

julle dit nie in julle het nie, sal dit wat julle nie het nie, julle vernietig.” 

(Lees ook die kommentaar by vers 41) 

Die Jesus Seminar sien in hierdie vers naakte Gnostiek. In die Gnostiek is 

naamlik geglo dat elke mens ‘n stuk materie is, waarin nogtans ‘n vonk van die 

goddelike vasgevang is. Hierdie besef kan tot verlossing lei. As daar egter nie so 'n 

vonk in 'n mens is nie, sal niks 'n mens na verlossing kan lei nie. 

Afgesien daarvan dat die Jesus Seminar 'n uiters eensydige verduideliking gee van 

waaraan die Gnostiek geglo het, (wat dan sal selfs die Kwakers, wat glo “there is 

that of God in every man” ‘gnosties’ wees) kyk hulle ook die ooreenkoms tussen 

hierdie vers en vers 41 mis: "Wie iets in sy hand het (om aan ander te gee), aan 

hom sal gegee word en wie niks het nie, van hom sal selfs die bietjie wat hy het 

weggeneem word." 

Waar vers 41 uit 'n Judese agtergrond kom, kom vers 70 uit die kosmopolitiese 

Alexandrië,137 waar selfverwesenliking die groot ideaal was. Elaine Pagels138 skryf 
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na aanleiding van hierdie vers: “This gospel (Thomas) warns that what is at stake 

is one’s deepest well-being, or else destruction”. 

Ondanks watter vertolking ‘n mens aanvaar, is dit duidelik dat hierdie vers ‘n diep 

psigologiese waarheid uitdruk. 

Quispel voeg by: "Het Jesus dit gesê? Waarskynlik nie, maar dit is wel in sy gees. 

Hy was as't ware 'n ellips met twee brandpunte, die een sosiaal en eties en die 

ander misties en psigologies. Die Judese christene het op die sosiale aspek 

gefokus, die van Alexandrië op die psigologiese. Dit kon gebeur omdat Jesus 'n 

wysheidsleraar was. En in die wysheid was die Helleense wêreld al verreken." 

Vers 71 

 

Jesus sê: “Ek sal hierdie Huis afbreek en niemand sal dit weer kan opbou nie.” 

Is Jesus tydens sy verhoor vals beskuldig? In Markus 14:59, wat ook oorgeneem 

is deur Mattheus, lees ons hoedat mense getuig: "Ons het hom hoor sê: Ek sal 

hierdie tempel, wat deur mense gemaak is, vernietig en binne drie dae een oprig 

wat nie deur mensehande gemaak is nie." (Vry vertaal.) 

Binne die konteks van die Judese godsdiens van daardie tyd was dit growwe 

godslaster om te beweer dat iemand die tempel sal afbreek. Dit is immers die 

huis waarin God op aarde woon! Hoe kan iemand beweer hy sal God se huis 

afbreek, sonder om nie godslater te pleeg nie? 

Die indruk word ook gewek dat hierdie getuienis tot Jesus se doodsvonnis 

bygedra het. So 'n opvatting bied 'n ernstige probleem, want volgens Judese 

gebruik is iemand wat godslaster pleeg gestenig (dit is wat volgens Handelinge met 

Stefanus gebeur het en in werklikheid met Jesus se broer, Jacobus) terwyl 

kruisiging dui op 'n politieke teregstelling. 

'n Indruk wat verder versterk word deurdat Pilatus bokant Jesus se kop 'n bord te 

laat aanbring met die woorde "Jesus die Nasireër, koning van die Jode"; en 

weerskante van hom twee leistai, twee "terroriste" of "vryheidsvegters", andersins 

ook "rowers" genoem, laat kruisig het. Dit dui daarop dat Jesus as 'n ernstige 

politieke gevaar vir die Romeinse bewind beskou is.  Boonop dui die woorde "in 

drie dae" op 'n tipiese toespeling wat gebruik sou gewees het nadat die 

Christendom reeds tot stand gekom het, en verwys na Jesus se opstanding na drie 

dae. 



Pilatus het waarskynlik nie 'n flenter omgegee vir die Judeërs se sensitiwiteite 

rondom godslater nie, maar hy was uiters sensitief vir politieke bedreigings. En 

daar was een punt waar sowel die Sadduseërs139  sowel as die Romeine se politieke 

belange ineengevloei het: die handels-aktiwiteite wat op die plein voor die tempel 

plaasgevind het. Ons lees in Markus 11:21 asook in Lukas 19:45-58 en Johannes 

2:12-22, dat Jesus en sy dissipels hierdie plein beset het en die handelaars en 

geldwisselaars verdryf het. 

Die aktiwiteite op hierdie plein was 'n kruising tussen wat ons vandag 'n 

aandelebeurs sou noem en 'n bureau de change, waar vreemde geld omgeruil is 

vir tempelgeld. Dit was ook 'n punt waar vreemde "valuta" die ekonomie van 

Jerusalem binne gekom het en was as sodanig onontbeerlik vir die welsyn van die 

ekonomie, wat weer die Romeine in staat gestel het om belastings te hef. Die 

daaglikse offerandes was 'n groot ekonomiese aktiwiteit, wat baie pelgrims gelok 

het. 

 As dit tot stilstand moes kom, sou Jerusalem se ekonomie ook geleidelik tot 

stilstand knars. 

Die geldelike belange van die hoë priester, asook ander wat uit die tempel hul 

brood verdien het, en die Romeine het dus hier hand aan hand geloop. Dit is 

waarskynlik hieroor dat Jesus aan die Romeinse owerheid vir teregstelling 

uitgelewer is. 

Maar het Jesus gesê wat die getuies beweer het hy het gesê? Waar die Jesus 

Seminar die getuienis, soos opgeteken in Markus, as belangriker beskou as 

hierdie teks van Thomas, reken Quispel weer dat hierdie teks "vanuit 'n historiese 

standpunt die belangrikste van die hele versameling is". Hy wys daarop dat die 

ander bronne almal later as Thomas is en van "heiden-christelike oorsprong". 

Om hierdie vers in historiese perspektief te plaas, haal Quispel aan uit die 

Evangelie van die Ebioniete ('ebioniete' of armes, is wat die Christene van 

Jerusalem genoem was). 

"Ek het gekom om die offers (in die tempel) af te skaf.  En as julle nie ophou om 

te offer nie 

Sal die toorn van God oor julle nooit ophou nie." 
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(aangehaal uit Epiphanius, Panarion xxx,16.4-5.) 

In die Pseudo-Clementynse Recognitiones, word Jesus aangehaal terwyl hy 

profiteer (in ‘n Siriese vertaling): "God is kwaad vir julle omdat julle nog offer. 

Daarom sal die tempel verwoes word."  1,64,1 (Quispel)). 

Kan dit wees dat Jesus en sy volgelinge die tafels van die geldwisselaars en die 

duiweverkopers omgegooi het uit protes teen diere-offers in die tempel? 

Die Rabbynse Judaïsme, wat so dertig jaar na die val van die tempel tot stand 

gekom het, het ook nooit weer die offer van diere heringestel nie. Wat daarop 

dui dat daar binne die Judese gemeenskap oor baie jare 'n sterk gevoel aan die 

opbou was teen diere-offers. 

Dit gee 'n mens 'n aanduiding dat die soenoffer-teologie, waarvolgens Jesus die 

offerlam was wie se bloed mense vrykoop van hul sonde, nie van Judese 

oorsprong kan wees nie, maar waarskynlik binne die Grieks-Romeinse wêreld tot 

stand gekom het, waar diere-offers selfs as oontbeerlik beskou is vir die welsyn 

van die staat en die regering. 

Die nagmaalformulier wat deur Paulus oorgelewer is toon trouens 'n byna 

woordelikse ooreenkoms met die van die Mitras-godsdiens, waar offeraars onder 

'n rooster staan waarop 'n bul of 'n skaap geslag word en die bloed van die 

offerdier letterlik op hulle drup om hul "skoon" te was van hul sonde.140 

Die eet van brood en die drink van wyn is ook kenmerkend van die Dionysos-

kultus, waar Dionysos as god van plantegroei vereer is en die brood en die wyn 

dus letterlik sy "liggaam" en sy "bloed' was. 

Was dit diere-offers dalk 'n bron van groot wrywing tussen die Judese Christene 

en die Grieks-Rommeinse bekeerlinge? Is dit dalk een van die redes waarom 

geen evangelie wat deur die Judese Christene geskryf is, in die Nuwe Testament 

opgeneem is nie? 

Onder druk van die Boeddhisme is diere-offers reeds vyfhonderd jaar v.C. binne 

die Hindoeïsme afgeskaf.  

Vers 72 
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('n Man) vra vir hom: “Sê tog vir my broers dat hulle die erfenis van my pa met 

my moet deel”. Hy antwoord hom: “Man, wie het van my 'n verdeler gemaak?” 

Hy draai hom na sy leerlinge en sê: “Ek is tog nie 'n verdeler nie, of hoe?” 

Nog 'n skynbaar onbenullige vers in Thomas, met groot implikasies! Behalwe in 

Thomas kom dit slegs in Lukas voor (Luk. 12:13-14) wat dit eindig met 'n 

waarskuwing teen alle vorme van gierigheid. Maar by Thomas eindig dit heel 

anders, wat die Jesus Seminar tot die gevolgtrekking bring dat die teks geredigeer 

is om by gnostiese motiewe aan te pas. 

Quispel wys egter daarop dat die Griekse woord vir 'n onpartydige verdeler 

meristes is. Die Aramese ekwivalent, baal phalguta, het egter 'n dubbelsinnige 

betekenis: dit kan sowel 'n onpartydige verdeler wees, as 'n skeurmaker en bringer 

van twis en onrus. Hy is van mening dat die vroeë Judese gemeente hierdie 

woorde bygevoeg het, in antwoord op die Rabbynse Judaïsme wat teen die jaar 

100 'n daaglikse gebed in hul sinagoges gehad het waarin die Nasoreërs, die 

Joodse Christene, saam met ander minim (ketters) vervloek is. 

Quispel wys ook daarop dat hierdie teks in die tiende eeu byna woordeliks deur 

die Arabiese skrywer 'Abd Al-Jabbar aangehaal word: "'n Man het vir hom gesê: 

‘Meester, laat my broers my pa se oorvloedige besittings met my deel’. Hy sê vir 

hom: ‘Wie het my oor julle aangestel as 'n verdeler?’" 

Hierdie Arabiese skrywer het 'n "alternatiewe" kerkgeskiedenis geskryf, waarin hy 

die Judese christene voorhou as die oorspronklike Christene en die 

heidenchristene, onder leiding van Paulus, as die oorsaak van alle kettery en 

afwykings beskou.141 Die “mense van die boek’, Christene sowel as Jode, het ‘n 

groot indruk op Mohammed gemaak en die teenwoordigheid van hierdie twee 

groepe het ‘n groot invloed gehad op die vroeë Islam. Die klein groepies 

Arameessprekende Christene wat nog in Turkye en Sirië oorgebly het, se 

leefwyse toon steeds belangrike ooreenkomste met Moslemgebruike. Soos Jode 

is hulle baie wetties, was hulself ook op 'n rituele manier, bid ook soos die 

Moslems op hul knieë met hul voorkop teen die grond, terwyl hulle in die rigting 

van Jerusalem kyk -- soos wat die Moslems eers gedoen het, voordat Mohammed 

vrede gesluit het met die Koreisj, die stam wat Mekka bestuur het.142 
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Vers 73 

 

Jesus sê: “Die oes is groot op die koringland, maar daar is te min arbeiders. En 

julle moet die eienaar vra om meer arbeiders te stuur.” 

Die Jesus Seminar sê van hierdie spreuk dat dit "ongetwyfeld binne die konteks 

van die Christelike beweging ontstaan het, op 'n tydstip toe sending 'n belangrike 

aktiwiteit was." Hiermee regverdig hulle hul standpunt dat dit nie 'n oorspronklike 

spreuk van Jesus kan wees nie. 

Deur die Griekse woorde in hierdie spreuk te vergelyk met die Q-teks, waarop 

Mattheus (9:37-38) en Lukas (10:2) berus, kom Quispel tot die gevolgtrekking dat 

die Koptiese vertaling van Thomas berus op 'n Griekse teks, wat steun op 'n 

Judese bron, wat op sy beurt waarskynlik die oudste dokument van die 

Christendom moet wees. 

Hy wys op 'n tipiese semitisme wat afwesig is in sowel Mattheus as Lukas, nl. die 

gebruik van die woord "en" om die tweede sin mee te begin (Grieks de en 

Hebreeus we) en wat 'n algemene semitiese metode was om 'n gevolgtrekking 

mee aan te dui. In teenstelling daarmee gebruik Q die woord "daarom" (Grieks 

oun). Q het Jesus se woorde geneem en daarvan meer idiomatiese Grieks 

gemaak, terwyl Thomas nader aan die oorspronklike Aramees is. 

Maar, merk Quispel op, Thomas se spreuk het slegs betrekking op "sendingwerk" 

binne Israel, want die eienaar van die oes is immers God. 

Waar Johannes hierdie spreuk gebruik (Joh. 4:35) het dit weer net betrekking op 

"sending" onder Samaritane.143 Hulle was die oorblyfsels van die twaalf stamme 

van Israel wat in ballingskap weggevoer is en het ook die eerste vyf boeke van die 

Bybel144 onderhou, hoewel die Judeërs hulle nie as gelykes wou aanvaar nie. 

Vers 74 

 

Jesus het gesê: “Meneer, daar staan baie rondom die put, maar daar is niemand 

binne-in nie.” 
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Die Koptiese teks is korrup145 en hierdie spreuk word in die meeste vertalings 

weergegee as "Meneer, daar staan baie om die drinkbak, maar daar is niks (water) 

in die put nie." Die Jesus Seminar verklaar dan ook onomwonde dat dit nie 'n 

oorspronklike spreuk van Jesus is nie en dat "daar geen soortgelyke spreuk in 

enige van die bekende antieke literatuur voorkom nie." 

Quispel voer egter aan dat die teks herstel kan word deur dit te vergelyk met die 

Griekse spreuk wat deur die kerkvader Origines aangehaal word in sy debat teen 

die Romeinse satirikus Celsus. "Baie om die put en niemand in die put nie." 

Contra Celsum, V111,15. 

Die Thomas-spreuk is, reken Quispel, klaarblyklik 'n polemiserende verwysing 

na die uiters streng "Damaskus Reëls" van die Esseense sekte. Hierin word onder 

meer gesê: "Geen mens mag 'n koei help om te kalf op 'n sabbat nie. En as dit op 

'n sabbat in 'n put val mag dit nie op die sabbat uitgehaal word nie." 

Jesus gee klaarblyklik 'n satiriese steek na die Essene, wanneer hy volgens 

Mattheus (12:11) sê: "Wie van julle wie se skaap op die sabbat in die put val sal 

dit nie dadelik uithaal nie?" 

Lukas sê weer (14:5): "As iemand se seun of sy os in 'n put geval het, sal hy hom 

dadelik daar uithaal, al is dit ook op die sabbat?" 

Vers 74 klink in die lig van hierdie tekse baie na 'n spottende verwysing na mense 

wat die sabbat hiper ernstig opneem. 

Vers 75 

 

Jesus sê: “Baie staan by die deur, maar net die eenlinge sal die bruidsvertrek 

binnegaan.” (Lees ook die kommentaar by verse 4, 22, 42, 48, 49, 106.) 

Daar bestaan twee hoof skole van gedagte rondom die Evangelie van Thomas: 

die een gedagtegang reken dat Thomas 'n soort handleiding is vir 'heel word' in 'n 

spirituele en psigologiese sin; die ander groep weer reken dat Thomas in wese 'n 

asketiese evangelie is, wat van mense verwag om die liggaamlike dinge en 

seksualiteit af te sweer. Beide standpunte vind genoeg tekste om hul standpunt te 

probeer regverdig. 
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So word die betekenis van die word eenling (monachos) verskillend uitgelê. Die 

een groep wys daarop dat die woord monachos die monastisisme of Christelike 

kloosterwese onderlê. 

Volgens die ander siening is 'n eenling 'n mens wat in alle aspekte van menswees 

"heel" geword het; wat die buitekant soos die binnekant gemaak het en die 

manlike kant soos die vroulike kant, soos wat dit in vers 22 gestel word. 

Die asketiese groep wys daarop dat Edessa, waar die tweede laag van hierdie 

evangelie ontstaan het, sterk asketies was, en dat die Christelike kloosterlewe in 

Edessa begin en na die Egiptiese woestyn uitgebrei het. Selfs die woord ab, as 

hoof van 'n klooster, kom van die Aramese word vir pa. 

In Egipte was daar ook 'n sterk asketiese groep, die Enkratiete, wat seksuele 

onthouding voorgestaan het. Paulus bots self in Korinthe met hierdie siening 

(waarheen dit moontlik deur sy medewerker Apollos uitgedra is). 

Albei groepe stem saam dat vers 75 'n toespeling is op die verhaal in Mattheus 

25:1-13, die verhaal van die wyse en die dwase maagde. Volgens die asketiese 

uitleg sal net ongetroudes, maagde van albei geslagte, tot die bruidsvertrek 

toegelaat word. 

Ons weet dat die bruidsvertrek 'n sakramentele ritueel was wat veral in Alexandrië 

voltrek is, maar oor die presiese aard daarvan is daar nog onduidelikheid. Wat 

ons wel weet is dat die tema van die eenwording van die manlike en vroulike 

elemente (die sg. hieros gamos) in die mens deel is van die “esoteriese” 

Christendom. Dit kom bv. voor in die Mideleeuse Alchemie as die coniunctio 

oppositorum, die vereniging van teenoorgesteldes.146 Jung was die eerste om op 

die historiese belangrikheid van die Alchemie te wys vir die verstaan van die 

esoteriese christendom. Hy vertel in sy outobiografie, Memories, dreams, 

reflextions, dat hierdie tema in die middeleeue ook in die Joodse mistieke 

Kabbala na vore tree as die Pardes Rimmonim, die granaat-boord, waarin in die 

Malchut en die Tifereth147 verenig word.  

Die groep wat Thomas lees as 'n weg tot spirituele heelheid, beskou gevolglik  

“eenlinge”  as mense wat alle aspekte van hul persoonlikheid vergaar het en in 
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Jungiaanse sin "individuasie" bereik het. Die bruidsvertrek staan dan vir die finale 

versoening tussen 'n mens se manlike en vroulike eienskappe (animus en anima). 

Jacob Slavenburg, die Nederlandse kultuur-historikus 148  wys daarop dat die 

bruidsvertrek een van ‘n reeks sakramente was wat aan gelowiges in Alexandrië 

bedien is, nl. doopsel, salwing, eucharistie, verlossing en bruidsvertrek (op cit. 

pag. 84). 

Mens moet nie uit die oog verloor dat nie vreemd is dat verskillende groepe 

dikwels dieselfde tekste gelees, maar verskillend nie uitgelê het nie. So het sowel 

ortodokse Christene as Gnostici graag die Johannes-evangelie gelees, maar dit 

totaal verskillend verstaan het.149 

Net soos daar in Alexandrië Enkratiete was wat die liggaam verafsku het, was daar 

Christene (veral die groep van Valentinus) wat groot waarde aan die liggaam en 

aan die huwelik geheg het, en wat die bruidskamer gesien het as die vereniging 

van die manlike en vroulike elemente in 'n mens. 150  Edessa, waar die 

monastisisme en asketisme ontstaan het, was ook die ontstaanplek van die 

Messaliërs (die "bidders"), groepe mans en vroue wat rondgetrek, saam op 

stadspleine geslaap en geëet het waar hulle kos aangebied is.151 Hoewel hulle 'n 

Semitiese leefwyse gevolg het, was dit 'n gruwel vir die Grieke en is daar dikwels 

toespelings gemaakdat hulle seksueel dalk taamlik losbandig lewe.’n Mens durf 

dus nie aanvaar dat alle strominge wat uit Edessa kom asketies was nie. 

Vers 76 

 

Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n koopman wat heelwat 

koopware in sy sak gehad het maar êrens 'n besondere pêrel raakgeloop het. Die 

koopman was verstandig. Hy het al sy ware verkoop, en vir homself die een pêrel 

gekoop. So moet julle ook soek na die skat wat nie vergaan nie, maar blywend is, 

wat nie deur ‘n mot opgeëet of deur 'n wurm bederf kan word nie.” 
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Hierdie gelykenis kom ook voor in Mattheus 13:45-46. Ons het reeds gesien 

(verse 3 en 113) dat die Koninkryk van die Vader nie 'n geografiese plek is nie, 

maar 'n manier van omgaan met die lewe en met jou naaste, baie soos nirvana in 

die Boeddhisme. Dit is 'n toestand wat 'n mens in hierdie lewe reeds kan bereik. 

Om die Koninkryk binne te gaan moet 'n mens op 'n radikaal nuwe manier begin 

lewe en met radikaal anderse oë na jou naaste kyk. Dit is iets waarvoor 'n mens 

letterlik alles moet prysgee, sodat jy die "kosbare pêrel" kan verkry. 

In die Pseudo-Clemtentynse Recognitiones iii, 62152 lees ons: "Die ware profeet 

beskou alleen iemand verstandig wat alles verkoop en die een egte pêrel koop." 

Hierdie gelykenis het ook aanleiding gegee tot een van die heel mooiste gedigte in 

die vroeë Christendom: die Lied van die pêrel, wat in Siries geskryf is en 

ongeveer in die jaar 220 in Edessa in die Handelinge van Thomas opgeneem is.153 

Vers 77 

 

Jesus sê: “Ek is die Lig wat bo alles is. Ek is die Al. Die Al kom uit my voort en 

die Al reik uit na my. Kap hout, ek is daar; tel 'n klip op en jy sal my vind.” 

(Die laaste twee reëls kom uit die Griekse Oxyrinchus-fragmente maar hoort 

kennelik by hierdie spreuk.) 

Die Jesus Seminar het geen moeite om hierdie spreuk te bestempel as 

onoorspronklik en nie van Jesus afkomstig nie. Nêrens in die sinoptiese 

evangelies maak Jesus ooit "ek is"-uitsprake nie; dit kom slegs in die Evangelie van 

Johannes voor en is een van die redes waarom die betroubaarheid daarvan verdag 

is. 

Quispel open egter weer eens interessante moontlikhede deur daarop te wys dat 

Lig een van die grondtemas van die Joodse mistiek is, selfs in die periode toe die 

Evangelie van Thomas tot stand gekom het. Hierdie opvatting gaan terug tot 

Genesis 1, waar God op die eerste skeppingsdag sê: "Laat daar Lig 

wees"…"Hierdie lig was geen gewone fisiese lig nie, dit is eers op die vierde dag 

geskep, maar die oerlig. Die oerlig was in die gestalte en uiterlike van 'n Mens, 
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waarvan Esegiël praat (1:28)." Quispel voeg by: "Dit is ongetwyfeld die agtergrond 

van hierdie woord van Thomas." Hy haal ook Johannes (8:12) aan waarvolgens 

Jesus sou sê: "Ek is die Lig van die wêreld. Wie my volg sal nie in die duisternis 

wandel nie, maar hy sal die lig van die lewe ontvang." 

Die Judese religie in die tyd van Jesus, word deur Quispel bestempel as 'n 

"henoteïstiese pantheon". "Dit wemel van engele en aartsengele, wat hiërargies 

georden is. Bo al die engele troon 'n engelagtige, persoonlike wese, wat 

afwisselend, Jaoel of die Naam (van God) of die kabod, die Heerlikheid van God 

genoem word. En die hoogste gestalte was volgens die esoteriese jodedom die 

Lig. 

Vroeë Christene is sowel die Mens van die Lig as Mense van die Weg genoem. 

Quispel voeg by dat die vroeë Christene nog nie die verskil tussen teïsme en 

panteïsme geken het nie, "tussen 'n persoonlike God en 'n onpersoonlike God, 

tussen Calvyn en Spinoza...”En ook:” 'n Mens kan hul opvatting panenteïsme 

noem, dat alles in God is. Daarom het hulle nie die minste moeite om Christus 

die Al te noem nie”. 

Verskeie navorsers het al daarop gewys dat daar soms sterk ooreenkomste tussen 

Thomas en die Boeddhisme is, onder meer Elaine Pagels in haar voorwoord tot 

Thich Nhat Hanh se Living Buddha, living Christ. Hier het ons klaarblyklik ook 

met so 'n geval te doen. 

Die Oos-Asiese Zen-Boeddhisme maak 'n verskil tussen die "ultieme werklikheid" 

en die "historiese werklikheid." Hoewel die Boeddha 'n historiese persoonlikheid 

was, kan hy ook in die ultieme werklikheid ontmoet word.154 Deur dit erns te 

maak met die Boeddha se leringe kan 'n mens hom in die ultieme werklikheid 

ook ontmoet. 'n Aanhanger van Boeddha kan dus tegelyk in die Boeddha en die 

Boeddha in hom wees. Elkeen kan daarna streef om ook 'n Boeddha te word. 

Dit is bekend dat die Judese Christene geglo het dat die Christusskap op Jesus 

neergedaal het tydens sy doop. Vandaar is dit 'n logiese stap na die Alexandrynse 

opvatting dat dit die plig van elke gelowige is om nie net 'n Christen te word nie, 
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maar ook 'n Christus. Cirilius van Jerusalem (2de eeu) het ook die standpunt 

gehuldig dat elke dopeling wat uit die doopwater te voorskyn tree, ‘n Christus is.155 

Vers 78 

 

Jesus sê: “Waarom het julle woestyn toe gekom? Om 'n riet te sien wat in die 

wind bewe? Of om iemand te sien met sagte klere aan (soos julle) heersers en 

magtiges? Hulle is geklee in sagte klere en hulle verstaan nie die waarheid nie.” 

Hierdie spreuk, wat in meer poëtiese vorm in Mattheus (11:7-11) en Lukas (7:24-

26) voorkom, het duidelik met Johannes die Doper te doen en drup van ironie. 

'n Riet wat in die wind bewe is iemand sonder sterk oortuigings (Jesus Seminar), 

so anders as Johannes wat nie gehuiwer het om konings aan te spreek nie; en 

mense in sagte klere hoort duidelik nie in die woestyn nie, waar Johannes growwe 

klere gedra en van veldkos geleef het. 

Die laaste sin beskou die Jesus Seminar as 'n later byvoeging deur asketies-

gesinde Christene, wat daarmee waarskynlik wou sê dat verknogdheid aan weelde 

'n mens weglei van die geestelike pad. 

Vers 79 

 

'n Vrou uit die skare sê vir hom: “Gelukkig is die baarmoeder wat jou gedra het 

en die borste wat jou gevoed het”. Hy sê vir haar:” Gelukkig is hulle wat die 

woord van die Vader hoor en dit in hulle hart bewaar. Want die tyd sal kom dat 

julle sal sê: ‘Gelukkig is die skoot wat nie ontvang het en die borste wat nie 

gevoed het nie.’” 

Lukas (11:27-28) gee hierdie voorval in meer elegante styl weer. 'n Vrou 

komplimenteer Jesus, maar hy draai dit netjies om en wys haar daarop dat 'n 

verhouding met God veel belangriker is. 

Vir die Palestynse vrou van daardie tyd was swangerskap haar hoogste vervulling. 

Daarom is dit moeilik om te glo dat Jesus wel sou gesê het: "Gelukkig is die skoot 

wat nie ontvang het nie." Sou dit weer eens 'n latere asketiese byvoeging wees? 

Die askete, onder meer die Essene, was teen geslagsgemeenskap en 
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voortplanting. Of moet hierdie uitspraak neutraal gesien word as een van Jesus se 

vele waarskuwings dat daar mense is, die Selote, wat afstuur op 'n oorlog met 

Rome, wat rampspoedige gevolge vir alle mense gaan hê? 

Dit is moeilik om Jesus aan die kant van die Essene te plaas, nadat hy in vers 74 

met die Essene se opvatting oor die sabbat spot. 

Vers 80 

 

Jesus sê: “Wie die wêreld ken, beheers die liggaam. Wie die liggaam beheers, het 

die wêreld oorwin.” 

(Lees ook vers 56, waar die woord 'lyk' pleks van 'liggaam' gebruik word.) 

Die Jerusalem se Christene was streng en gesteld op hoë morele waardes, dit 

merk 'n mens uit die Brief van Jakobus (Jak. 11:2): "Egte en suiwer vroomheid 

voor God die Vader is om wese en weduwees te versorg en jouself onbevlek van 

die wêreld te hou" (vry vertaal). 

Of Jesus self hierdie spreuk gebruik het en of dit deur Alexandrynse Enkratiete 

bygevoeg is, is moeilik om te bepaal. 'n Mens moet onthou dat dit nie 'n tydperk 

van geskrewe literatuur was nie, maar van 'n mondelinge tradisie. "Skrifgesag" het 

eers veel later gevolg, nadat besluit is watter tekste "gesaghebbend" is, en dit 

was meesal kerklik-politieke besluite. Die woorde van Jesus en die apostels is 

meesal mondeling oorgelewer, en in die proses het veranderinge ingesluip. Dit 

was ook maklik om spreuke by te voeg wat 'n sekere groep gemeen het "in die 

gees van Jesus of 'n apostel" was. So is verskeie briewe in die naam van Paulus 

geskryf, waarvan sommige sy vroeë briewe plek-plek weerspreek. 

Vers 81 

 

Jesus sê: “Laat hy wat ryk geword het as koning heers, en laat hom wat mag het 

daarvan afstand doen.” 

Quispel sê van hierdie vers: "Weer so 'n pittige spreuk teen rykdom, soos wat 'n 

mens dikwels in die Joods-christelike brief van Jakobus in die Nuwe Testament 

kry en soos wat 'n mens van die Ebioniete (vrywillige armes) kan verwag." 



Hierdie spreuk is ook in Jesus se tradisie dat die wat het, moet gee, en die wat 

gesag het, soos diensknegte moet word, en daardeur vir hulself 'n geestelike skat 

bymekaar maak. Die Christene van Jerusalem het na Jesus se dood as 'n 

gemeenskap saam gelewe en al hul besittings met mekaar gedeel. Die wat baie 

gehad het om te deel, het waarskynlik ook baie eer ontvang. Dink in hierdie 

verband aan die verhaal van Annanias en sy vrou Saffira (Handelinge 5). 

Paulus, wat soos baie ander Christene geglo het dat die Koninkryk van God eers 

sal kom wanneer Jesus weer in glorie terugkeer aarde toe, verwys klaarblyklik na 

hierdie spreuk wanneer hy 'n aanval doen op die volgelinge van Apollos (wat uit 

Alexandrië gekom het en heel moontlik die Thomas-evangelie geken het). Hulle 

het geglo dat die Koninkryk van God reeds gekom het (soos wat die Thomas-

evangelie suggereer): "Julle is al klaar ryk! Julle regeer al klaar soos konings." 

Quispel se standpunt is dat as Paulus reeds hierdie spreuk geken het, is dit baie 

moontlik dat Jesus dit self gebruik het. 

Vers 82 

 

Jesus sê: “Wie naby my is, is naby die vuur en wie ver van my is, is ver van die 

Koninkryk.” 

Die Jesus Seminar ken aan hierdie vers "grys status" toe (wat beteken dit klink na 

iets wat Jesus dalk ook kon gesê het), omdat dit baie herinner aan Esopus se 

woorde: "Wie naby Zeus is, is naby die bliksemstrale." Daarmee bedoel hy dat 

wie naby grotes se guns beweeg ook maklik verskroei kan word deur hulle giere 

en grille. Dit kon dus 'n bekende spreukwoord gewees het, wat later "namens" 

Jesus gebruik is, of dalk deur Jesus self. 

Trouens, Quispel wys daarop dat die stylwyse "wie is...wie nie" kenmerkend is van 

die styl van Jesus. Die frase "ver van my" kom ook in die sinoptiese evangelies 

voor, bv. in Markus 12:13 "Jy is nie ver van die Koninkryk van God nie." 

Quispel haal ook die woorde van 'n martelaar aan, biskop Ignatius van Antiogië, 

uit omstreeks die jaar 117, wat in een van sy troosbriewe aan gemeentes, toe hy 

op pad Rome toe was vir sy teregstelling, skryf: "Waarom het ek my dan oorgegee 



aan die dood, aan die vuur, aan die swaard? Maar naby die swaard is naby 

God."156  

Ook die teoloog Origenes van Alexandrië, (ca 180-254) verwys hierna. Die 

Evangelie van Thomas moet dus al tydens Origenes se leeftyd in 'n Griekse teks 

in Egipte bekend gewees het. Ook die bekende kategeet, Dydimus die Blinde 

(vierde eeu) het waarskynlik dieselfde bron as Origenes gebruik, toe hy ook in 

Grieks aanhaal: "Daarom sê die Verlosser: Wie naby my is, is naby die vuur. Wie 

ver van my is, is ver van die koninkryk." (Quispel). 

Die gebruik van koninkryk, pleks van Koninkryk van God / van die Hemel, wat 

deur albei hierdie skrywers gebruik word, is tipies van Thomas. Dit het navorsers 

ook oortuig dat hierdie evangelie, waarskynlik aan die hand van 'n ouer bron, in 

Grieks geskryf was en later in Kopties vertaal is. 

Maar hierdie teks was ook in die Aramese wêreld bekend. Ephrem Syrus (306-

373) wat in die bufferstrook tussen die Griekse wêreld en die Persiese wêreld 

gewoon, geen Grieks geken het nie en 'n uiterse awersie aan die Griekse kerk 

gehad het, haal hierdie teks in Oos-Aramees (Siries) aan. (Quispel.) 

Dit laat die moontlikheid oop dat die Thomas-evangelie onafhanklik in Grieks 

sowel as Aramees, beskikbaar was. Toe die Portugese in die vyftiende eeu in 

Kerala in Indië aankom, was hulle verstom om Christene daar aan te tref en 

uiters geskok dat hulle nie van die Pous weet nie. Hulle het met fanatieke ywer 

die plaaslike gemeente gedwing om "ketterse" Aramese boeke, soos die Evangelie 

van Thomas, die Evangelie van die Ebioniete en die Handelinge van Thomas te 

verbrand. So het die volledige teks van die Evangelie van die Enbioniete 

waarskynlik vir altyd verlore gegaan. 

Ons weet dat die gemeente van Kerala vanuit Edessa gestig is. Volgens 

oorlewering deur Thomas self. 

Vers 83 

 

“Mense kan beelde sien, maar die lig daarin is verborge in die Vader se lig. Hy 

sal geopenbaar word, maar sy beeld is verborge in sy lig.” 

                                                           
156

 Brief aan die gemeente van Smyrna, 4, 2 



(Lees eers die verduideliking by vers 84.) 

Hierdie vers verwys na 'n volksopvatting dat elke mens 'n hemelse beeld het, wat 

altyd by hom is, maar vir hom onsigbaar bly tot sy dood toe. Hierdie opvatting 

het vanuit die Griekse wêreld in die Judese wêreld beland en voor Jesus se tyd 

reeds in die Judese mistiek tot uiting gekom. 157  

Paulus noem Jesus (Kol. 1:15) "die beeld van die onsigbare God". In hierdie vers, 

wat waarskynlik sy oorsprong in Alexandrië het, word nog verder gegaan deur 

Jesus die "ligbeeld van God" te noem. (Sien ook Vers 77.) 

Vers 84 

 

“Julle hou daarvan om jul gelykenis (in 'n brons spieël) te sien. Maar as julle jul 

ewebeeld sien, wat ontstaan het voordat julle gebore is, wat nie sterf nie en nie 

sigbaar is nie, sal julle dit kan verdra?” 

Net soos vers 83 sien die Jesus Seminar hierdie vers as 'n poging tot versoening 

tussen Christendom en Neo-Platonisme. Die werklikheid is egter veel meer 

ingewikkeld en die implikasie van hierdie vers loop deur tot by 'n geloof in 

beskermengele, wat vandag nog bestaan. 

Jesus en sy dissipels kom van Galilea, waarskynlik die mees vergriekse provinsie 

in die hele Palestina. Die Judese godsdiens het nog nie 'n demper geplaas op die 

oorneem van kultuurgoedere van ander volkere nie (Quispel). Dit sou eers 

gebeur met die tot standkoming van die Rabbynse Judaïsme. Grieke in Palestina 

het begin belangstel in die monoteïsme en gewone mense het Griekse 

volksgelowe oorgeneem. 

Een so 'n volksgeloof was die geloof in die daimon, 'n beskermgees. Die wysgeer 

Sokrates was bv. bekend om die maniere waarop hy beweer het sy daimon hom 

bystaan. Die Griekse komedieskrywer Menader (vierde eeu vC.) beskryf dit so: 

"Elke mens word deur 'n daimon bygestaan van na sy geboorte af, wat hom inwy 

in die geheimenisse van die lewe." Fragment 550 Kock (aangehaal deur Quispel). 

Hierdie gedagte het vroeg al die Judese mistiek binnegedring in die vorm van 'n 

opvatting dat elke mens 'n ewebeeld of Self het, wat in die hemel agterbly terwyl 'n 
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mens self op aarde gebore word. Dit leef vandag nog voort in die geloof in 'n 

beskermengel.158  

Die Kinderevangelie van Thomas beskryf selfs so 'n ontmoeting tussen Jesus en 

sy ewebeeld, wat tot Maria se verbasing plaasvind. 

'n Mens vind hierdie opvatting ook by die Mandeërs, 'n doopgesinde gnostiese 

sekte, waarvan die laastes hul in die moerasse van Iran bevind. In die Mandese 

dodemis staan daar: "Ek gaan my ewebeeld te gemoet en my ewebeeld kom my 

tegemoet, Hy omhels en soen my, asof ek van ver af teruggekeer het."159  

Hierdie opvatting kom selfs in Mattheus (18:10) voor: "Pasop dat julle nie een van 

hierdie kleintjies minag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele altyd toegang het 

tot die aangesig van my Vader wat in die hemel is." (Vry vertaal.) 

Wat hierdie spreuk dus sê is dat dit een ding is om jou beeltenis wasig in 'n brons 

spieël te sien, maar iets gans anders om van aangesig tot aangesig met jou Self 

gekonfronteer te word. 

Terloops, die begrip Self, in teenstelling tot die "ek" of ego, is vroeg in die 

twintigste eeu deur Carel Gustav Jung in die sielkunde ingedra. Vandag nog word 

daar in die spirituele sielkunde onderskeid getref tussen jou "valse self" (jou ego) 

en jou ware Self. 

Vers 85 

 

“Adam is geskep met groot mag en rykdom en hy was julle nie waardig nie. Want 

as hy julle waardig was sou hy die dood nie gesmaak het nie.” 

Die Jesus Seminar wys daarop dat die vroeë Christendom, in 'n poging om Jesus 

se belangrikheid te verhoog, dikwels 'n vergelyking tussen hom ("die tweede 

Adam") en Adam self gemaak het. Kyk veral na Paulus in Rom. 5:12-14; 1 Kor. 

15:21-22; 42-50. 
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Volgens die Joodse rabbyne het Adam 'n wonderlike liggaam gehad, wat 

saamgestel is uit grondstowwe uit die vier windrigtings. Hy was ook bekleed met 

'n "ligkleed van heiligmakende genade". 160Maar nadat hy die verbode vrug geëet 

het, het hy sterflik geword. 

Quispel haal die Siriese mistikus Macarius (Edessa 380 nC) aan wat sê: "Nou 

word die mens groter as die eerste Adam" (Homilie 16,4). Die grootsheid van die 

mens is daarin gesetel dat Jesus se volgelinge nou al die koninkryk kan binnegaan. 

In die Johannes-evangelie (17:3) staan "Dit is die ewigheidslewe dat hulle U hier 

en nou al ken." (Vertaling deur Quispel.) 

Vers 86 

 

Jesus sê: “Jakkalse het gate en voëls het neste, net die seun van die mens het geen 

plek om sy kop neer te lê en te rus nie.” 

John Dominic Crossan vertaal dit pittig in eietydse idioom: "Jakkalse het gate, 

voëls het neste, net mense is dakloos." (The Essential Jesus.) 

Die weergawe van hierdie spreuk in Lukas (9:58) het sy oorsprong in die Q-bron. 

In beide weergawes word die uitdrukking "seun van die mens" gebruik. In beide 

gevalle kan dit bloot met "'n mens" vertaal word. In die boek Daniël, sowel as in 

die "apokriewe" 1 Henog, word hierdie frase egter gebruik om te verwys na die 

goddelike wêreldregter wat aan die einde van die tyd sal verskyn. 

Volgens Quispel beteken "seun van die mens" in Aramees sowel 'mens" as "Mens", 

oftewel die openbaring van God in die gestalte van 'n mens. Dit is ook hoe Q 

hierdie frase gebruik, daarom dat dit in Lukas met hoofletters gespel word: "Seun 

van die Mens." 

Die samesteller van Thomas was klaarblyklik nie met hierdie verhewe "tegnies-

apokaliptiese" betekenis (Jesus Seminar) bekend nie. Jesus waarskynlik ook nie 

(Quispel.) 

Vers 87 
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Jesus sê: “Ellendig is die liggaam wat afhanklik is van 'n ander liggaam en ellendig 

is die siel wat van beide afhanklik is.” (Sien ook vers 112.) 

Nog 'n vers wat tot die derde of Alexandrynse laag van Thomas behoort. Die 

Jesus Seminar bestempel dit as "obskuur" en vermoed dit hou verband met die 

tipies Griekse dualiteit tussen siel en liggaam. Quispel sê sonder om doekies om 

te draai: "dit weerspieël 'n kultuur wat 'n mens gerus 'oversexed' mag noem, omdat 

'n elite besete was deur die bekoring van mooi seuns." 

So gesien is hierdie vers 'n waarskuwing teen erotiek sonder werklike liefde. 

Vers 88 

 

Jesus sê: “Die boodskappers en die profete moet na julle toe gaan en aan julle 

gee wat julle nodig het. En van julle kant af moet julle gee wat julle beskikbaar het 

om te gee en julle self moet sê wanneer hulle moet kom en kom haal wat hulle 

toekom.” 

In 1 Korinthe 12:3-12 verdedig Paulus die reg van apostels om onderhou te word 

deur die gemeentes wat hulle bedien. Hierdie teks handel duidelik oor die reg 

van "boodskappers" (Grieks angeloi: apostels; sendelinge) en profete (Grieks 

profetai: geesdraers) om onderhou te word deur gemeentes waarbinne hulle 

werk. 

Sedert die dae toe Jakobus, die broer van Jesus, hoof was van die kerk, het 'n lang 

stroom van sendelinge en "profete" deur die bekende wêreld getrek, gemeentes 

gestig en dan weer verder vertrek. Dit was die Christene se antwoord op hul 

uitsluiting uit die sinagoges en geleidelik het 'n kloof van vyandigheid tussen Jode 

(soos aanhangers van die rabbynse Judaisme toenemend genoem is) en Christene 

ontstaan. Van Joodse kant af is Christene daagliks in die gebede van die sinagoges 

vervloek. 

Die swerwende sendelinge het later 'n probleem geword toe die jong kerk 'n vaste 

struktuur begin kry, met biskoppe of "opsieners" oor elke gemeente, want in 

teorie het sulke swerwende sendelinge 'n groter status gehad as plaaslike leraars. 

Daar is later 'n reël neergelê dat sulke swerwende sendelinge nie langer as drie 

dae in 'n gemeente mag bly nie. 



Sommige swerwende sendelinge het selfs (hul) vroue saamgeneem op hul 

sendingreise. Paulus vra in 1 Kor. 9:5, "Het ons nie selfs die reg nie om, soos die 

ander apostels en die here se broers en Sefas (=Petrus) elkeen sy vrou wat 'n 

gelowige is, op reis saam te neem? 

Hierdie swerftradisie is later deur Christelike monnike oorgeneem, totdat 

Benediktus van Nursa, stigter van die Benediktynse Orde, 'n streng reël neergelê 

het, waarvolgens monnike op een plek moet bly en aan 'n klooster-owerheid 

ondergeskik moet wees. 

'n Groep Spaanse monnike het hul 'n lang tyd hierteen verset (Quispel). Toe 

hulle uiteindelik onderdruk is, het 'n deel van hulle al na Ierland verhuis, waar 

hulle die Christelike kerk gestig het, lank voordat Ierland se beskermheilige, St. 

Patrick, op die toneel verskyn het. 

Hulle het die Keltiese kerk besiel met hul peregrinatios, en swerwende monnike 

soos broer Willibrord het Wes-Europa en Noord-Europa gekersten, nog voordat 

Rome sy gesag daar kon vestig. Quispel maak die interessante opmerking: "'n 

Mens kan wel dit betwis dat die statiese kerk van Rome deur Jesus gestig is. Maar 

daar kan geen twyfel bestaan nie dat die bewegende, dinamiese kerk van 

swerwers, geesdrywers, ketters en dissidente deur Jesus gestig is." 

Vers 89 

 

Jesus sê: “Julle was die buitekant van die beker? Besef julle nie dat die 

(pottebakker), wat die buitekant van die beker gemaak het, ook die binnekant 

gemaak het nie?” 

(Lees ook vers 22) 

Die Jesus Seminar reken dat Thomas se weergawe die oorspronklike is, eerder as 

die weergawes wat in Mattheus (23:25-26) en Lukas (11:39-41) voorkom. 

Hierdie vers moet teen die agtergrond van die Joodse kosjer-reëls gesien word. 

Tot vandag toe hou ortodokse Jode twee stelle eetgerei aan: een vir vleisprodukte 

en 'n ander vir melkprodukte. As eetgerei verontreinig word deur die verkeerde 

produk daarin te eet, moet dit weggegooi word as onrein. 

Die wetsgeleerdes van Jesus se tyd het egter 'n vindingryke manier gevind om 

hierdie probleem te omseil wanneer groot hoeveelhede skottelgoed gewas moes 



word. In Berakot 51a en Kelim 25,1-9 van die Babiloniese Talmud word gemeld 

dat bekers weer rein gemaak kan word as dit buite met water gewas en van binne 

met 'n doek uitgevee word. (Quispel). 

Jesus maak hiervan 'n metafoor vir 'n mens se geestelike lewe, soos wat hy 

voorheen ook in vers 22 gedoen het. 

Vers 90 

 

Jesus sê: “Kom na my toe, want my juk is lig en my heerskappy is sag en julle sal 

rus vind vir julself.” 

Die styl van hierdie vers herinner aan die woorde van Wysheid (Sophia) in 

Spreuke. Trouens, die Grieks Ortodokse kerk leer steeds dat Jesus hier praat as 

die Wysheid van God en die Hagia Sophia in Konstantinopel (die moderne 

Istanboel) - die mees imposante kerkgebou van die Bisantynse ryk - is aan 

Christus gewy. (Quispel) 

Die Jesus Seminar reken dat hierdie spreuk gebaseer is op 'n gedeelte uit die 

spreuke van Jesus Sirag (51:26-27), terwyl Quispel dit in verband bring met 'n 

gedeelte uit Jesaja (14:25), waar Jesaja daarop sinspeel dat die juk van die 

Assiriese ryk van Israel afgehaal sal word. 

Hy wys ook daarop dat in die Aramese vertaling van Jesaja, die woorde ol (juk) en 

maruta (heerskappy) gebruik word. Kan dit wees dat Jesus, as 'n toespeling op die 

onderdrukkende Romeinse bewind, hierdie woorde gebruik het?  

 

Vers 91 

 

Hulle sê vir hom: “Vertel ons tog wie u is, dat ons in u kan glo’. Hy sê vir hulle: 

“Julle verstaan die tekens van die hemel en die aarde, maar hom wat voor julle 

staan herken julle nie en daarom weet julle nie hoe beslissend hierdie oomblik is 

nie.” 

Hier het ons 'n korter weergawe van wat in Lukas 12:54-56 staan: "Wanneer julle 

'n wolk sien opkom in die weste, sê julle daar kom reën, en dit is so. En wanneer 

die wind uit die suide waai se julle dit gaan baie warm word en dit gebeur. Julle 



huigelaars! Julle ken die tekens van die aarde en die hemel, hoekom kan julle dan 

nie (die belangrikheid) van die huidige tyd verstaan nie?(1983-vertaling) 

Jesus het dikwels aan sy luisteraars probeer vertel in watter belangrike tydperk in 

die geskiedenis (kairos) hulle lewe. Die sin "maar hom wat voor julle staan herken 

julle nie" klink egter verdag. Dit is moontlik 'n latere toevoeging om Jesus as die 

gesalfde voor te stel. Dit is 'n aanspraak wat hy self nooit gemaak het nie en wat 

net in die Johannes-evangelie voorkom. 

Vers 92 

 

Jesus sê: “Soek en julle sal vind. Daar was 'n tyd toe ek julle nie alles vertel het 

wat julle wou weet nie. Nou wil ek graag dit vir julle sê maar niemand vra my 

daarna nie.” (Lees ook vers 38) 

Jesus het tydens sy bediening wel soms andere dinge aan sy binnekring geleer as 

aan sy gewone volgelinge, maar dit was nooit "geheime kennis" nie, wel dieper 

insig van wat hy gesê het. Wat sy dissipels aan die begin van sy bediening nie kon 

verstaan nie, kon hy op 'n later tydstip wel vir hulle vertel, maar as 'n dissipel nie 

'n vraag vra nie is dit 'n teken dat hy nog nie gereed is vir die antwoord nie. 

Vers 93 

 

“Moenie wat gewy is (offervleis) aan die honde gee nie wat hulle sal dit op die 

mishoop gaan eet, moenie julle pêrels voor die varke gooi nie (want hulle sal nie 

van beter weet nie en dit in die modder vertrap).” 

Hierdie vers in Thomas is korrup, maar kan met behulp van die teks in Mattheus 

7:6 herstel word (Quispel). 

Honde en varke word in die Midde-Oosterse wêreld steeds as onrein beskou en 

ongelowiges en diegene wat nie wil hoor nie word dikwels met honde en varke 

vergelyk. Die Amerikaanse president George Bush is tydens die Irakse oorlog 

dikwels deur woedende Moslems vir 'n hond uitgeskel! 

Net so moet die pêrels van Jesus se woorde nie toevertrou word aan mense wat 

onwillig is om dit te hoor nie. So staan dit ook geskryf in die Pseudo-Clementynse 

Recognitiones (111, 1, 5) (Quispel). 



Vers 94 

 

Jesus sê: “Wie soek sal vind en vir wie klop sal oopgemaak word.” 

Hierdie tema word drie maal in Thomas aangeraak: in verse 2, 92 en 94. Dit is 

asof die leser aangespoor word om oor die "geheime betekenis" van hierdie 

versameling spreuke na te dink. Jesus sê immers in vers 2: "Laat hy wat soek nie 

ophou soek totdat hy gevind het nie.… En as hy "gevind" het sal hy besef dat die 

koninkryk oor die hele aarde uitgesprei is en hy net sy oë daarvoor moet 

oopmaak. 

Vers 95  

 

Jesus sê: “As julle geld het, moenie dit teen rente uitleen nie maar gee dit aan 

mense van wie julle dit nooit terug sal kry nie.” 

Die Romeinse ryk se geskiedenis in sy provinsies was een van roekelose 

uitbuiting. Die senatore was die groot grondbesitters en het die provinsies 

onbeskaamd geplunder. Verder kon die rykes van Rome die reg huur om 

belasting in te vorder. Hulle het tollenaars aangestel om namens hulle soveel as 

moontlik uit die bevolking te pers. 

John Dominic Crossan 161  wys tereg daarop dat Jesus se opdrag oor rente 

uiteindelik tot totale armoede sal lei. Jesus het egter 'n beweging van haweloses 

gelei wat deur die sistemiese sosiale onreg buite die hoofstroom van die 

ekonomiese stelsel beland het, en daarom ook niks met die amptelike ekonomie 

te doen wou hê nie. 

Quispel haal die Duitse historikus, Eduard Meyer aan, wat reken dat Jesus 'n 

beleid van geweldlose verset teen die Romeinse ryk begin het (soos wat Ghandi in 

die Twintigste eeu in Indië gedoen het), en waarvan die dood van Christen 

martelare 'n voortsetting was. Dit het uiteindelik daartoe bygedra dat die 

Christendom Rome in 'n soort bloedlose staatsgreep oorgeneem het. 

Vers 96 
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Jesus sê: “Die Koninkryk van die vader is soos 'n vrou wat 'n klein bietjie 

suurdeeg neem, dit in die deeg wegsteek en 'n groot brood bak. Wie ore het om 

te hoor moet luister.” 

Soos in die vorige vers het ons hier ook weer 'n voorbeeld van Jesus se 

geweldlose revolusie teen die kultuur van sy tyd. Hy vergelyk graag die koninkryk 

met vrouens en kinders, hoewel hulle twee groepe mense was wat in Jesus se tyd 

geen regte of status geniet het nie.162  

Boonop is suurdeeg, wat van gemufte brood gemaak is163 in daardie tyd beskou as 

onrein. Tog kom die vrou - sonder haar man se uitdruklike toestemming - en 

steek die suurdeeg skelmpies in die deeg ... en die resultaat is 'n pragtige groot 

brood! 

Vers 97 

 

Jesus sê: “Die Koninkryk is soos 'n vrou wat 'n kruik meel gedra het. Op pad, toe 

sy nog ver van haar huis was, het 'n handvatsel van die kruik afgebreek en die 

meel het begin uitstroom. Sy het nie daarvan geweet nie en ook niks agtergekom 

nie. Toe sy by die huis kom sit sy die kruik neer en toe eers kom sy agter dat dit 

leeg is.” 

(Lees ook die verklaring by vers 7.) 

Nog 'n spreuk van Jesus wat nie in een van die Bybelse evangelies voorkom nie - 

en wat sekerlik die heel mooiste spreuk is oor die “weg tot heiligmaking”. Dat 

hierdie vers byna aan die einde van hierdie versameling staan is nie toevallig nie. 

Die Thomas-evangelie begin met spreuke wat vertel hoedat 'n mens moet 

voorberei vir die geestelike reis na binne, wat ons almal moet aflê. So moet ons 

bereid wees om afstand te doen van ons kultureel-aangeleerde "waarhede" en ons 

moet ons "leeu" (ego of valse self) oorwin; 'n stryd wat ons nooit deur direkte 

konfrontasie kan wen nie. Eers as ons aan die einde van die pad kom, mag ons 

tot ons vreugde agterkom dat die kruik van ons ego leeg is. 
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Quispel verwys ook na die Siriese mistikus, Macarius van Edessa (ca. 380) wat 'n 

lang parafrase van hierdie spreuk gee, waarin hy tot die gevolgtrekking kom dat 

die Christen op weg na die Koninkryk van God, van die swaar las van sy sonde 

ontslae raak. 

Vers 98 

 

Jesus sê: “Die Koninkryk van die Vader is soos 'n man wat van plan is om 'n 

magtige man om die lewe te bring. Toe hy nog by sy huis is, trek hy sy swaard en 

druk dit in die kleimuur van sy huis om te sien of sy arm sterk genoeg is. Toe 

eers het hy die magtige man vermoor.” 

'n Skokkende, en skandalige beeld van 'n sluipmoordenaar, wat heel waarskynlik 

sy oorsprong by Jesus self het, sê die Jesus Seminar hiervan. Hulle beskou dit as 

uiters onwaarskynlik dat die Christelike gemeenskap self so 'n vers sou opgemaak 

het, aangesien Jesus gewoonlik met vreedsame beelde beskryf word, soos die 

goeie herder. Na drie beraadslagings het die Jesus Seminar tot die gevolgtrekking 

gekom dat hierdie spreuk, wat in geen van Bybelse evangelies voorkom nie, heel 

waarskynlik eg is. 

Dit handel oor 'n tema wat 'n mens dikwels by Jesus teenkom: oor 'n man wat 

eers diep nadink oor wat die gevolge van sy dade gaan wees. Ons het in die 

gelykenis van die wingerd (vers 65) gesien dat Jesus geen ondersteuner was van 

die Selote nie - godsdienstige fanatieke wat die Romeinse bewind omver wou 

werp om 'n teokrasie te stig. 

In Jesus se tyd het geweld maar vlak onder oppervlak gelê: geweld deur die 

Romeine sowel as die Selote. Sou ons hier te doen hê met 'n bedekte 

waarskuwing aan die Selote om eers goed te besin voordat hulle tot geweld 

oorgaan? As hulle nie eers 'n swaard in die kleimuur van 'n huis kan druk nie, 

moet hulle dit nie eens oorweeg nie! 

Vers 99 

 



Sy leerlinge sê vir hom: “U broers en u moeder staan buite. Hy sê vir hulle: 

Almal hier, wat die wil van my Vader doen, is my broers en my moeder. Net 

hulle sal die koninkryk van my vader binnegaan.” 

(John Dominic Crossan -- The Essential Jesus -- gee hierdie spreuk pittiger in 

hedendaagse idioom weer: "Sy leerlinge sê: Jou familie is buite en soek jou. Hy 

antwoord: My familie is binne en soek God.") 

Hoewel die gnostiese Evangelie van Philippus, wat ook by Nag Hammadi in 

Egipte gevind is, vertel dat Jesus op sy reise vergesel is deur sy moeder, sy suster 

en die Magdalena, "en al drie was genoem Maria", was sy verhouding met sy 

familie aanvanklik klaarblyklik maar erg gespanne. In Markus 3:21 staan daar: 

"En toe sy familie dit hoor, kom hulle uit Nasaret (na Kapernaum) om hom te 

gaan haal; Want hulle se: "Hy is van sy kop af." 

In Markus 6:3 lees ons van Jesus se broers Jakobus, Joses, Judas en Simon. Daar 

moes klaarblyklik versoening tussen Jesus en sy familie gekom het, want verskeie 

van sy broers het na sy dood belangrike apostels geword. 

Jakobus was na Jesus se dood die onbetwiste leier van die jong Christendom en 

het self 'n martelaarsdood gesterf (al verswyg Lukas dit in sy Handelinge). In 

Paulus se briewe lees ons dikwels van Jakobus en die spanning tussen hulle twee 

oor die aard van die sending onder die heidene; en van Petrus (Simon), wat die 

bemiddelaar tussen hulle twee was. 

Judas is waarskynlik die Didymus Judas Thomas van ons evangelie en het volgens 

tradisie die kerk in Indië gevestig. 

Vers 100 

 

Hulle het Jesus 'n goue munt gewys en gesê: “Die amptenare van die keiser eis 

belasting van ons”. Hy sê vir hulle: “Gee aan die keiser wat aan die keiser 

behoort; aan God wat aan God behoort en aan my wat my toekom.” 

In die Bybelse evangelies word aan Jesus 'n silwer muntstuk gewys en in Thomas 

'n goue muntstuk. Weer eens 'n bewys van die noue verbintenis tussen Edessa en 

hierdie evangelie, aangesien dinare in Edessa van goud gemunt was en elders van 

silwer.164  
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Die beeltenis van die keiser op die munt was gehaat onder die Jode, daarom kon 

Jesus se woorde ironies beteken: "Gee dit maar terug aan die keiser." Daarenteen 

is die mens 'n beeld van God en behoort daarom heeltemal aan God (Quispel). 

Quispel sien hierdie vers as nog 'n bewys dat Jesus nie 'n Seloot was nie, 

aangesien die Selote hewig gekant was teen die betaling van keiserlike belasting 

wat per kop van die bevolking gehef is. 

Die laaste sin,-“(gee) aan my wat my toekom" - staan soos 'n seer duim uit"165 en dit 

is nie hoe Jesus normaalweg oor homself gepraat het nie. 

Vers 101 

 

“Wie nie sy pa en ma haat soos ek nie, kan nooit my volgeling wees nie. En wie 

sy pa en ma nie soos ek liefhet nie, kan nie van my leer nie. Want my ma het my 

vir die dood gebaar maar my ware moeder (die Heilige Gees) het aan my die 

lewe geskenk.” 

(Lees ook vers 55.) 

Duidelik 'n vers uit die Alexandrynse laag en geskryf deur 'n enkratiese Christen. 

Die Enkratiete het die huwelik verwerp en die verwek van kinders, wat daarmee 

saamgaan, omdat geboorte die oorsaak is van die dood! 

Apollos, die medewerker vir wie Paulus so vies was in Korinthe, was 

heelwaarskynlik 'n Enkratiet uit Alexandrië en het klaarblyklik geleer dat 

aangesien Jesus opgestaan het, het die wederkoms reeds plaasgevind en daarom is 

die huwelik afgeskaf. 

Interessant is dat die Enkratiete man en vrou ewe hoog geag het, en dat hul 

siening vir baie vroue dit vir die eerste keer moontlik gemaak het om seksueel 

"nee" te sê vir hul mans. Verskeie vroue, wat later beroemdheid sou verwerf as 

kloosterlinge in die woestyne van Egipte en Sinaï, was of weduwees, of het hul 

huwelike opgesê of gevlug van 'n gedwonge huwelik. 

In die eerste eeue van die Christendom kon vroue selfs hoof word van 

mannekloosters, soos wat talle verhale oor die "Ammas" - woestynmoeders - 
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getuig. Die Grieks-Ortodokse kerk het verskeie vroulike heiliges wat uit die tyd 

van die “woestynmoeders” dateer, soos Synclectica en Maria van Egipte 

Gesien die intieme verhouding wat daar (minstens in die laaste periode van sy 

lewe) tussen Jesus en sy moeder, Maria, bestaan het, is dit ondenkbaar dat Jesus 

self so iets sou gesê het. (Nie net die bybelse evangelies getuig hiervan nie, maar 

in die buite-bybelse Evangelie van Phillipus word Maria, Jesus se ma en Maria, sy 

suster, sowel as Maria Magdalena as Jesus se permanente reisgenote beskryf. In 

die Moslemtradisie het Jesus die kruisiging oorleef en daarna met sy ma en Maria 

Magdalena na Kasjmir gereis.  

Vers 102 

 

Jesus sê: “Vervloek is die Fariseërs. Hulle is soos 'n hond wat in die krip lê en 

slaap: Hy eet self nie en laat ook die osse nie toe om te eet nie.” (Lees ook vers 

39.) 

Jesus self het nooit die Fariseërs uitgeskel en vervloek nie, dit sien ons in vers 39, 

waar hy wel van hulle verskil, maar hulle nogtans as die wettige erfgename van die 

Mishna beskou, die mondelinge tradisie van skrifuitleg wat na bewering van 

Moses af oorgelewer is. 

Die mens  wat hierdie vers geformuleer het, gebruik 'n bekende Griekse 

spreekwoord "die hond op die voerbak" om Jesus se woorde in vers 39 te 

verhelleniseer.(Quispel). 'n Uitdrukking soos "vervloek", of "weë hulle" was 

bekende retoriese truuks, wat veral met die Stoïsynse skool van filosofie 

geassosieer is. 

Na die tot standkoming van die rabbynse Judaïsme - omstreeks die jaar 90 - 

onder leiding van die Fariseërs, het die retoriek tussen Jode en Christene 

gaandeweg feller geword. Die woord Fariseër het 'n bybetekenis begin kry wat vir 

Jesus vreemd sou gewees het. 

Vers 103 

 

Jesus sê: “Gelukkig is hulle wat weet waar die rowers gaan toeslaan, sodat hulle 

kan gereed maak, hul imperiale magte kan versamel en gereed wees voordat die 

rowers kom.” 



(Lees ook vers 21.) 

Hierdie vers is verwerking van vers 21 om by die politieke werklikheid van 'n later 

tydperk aan te pas, want die politieke klimaat het veel meer gespanne geraak as in 

die tyd van Jesus. Waar Jesus nog waarsku dat die huisbaas versigtig moet wees 

dat die dief nie inbreek nie, is dit nou die Romeinse heersers wat moet waak teen 

'n aanval van "rowers", godsdienstige fanatici, wat die Romeinse bewind omver 

wou werp en 'n teokrasie vestig. 

Waar Jesus 'n proses van lydelike verset teen die Romeinse bewind begin het, wat 

sy hoogtepunt sou bereik met die dood van die martelare en die bloedlose 

"oorname" van die Romeinse ryk deur die Christendom, het die Selote die pad 

van geweld en verset gekies. (Lees ook die kommentaar by vers 90.) 

In die jaar 67 het die "rowers" Jerusalem beset en die Romeine verplig om 'n 

volskaalse oorlog te voer. Dit het geduur tot die jaar 70, toe die tempel verwoes 

en die Jode uit Jerusalem verdryf en verbied is om terug te keer. Dit was 'n 

geskiedkundige keerpunt waarvan die gevolge nou nog sigbaar is in die stryd 

tussen die Israeli's en Palestyne. 

Hierdie oorlog het die getal Jode in vreemde lande dramaties laat toeneem. Net 

in Egipte alleen het daar 2 miljoen gewoon en twee uit die vyf wyke van die 

wêreldstad Alexandrië, was Joods. In 117 het die Jode van Egipte en Libië 

nogmaals in opstand gekom teen die Romeinse bewind. Hulle is verpletterend 

verslaan en uit Afrika verdryf (Quispel). Van toe af was hulle 'n vervolgde 

minderheid waar hulle hul ook al gevestig het - hoofsaaklik weens die foutiewe 

voorstelling in die Bybelse evangelies dat "die Jode" Jesus gekruisig het, hoewel dit 

duidelik 'n Romeinse politieke teregstelling was. 

Vers 104 

 

Hulle sê vir Jesus: “Kom laat ons vandag vas en bid”. Hy antwoord: “Wat het ek 

gesondig en waarin skiet ek te kort? Eers as die bruidegom die feessaal verlaat het 

is dit tyd om te vas en te bid.” 

Behalwe vir die veertig dae na sy doop, toe hy in die woestyn deurgebring het, het 

Jesus, sover ons weet, nooit gevas of van sy dissipels verwag om te vas nie 



(vergelyk ook Markus 2:19-20). Na sy dood het die gemeente van Jerusalem weer 

die vas ingestel, en wel op die Donderdag voor Goeie Vrydag.166   

Dit het die vorm van 'n nagwaak aangeneem, waartydens hulle om vergifnis gebid 

het vir almal wat vir Jesus se dood verantwoordelik was. Hiervoor sou Jesus self 

die voorbeeld gestel het, deur aan die kruis te bid: "Vader, vergeef hulle want 

hulle weet nie wat hulle doen nie." 

Hierdie nagwaak is afgesluit met 'n roudiens en daarna het hulle Nagmaal gebruik 

en mekaar vertel dat Jesus self dit ingestel het. Of dit die vorm aangeneem het 

van 'n agape, of liefdesmaal, en of dit 'n viering van die eucharistie was, soos 

onder heidense bekeerlinge die gewoonte geword het, weet ons nie. Van 

Jerusalem af het hierdie gewoonte later oor die hele Christendom uitgebrei. 

Quispel sê dat uit hierdie een nag se vas en gebed die Rooms Katolieke gebruik 

van veertig dae se vas en onthouding ontwikkel het -- wat vandag voorafgegaan 

word deur die karnavaltyd, afgelei van carne vale, vaarwel aan die vlees. 

Vers 105:  Jesus sê:”Wie sy pa en ma ken sal die kind van 'n hoer genoem word." 

Na mate die rabbyne Judaïsme ontwikkel het en Joodse Christene uit die 

sinagoges verdryf is, het die woordewisseling tussen die twee groepe al heftiger 

geword. Van Joodse kant af is dikwels beweer dat Jesus die buite-egtelike kind 

van 'n Romeinse soldaat, Panthera, was (wat ook kon beteken dat Maria verkrag 

was.) Die Jesus Seminar reken dus dat Jesus hier oënskynlik oor homself praat, 

en beskou dit as 'n toevoeging uit die periode van die stryd tussen Joodse 

Christene en die Judaïste. 

Quispel weer reken dat dit 'n vers is wat sy oorsprong het by Alexandrië se 

Enkratiete (afgelei van die Griekse woord vir selfbeheersing), wat die huwelik wou 

afskaf omdat seksualiteit lei tot geboorte en geboorte tot dood. Sien ook vers 101. 

Hierdie groep is al deur die Alexandrynse kerkvader, Clemens (ca 200) bestry en 

later ook vanuit Rome. Interessant is dat heelwat van die Enkratiete se weersin in 

seks tog in die Roomse teologie bly vassit het. Die kerk van Rome kon nooit so 

ver kom om seksualiteit te erken as 'n normale uitdrukking van liefde tussen twee 

mense nie en reken vandag nog dat seks binne die huwelik alleen geoorloof is om 
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kinders te verwek. Later sou Augustinus die uiters vrou-onvriendelike teologie 

ontwikkel waarvolgens die menslike geslag vervloek is deur Eva se 'sonde'. 

Vers 106 

 

Jesus sê: “As julle die twee een maak sal julle Seuns van die Mens word, en as 

julle sê: 'Berg, gee pad', sal dit padgee.” 

(Lees ook vers 48 waar dit gaan om die eenwording van die "buitekant" en die 

"binnekant'.) 

Hierdie vers is klaarblyklik 'n verwerking van vers 48, om by omstandighede in 

Alexandrië aan te pas. Daar was sowel enkratiese Christene, wat die huwelik wou 

afskaf omdat seks tot dood lei, asook Christene wat die huwelik hoog geag het. 

Albei groepe het egter een opvatting gemeen gehad: dat mans en vroue gelyk is. 

Hierdie opvatting was radikaal anders as die gangbare siening van die Grieks-

Romeinse wêreld. In talle gemeentes het vroue dikwels leidende rolle gespeel. In 

Alexandrië is God selfs aangeroep as Metropator (moeder-vader). Met die tot 

standkoming van die ortodoksie het die kerk die vrou-onvriendelike houding van 

Rome oorgeneem en vroue toegang tot alle kerklike ampte belet. 

Quispel is waarskynlik reg wanneer hy sê dat hierdie vers "gaan om die 

transformasie van man en vrou deur die mistiek van die wedersydse inwoning: 'U 

in my en ek in U'. Alle Seuns van die Mens word gelyk gestel aan die Seun van 

die Mens en dus vergoddelik. 

Hy haal aan uit die Siriese Liber graduum, 589, 13,: "...bid dan dat almal Seuns 

van die Mens sal word". 

Vergelyk hierdie vers ook met vers 114. 

Vers 107 

 

Jesus sê: “Die Koninkryk is soos 'n herder wat honderd skape gehad het. Een van 

hulle, die grootste, het afgedwaal. Hy het die nege-en-negentig net so gelos en 

gaan soek totdat hy die een gekry het. Na al hierdie moeite het hy aan die skaap 

gesê: 'Ek het jou liewer as al nege-en-negentig saam.” 



Hierdie gelykenis kom ook in Mattheus (18: 12-13) en Lukas (15: 3-6) voor, maar 

elkeen gee 'n ander toepassing daaraan. Mattheus sê: "Dit is die wil van julle vader 

dat nie een van die kleintjies verlore gaan nie"; terwyl Lukas afsluit met: "Daar sal 

vreugde in die hemel wees oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 

nege-en-negentig regverdiges wat bekering nie nodig het nie." 

Dit wil dus voorkom of die Q-bron, waaruit albei die evangeliste put, hierdie 

gelykenis sonder toepassing weergegee het.167  

Dit kan natuurlik ook wees dat Jesus met die "een skaap" die huis van Israel 

bedoel. In Mattheus words Jesus immers aangehaal (15:24) "ek is slegs gestuur na 

die verlore skape van die huis van Israel". Die ywer waarmee Christene sending 

oor die hele wêreld onderneem het, het waarskynlik na Jesus se dood eers 

ontstaan. 

Vers 108 

 

Jesus sê: “Wie die woorde uit my mond drink, sal word soos ek en ek soos hy en 

die  verborge dinge sal aan hom geopenbaar word.” 

Hier praat Jesus nogmaals as wysheidsleraar en hierdie spreuk sluit aan by vers 1: 

"Elkeen wat die dieper betekenis van my woorde verstaan sal die dood nie smaak 

nie." Dink ook aan Jesus se woorde in Johannes 10:34-35, "Staan daar nie in julle 

wet geskryf: 'Ek het gesê julle is gode' nie? God noem hulle tot wie sy woord 

gekom het dus 'gode', en wat daar geskryf is kan nie verander word nie." 

In die Grieks Ortodokse kerk word Jesus gesien as ons almal se oudste broer in 

die geloof, wat die voorbeeld is van die geestelike hoogtes wat elke mens kan 

bereik, deur Jesus se lewe en woorde as voorbeeld te neem. 

Vers 109 

 

Jesus sê: “Die koninkryk is soos 'n man wat 'n stuk grond gehad het waarop 'n 

skat versteek was, sonder dat hy dit besef het. Na sy dood erf sy seun die grond, 

maar hy het ook nie van die skat geweet nie. 'n Man het toe die grond gekoop en 
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begin ploeg en terwyl hy ploeg ontdek hy die skat. Hy begin toe geld op rente 

uitleen aan wie hy wou.” 

Hier is ‘n verhaal van 'n pa en sy seun wat albei te lui was om te boer en daarom 

nooit hul grond bewerk het nie. Toe koop iemand anders die grond en begin 

ploeg ... en besef watter skat hy gekoop het! 

Dat dit nie bloot 'n verhaal oor die waarde van harde werk is nie, besef 'n mens 

aan die laaste reel: "Hy begin toe geld op rente uitleen aan wie hy wil". Aangesien 

die Joodse gebruik die leen van geld op rente verbied, moes hierdie gelykenis vir 

baie mense skandalig geklink het! 

Ons het dus hier met 'n geestelike raaisel te doen168 Hierdie verhaal gaan in die 

eerste plek oor die spirituele lewe, want Jesus sê "Die koninkryk is soos..." Die 

vraag is dan: Wie is die lui boer en sy ewe lui seun? Mense wat op 'n spirituele 

skat sit en dit nie besef nie, omdat hulle nie die moontlikhede van hul grond 

ontgin nie ... Sou dit dalk dieselfde mense wees wat soos 'n hond in die krip slaap 

(vers 102) en ander verhinder om daaruit te eet? 

Op watter manier is die koninkryk soos iemand wat iets (volgens Joodse gebruik) 

so onaanvaarbaar doen as om geld op rente uit te leen? Of bedoel Jesus daarmee 

dat ons elkeen voor God rentmeesterskap moet aanvaar vir die spirituele 

vermoëns wat inherent in ons lê? 

Vers 110 

 

Jesus sê: “Laat iemand wat die wêreld ontdek en ryk geword het die wêreld 

verloën.” (Lees ook vers 80.) 

Die Judese Christene was oor die algemeen teen "die wêreld", 'n trek wat hulle 

deel met die Protestantse Puriteine vir wie "wêrelds" en "wêreldsheid" bykans 

onvergeefbare sondes was. 

In die Brief van Jakobus (4:4) staan daar "Julle ontroues, weet julle nie dat 

vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie?" (vry vertaal). Of dink aan 

die pragtige spreuk van Jesus wat in die Arabiese wêreld bewaar gebly het: "Die 

wêreld is 'n brug; stap daaroor, moenie jou huis daarop bou nie." 
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Vers 111 

 

Jesus sê: “As die hemele en die aarde voor julle oë opgerol word, dan sal hy wat 

in die Lewende leef die dood nie sien en geen vrees ken nie.” 

Het Jesus nie gesê: “Wie homself gevind het, het nie sy gelyke in die wêreld nie?” 

Hier het ons in wese met 'n ander weergawe te doen van vers 11: "Hierdie hemel 

en die een bo hom sal verbygaan die dooies is nie lewendig nie en die lewendes 

sal nie sterwe nie." 

Die Judese Christene het volgens hulle in 'n wêreld gewoon wat so boos was dat 

dit enige oomblik tot 'n einde kon kom. Sommige het verwag dat Jesus in triomf 

in hulle leeftyd sal terugkeer aarde toe en as wêreldregter optree. Wat hierdie 

vers dus sê is dat hulle nie moet moed verloor nie, want hulle sal gered word. 

Dit kan nie as 'n oorspronklike spreuk van Jesus beskou word nie, maar het 

waarskynlik in die beginjare van die Christendom ontstaan. 

Die tweede helfte van hierdie vers kan ook selfstandig op sy eie staan, want die 

tema daarvan is dat selfkennis ook kennis van God is. Vergelyk dit met vers 69. 

Vers 112 

 

Jesus sê: “Ellendig is die liggaam wat van die siel afhanklik is en wee die siel wat 

van die liggaam afhanklik is.” 

Hier het ons vers 87 oorgeplaas in 'n grootstadse omgewing (Quispel), met al sy 

versoekinge, wat dit so moeilik maak om as 'n gelowige staande te bly. Dit getuig 

van uiterse liggaams-pessimisme, wat 'n mens voorheen ook by die Essene gekry 

het ... en by Paulus. 

Vergelyk hierdie vers met wat Paulus in Romeine 7:4 skryf: "Ek, ellendige mens! 

Wie sal my red van hierdie liggaam van die dood?" (Vry vertaal.) 

Robert Eisenstein in sy briljante, maar dikwels hoogs omstrede boek, James the 

Brother of Jesus, toon aan dat Paulus 'n intieme kennis gehad het van die 

geskrifte van die Essene, en die betekenis van talle van hul leerstellings met ‘n 

slim spel van woorde omgekeer het. Hier staan hy egter midde in hulle 

pessimisme oor die liggaam. 



'n Mens kry die indruk dat groot getalle Esseense aanhangers, na die val die van 

Jerusalem in die jaar 70, hul tuiste by die opkomende Christelike kerk gevind het, 

eerder as by die opkomende Judaïsme. Hul asketiese neigings het hulle saam met 

hulle gebring. Jesus self sou die lewenshouding in vers 112 stellig vreemd gevind 

het, veral as 'n mens dink hoe hy met die Essene se oordrewe sabbatsiening spot 

(vers 74). 

Vers 113 

 

Sy leerlinge vra vir hom: “Wanneer sal die koninkryk kom?” Jesus sê: “Dit sal 

nie kom deur daarop te wag nie. Niemand sal sê: 'Kyk, hier is dit!' of 'Kyk, daar is 

dit' nie. Nee, die koninkryk is al uitgesprei oor die aarde en tog sien mense dit 

nie.” 

Soos wat hierdie evangelie begin, so sluit dit af: Die koninkryk is nie vir eendag, 

iewers in 'n hiernamaals nie. Inteendeel, "Die koninkryk is in julle (harte) en 

rondom julle. Elkeen wat homself ken, sal geken word, en julle sal weet dat julle 

die kinders van die lewende Vader is." (Vers 3.) 

'n Mens moet onthou dat Grieks twee woorde vir lewe ken, bios, wat liggaamlike 

lewe is en zoë wat "ewigheidslewe" is en nie "ewige lewe" soos dit gewoonlik in die 

Evangelie van Johannes vertaal word nie.169 Om die koninkryk binne te gaan moet 

'n mens se oë oopgaan vir die "ewigheidslewe". 

Biskop John Shelby Spong vestig in sy boek Eteneral Life: A new vision, die 

aandag daarop dat Paulus in sy brief aan die Galate letterlik skryf: (Gal. 1:16) 

"Toe Hy in sy goedheid besluit het om sy seun in my (Grieks ev) te openbaar", 

hoewel dit gewoonlik vertaal word as "deur my" (Grieks to). Om die Koninkryk 

binne te gaan moet 'n mens dus ontwaak tot die "ewigheidslewe". (Sien ook die 

volgende vers.) 

Vers 114 

 

Simon Petrus sê vir hulle: “Stuur Maria (Magdalena) weg uit ons kring want 'n 

vrou is die (ewigheids)lewe nie waardig nie”. Toe antwoord Jesus: “Let goed op 

wat ek sê: Ek sal haar so beklee dat sy waarlik mens kan word, en 'n lewende gees 
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net soos julle mans, want elke vrou wat haar met die ware mensheid beklee kan 

ingaan in die koninkryk van die hemel.” 

Nadat 'n mens vers 113 gelees het, kan 'n mens met 'n stok aanvoel dat hierdie 

vers 'n latere toevoeging tot die versameling is en dat dit waarskynlik 'n spesifieke 

twis in die gemeenskap van Alexandrië aanspreek. 170  Besmoontlik selfs die 

opvatting oor vroue wat in Rome geheers het en teen die einde van die tweede 

eeu ook na Alexandrië begin oorwaai het. 

In die tyd van Jesus het die bekende Joodse filosoof en Skrif-uitlegger, Philo, in 

Alexandrië gewoon. Hy het geskryf dat 'n vrou nie 'n man se gelyke is nie, omdat 

sy nie in staat is tot redelike (logiese) denke nie: "Want die vroulike geslag is 

materieel, passief, liggaamlik, sinnelik, terwyl die manlike geslag aktief is, redelik, 

geestelik en met denke en siel verwant."171  

Dit is hierdie standpunt van Philo wat in Petrus se mond gelê word. Dat dit 

Petrus is wat dit sê is betekenisvol, want in die vier Bybelse evangelies speel hy 'n 

baie belangrike rol en kan eintlik beskou word as die spreekbuis van die 

standpunt van Rome. In die buite-bybelse evangelies word Petrus egter meestal 

voorgestel as 'n korrelkop van 'n chauvinis, wat geen goeie woord vir 'n vrou het 

nie. Dit laat 'n mens wonder of Petrus in hierdie vers nie die simbool van die 

opkomende ortodokse standpunt is nie. 

In die Evangelie van Maria (Magdalena), dryf Petrus Maria tot trane, omdat hy 

nie wil glo dat Jesus aan haar, 'n vrou, 'n spesiale openbaring gegee het nie. 

Uiteindelik word hy en die ander manlike dissipels deur Levi berispe, wat vir 

hulle sê: "Kom, laat ons ons eerder met die ware mensheid beklee". Gevolglik 

gebruik ek hierdie frase om die Kopties mee te vertaal wat letterlik lui: "Ek haar 

so aantrek". 

Waar vroue binne die nie-ortodokse Christendom belangrike ampte beklee het, 

het Rome die vrou tot 'n minderwaardige status verban. Die "lewe" wat 'n vrou, 

volgens Petrus, nie waardig is nie, is die "ewigheidslewe" (Grieks zoë, vgl Johannes 

17:3: "Dit is die ewigheidslewe, dat hulle u al hier en nou ken..." 172  Volgens 
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 Quispel 

171
 Quaestiones in Exodum, 1,8, aangehaal deur Quispel. 

172
 Quispel se vertaling). 



Quispel beteken zoe ‘nie uitsluitend lewe na die dood nie, maar goddelike, 

intense, geestelike lewe nou…”  

Jesus, wat in hierdie spreuk die simbool is van die nie-ortodokse kerk, is egter 

baie ferm: Sy leer kan van elke vrou 'n lewende gees maak en dus 'n volwaardige 

mens. In Christus is daar dus nie man of vrou, slaaf of vryman nie...!  

  



 


