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nleuwe en creatlevevorrnenvan jodendom, inclusief - voor het eerst- seculierevormen. Aan de orde komen o.a. de impact van verlichting en emancipatieop het jodendom als religie, cultuur en volksgemeenschap;
de sterk uiteenlopendetraditionalistische en modernistischereactiesop deze uitdagingen (ultra-orthodoxie,moderne orthodoxie,ConservativeJudaism,Reform Judaism,Reconstructionism,secularisering);
de gevoigen van de diverse vonnen van jodenvervorging;het Zionisme; het poiiZionisme; de verschillende gezichten van het moderne jodendom in Amerika,
Engeland,Frankrijk, Rusiand,en Israel; de problematiekvan de joodse identiteit(en);
het fundamentalisme;ontlvikkeiingenin de liturgie; het probleemvan gezaghebbende
teksten;openbaringen verbond (en anderetheologischeissuesin het modernejoodse
debat);het probleem van het kwaad (en anderewrjsgerig-ethischethemata);haiachischeissues;genderissues(stukkengeschrevendoor feministischevrouwelijke geleerden) en seksualiteit;de relatiesmet christenenen moslims, et multa alia.Ekhoofdstuk wordt beslotenmet een bibliografie en bevat indices.Al betreurik het dat de opkomst en bloei van de I(issenschaftdes Judentums (bij uitstek een exponenruu.r -oderniteit in het negentiende-eeuwse
jodendom) niet of nauwelijks uun d. orde komt,
ken ik toch geen beter werk ter orientatie in de complexe problematiek waar het modernejodendom de afgelopentwee eeuwenmee heeft geworstelden nog worstelt dan
dezebijzonder boeiende bundel. Hoewel studentenjodendom de doelgroep van deze
bundel zijn, kunnenook gevorderdejudaistener veel uit leren.warm aanbevolen.
P.W. van der Horst
A.A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition (Texts and Studies in Ancient
Judaism, 107), Tribingen,Mohr Siebeck,2005; xii + 3g3 pp., € 99, ISBN
316148s440.
Dit boek is van belang voor wie wil weten hoe speculatiesover de vergoddelijking
van in oorsprongaardsemensenin het vroege nabijbelsejodendom zich ontwikkelden - een thema dat voor zowel judaisten als nieuwtestamentici inderdaad van groot
belang is. Het raakt wat betreft de judaistiek aan het gevoelige thema van de grenzen
van het monotheisme en wat betreft de nieuwtestamentischewetenschapaan de factoren die de vroege ontwikkelingenin de christologiemede bepaaldhebben.De hoofdthese van dit boek is dat voor deze ontwikkelingen 2 Henoci (het SlavischeHenochboek) een tussenschakelis tussen I Henoch (het Ethiopische Henochboek) en
3 Henoch (het Hebreeuwse Henochboek). Dat klinkt als hef intrappen van een open
deur maar dat is het niet. Het gaat hierom: de gestalte vun Henoch, in Gen. 5 slechts
summier maar wel intrigerend aangeduid,neemt in het vroegste nabijbelse werk over
hem (1 Henoch) al veel grotereproportiesaan dan in de bijbel (ziener,openbaarder
van hemelsekennis, eschatoiogischrechter e.d.). In het laatstewerk (3 Hinoch) zijn
die proporliesenorrntoegenomen,want dan is Henoch inmiddelsgeidentificeerdmet
de allerhoogsteengel,genaamdMetatron,en wordt hem ten slofie Joor God een eigen
troon gegeven, met de bijbehorende regalia als een kroon en koninkhjk gewaad,
alsmedeeen nieuwe naam,nl. 'de kleine Jahweh'! Begomen als mens is Henoch hier
ten slotte geeindigd als een fweede god naast Jahweh. ,God heeft hem uitermate
verhoogden de naam boven alle naam geschonken.'Dit citaat uit Fil. 2 geeft al aan
wat hier op het spel staat. concreter gezegd: 3 Henoch wordt gewoonlijk vaag
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gedateerdin de periode van de vierde tot zevendeeeuw n.C. en zou dus onmogeiijk
gedachtenin het vroegstechristendommede kunnen hebbenbeinvloed. Orlov probeert nu aan te tonen dat 2 Henoch (dat alleen in een Oudslavischevertaling is overgeleverd) oorspronkelijk een Hebreeuws geschrift uit de eerste eeuw n.C. is (een
mening die velen delen) en vooral dat close reading van de tekst laat zien dat in vergelijking met de voorstellingenover Henoch in de vroegebronnen (i.c. I Henoch) er
een evidenteontwikkeling te constaterenis waarin Henoch al verregaandde trekken
heeft gekregendie hij ook in 3 Henoch heeft. De identificatiemet de hoogsteengel
'de kleine Jahweh' komen weliswaarexpliciet in 2 Henoch
Metatron en de appellatie
nog niet voor maar zrjn impliciet wel degelijk al aanwezig.Als dat zo is, kunnen die
voorstellingenworden gebruikt om het proces van deificatievan Jezusin het vroege
christendombeter te verklarenen begrijpen.Ik denk dat Orlov gelijk heeft. Het boek
bestaatuit een uiterst gedetailleerdeen zorgl.rildigeanalysevan de terminologiedie in
alle desbetreffendedocumentenwordt gebruikt om functies en titels van Henoch c.q.
Metatron aan te duiden.Het is een indrukwekkendeen geslaagdepoging om de conti'late' voornuiteit in die ontwikkeling aante tonen en zo aamemelijk te maken dat de
stellingen over de angelificatie en zelfs vergoddelijking van Henoch al in de eerste
eeuw in bepaaldejoodse kringen gangbaarwaren. Daarmeelag dus voor het vroege
christendom een reservoir aan voorstellingen klaar waaruit men kon putten om de
betekenis van Jezus duidelijk te maken. Waardevol zijn ook de hoofdstukken waarin
Orlov laat ziendat Henoch in concurrentietrad met o.a. Adam en Mozes, over wie
soortgelijkevoorsteilingencirculeerden(zie mijn studie in I{TT 36 119821"97-112);
men denke hier ook aan de manier waarop Matteiis impliciet Jezus Mozes laat overtreffen. Ook hier weer zeer gedetailleerdevergehjkingen van tradities en motieven die
'onorthodox'joods
een breed terrein bestrijken en een fascinerendinzicht geven in
gedachtegoeduit het begin van onze jaarIeIling. Kortom: een aanbevelenswaardig
boek, dat alleenwel in minder pagina's geschrevenhad kunnenworden.
P.W. van der Horst
J. Tromp, The Life of Adam and Eve in Greek: A Critical Edition
(Pseudepigrapha
Veteris TestamentiGraece,6), Leiden, Brill, 2005; viii +
206 pp.,€ 69, ISBN 9004143173.
J. Dochhorn, Die Apokalypse des Mose: Tekst, Jbersetzung, Kommentar
(Texts and Studies in Ancient Judaism, 106), Tiibingen, Mohr Siebeck,
2005;xiv + 658 pp.,€ 119,ISBN 3161482557.
Het gebeurt zelden dat van een antieke tekst waarvan nog geen kritische editie
bestond vrijwel gelijktijdig, en onafhankelijk van elkaar, twee kritische edities
verschijnen.Ook al doen hun verschiliendetitels dat niet vermoeden,dat is precies
wat beide boekenbeogen.Apokalypsvan Mozes is de vroegervaak gehanteerdebenaming voor het geschriftdat tegenwoordigmeestalals het GriekseLeven van Adam en
Eva u'ordt aangeduid, een verhalende tekst waarin Adam en Eva op hun sterfbed
terugblikken op hun leven. Ik zal eerst kort beide boeken apart bespreken om ze
daarna met elkaar te vergelijken. Tromp, bekend van zijn fraaie editie van de
AssumptioMosis,levert ook hier weer uitstekendwerk. In de 110 pagina's tellende
beschrijft de manuscripten,reconstrueert
inleiding schetstT. de handschriftensituatie,
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