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De weelde in het oude Efeze en de 1e brief 
aan Timoteüs.  
 
Nieuwe visie vanuit de Ephesiaca van Xenophon van  Ephesus  
 
Recensie van  Lucy Peppiatt 
 
 

 

In zijn boek Wealth in Ancient Epheses and the 

Firtst Letter to Timothy, onderzoekt Gary Hoag 

de door de apostel Paulus in 1 Timoteüs  gegeven 

voorschriften. Hijgaat daarbij in het bijzonder na 

of de gangbare interpretaties consistent zijn en 

ook overeenkomen met andere onderwijzingen in 

het NT. Theologen denken hier verschillend over. 

De conclusie van Hoag is dat de termen die 

Paulus gebruikt in 1 Timoteüs corresponderen 

met die welke voorkomen in de roman, 

Ephesiaca  van Xenophon van Ephesus. Tot voor 

kort meende men dat deze roman dateert uit de 2e 

of 3e eeuw na Christus, maar onlangs is vastge-

steld dat het om een oude Griekse roman uit het 

midden van de eerste eeuw gaat. (p. 17) Dus in de tijd van Paulus' bediening, 

zoals beschreven door Lucas in het boek Handelingen.  De roman van 

Xenophon vormt een waardevolle bron omdat ze inzicht geeft in het sociale 

leven uit de tijd van de brief aan Timoteüs. Hoag schenkt in het bijzonder aan-

dacht aan de uitleg van vijf passages: 1 Tim 2: 9-15; 3: 1-13; 6: 1-2a; 6: 2b-10; 

6: 17-19. 

Methode 
 

Hoag gebruikt dit oude bewijsmateriaal uit Efeze samen met ander oud bewijs-

materiaal volgens de door Vernon K. Robbins ontwikkelde sociaal-retorische 

methode om zo nieuw licht te werpen op 1 Timoteüs. Hij bestudeert de teksten 

in relatie tot de taal en ideeën in de brief als volgt: de innerlijke textuur, de inter-

textuur (onderlinge samenhang), de sociale en culturele textuur, de ideologische 

textuur en de heilige textuur, alles enigszins herschikt ten behoeve van Hoag's 
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studie. Anders gezegd, Hoag bekijkt de bovenstaande passages door meerdere 

lenzen om te achterhalen wat de betekenis van termen en thema's in de oudheid, 

en heel specifiek in Efeze ten tijde van Paulus moet zijn geweest. Vervolgens 

presenteert hij zijn conclusies. Hoag argumenteert uiterst duidelijk en beknopt, 

neemt de lezer mee op een reis door mogelijke uitlegmogelijkheden, presenteert 

zijn bevindingen, en geeft eerst zijn eigen gedachten en conclusies, voordat hij 

consequenties bespreekt. De studie betreft een rigoureus en grondig onderzoek, 

en moet worden gezien als een enorm waardevolle bron. Ondanks dat het een 

proefschrift is, is het voor geïnteresseerden leesbaar en toegankelijk. 

Hoag bepleit overtuigend het belang van de roman als nieuw bewijs voor de Sitz 

im Leben van 1 Timoteüs, voornamelijk door te laten zien hoe Ephesiaca een 

wereld schildert die we gemakkelijk terugvinden in onze brief. Advies voor 

degenen die het verhaal willen bederven - kijk weg als je niet wilt weten wat er 

uiteindelijk gebeurt! 

Het verhaal Ephesiaca 

Ephesiaca zelf is een liefdesverhaal van twee mooie jonge mensen uit Efeze 

Anthia en Habrocomes, die net als al hun tijdgenoten, beide toegewijd zijn aan 

Artemis. Het verhaal beschrijft hun gepassioneerde eerste ontmoeting tijdens 

een ceremonie voor Artemis in de tempel, waar Anthia een processie van jonge 

vrouwen (allemaal gekleed als de godin) naar de 

tempel leidt. De roman volgt de belevenissen 

van de twee verliefde ‘goddelijke’ jonge men-

sen, hun weelderige en zeer openbare huwelijk, 

hun latere avonturen en gevaren die ertoe leiden 

dat ze in een gevaarlijke situatie gescheiden 

worden maar elkaar weer terugvinden, ouder en 

wijzer, door toevallige en eerder voorspelde 

omstandigheden. Hun slavenkoppel, Leucon en 

Rhode, reist met hen mee en is diep betrokken 

bij hun verhaal. Op een gegeven moment ver-

werven de beide  slaven grote rijkdom, die ze 

uiteindelijk overdragen aan Habrocomes en 

Anthia. De vier worden herenigd onder dezelfde 

voorwaarden als voorheen. 

Het verhaal geeft ons een kijkje in het leven van Efeze, de cultus van Artemis, 

de functie van het Artemisium, de codes van schaamte en eer, de houding ten 

opzichte van rijkdom, vrouwen, slaven en weldadigheid. Woordstudies laten een 
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significante overlap zien in het gebruik van bepaalde woorden in zowel 1 Timo-

teüs als Efeze. Met zijn studie demonstreert Hoag zes sociale basisprincipes of 

instellingen die de culturele normen en regels belichamen die het leven en de 

samenleving van rijke Efeziërs beheersten: eer / schaamte, identiteit, verwant-

schap, uitwisseling / weldadigheid, afgunst en zuiverheid. Hij beschrijft ze als 

volgt: (1) van rijke mensen werd verwacht dat ze zich eervol en bescheiden ge-

droegen; (2) relaties (d.w.z. met wie u verwant was en hoe), en niet rijkdom, 

bepaalden de identiteit; (3) verwantschapsbanden waren sterk, beschermend en 

paternalistisch. Vrouwelijke eer was ingebed in de eer van een man. Hij conclu-

deert dat eervolle rijke Efeziërs verwantschap boven rijkdom waardeerden, ter-

wijl de hebzuchtige in de oudheid daarentegen het verkrijgen van rijkdom boven 

verwantschapsbanden stelde; afgunst werd beschouwd als het "meest verrader-

lijke kwaad dat de menselijke relaties bedreigt". (p. 56) Een van zijn belangrijk-

ste punten is dat Artemis "niet alleen de rijken bezat en hun steun verwachtte, 

maar dat zij op hun beurt Artemis bezaten." (p. 32) Die link is permanent. 

Het is in deze context (cultuur) dat het evangelie van Paulus voor het eerst werd 

gepredikt, en de context waarin Timoteüs als verkondiger zou dienen en daar-

voor raad van Paulus kreeg. Het boek is zeker een aanrader. Hier volgen enkele 

belangrijke conclusies van Hoag. 

Conclusies van Hoag 

De eerste conclusie van Hoag is dat de verzen in 1 Timoteüs over vrouwen be-

trekking hebben op rijke dames, afkomstig uit de Artemis-cultus. Vaak werd 

gedacht dat deze verzen niet echt logisch waren, tenzij we de context (de we-

reld) van Paulus en Timoteüs beter zouden kennen. In de loop van de tijd zijn 

daarvoor allerhande oplossingen aangedragen en veronderstellingen geuit. Want, 

zoals Hoag terecht opmerkt, de meeste geleerden zijn het er wel over eens dat er 

in de betreffende passages "sociale en religieuze factoren met betrekking tot de 

vrouwen’ meespelen. Wat is de bijdrage van Hoag aan dit debat? 

De visie van Hoag brengt ons verder om Paulus’ advies aan Timotheüs te begrij-

pen. Door gegevens uit Ephesiaca te betrekken op de verzen over vrouwen, 

geeft hij nuttige achtergrond informatie over de situatie in die tijd. Dit betreft de 

kledingvoorschriften voor vrouwen, de oproep om in stilte en onderwerping on-

derwezen te worden, het gebruik van het woord αὐθεντεῖν, de verwijzing naar de 

schepping en de zeer mysterieuze verwijzing naar de vruchtbaarheid, die alle-

maal problematisch zijn. Hij beweert niet dat Ephesiaca sluitend bewijs levert, 

maar alleen dat het waardevolle aanwijzingen geeft. Een voorbeeld van die aan-
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wijzingen, is dat bijna elk woord dat in 1 Tim 2: 9-10 wordt gebruikt ook in 

Ephesiaca voorkomt. Dit is een niet onbelangrijke waarnemening. 

Naar het inzicht van Hoag  wordt de hele context voor de verzen van 1 Tim. 2 

gevormd door de Artemis / Isis-cultus en de prominente rol die vrouwen hierin 

spelen. In de eerste plaats toont Hoag aan dat de door Paulus aan vrouwen 

gegeven kledingvoorschriften hoogstwaarschijnlijk verband hielden met de 

verplichte kleding van vrouwen die Artemis imiteerden en zichzelf aan die 

godin opdroegen, zoals in de tempel gebruikelijk was. 

Kleding en haardracht 

De term πλέγμασιν, "spikkels of vlechten" in 2:9 is een zeldzame term die ook 

in de Ephesiaca voorkomt, en daar specifiek verwijst naar het kapsel van die 

Efezische vrouwen die Artemis dienden en van wie ze ook het haar en de kle-

ding imiteerden. De opvatting van sommige theologen dat de Paulinische voor-

schriften betekenden dat de vrouwen zich niet moesten kleden als de zogenaam-

de 'nieuwe Romeinse vrouwen', of als prostituees is dan ook onjuist. De voor-

schriften van Paulus hielden echter in dat de bekeerde vrouwen zich niet moes-

ten kleden zoals vroeger toen ze Artemis nog dienden.   

Deze visie wordt ondersteund door de aanwijzing om geen kostbare kleren 

(ἱματισμῷ πολυτελεῖ) te dragen. Dat deden namelijk de rijke vrouwen als ze  

deelnamen aan culturele activiteiten. In Ephesiaca worden deze culturele activi-

teiten onder leiding van vooraanstaande en rijke vrouwen beschreven. 

Hoag ziet de opdracht van 1 Timoteüs 2 aan vrouwen om zich bescheiden te kle-

den en goede daden te doen uit θεοσέβεια (vroomheid voor God), als tegenhan-

ger van de cultureel-religieuze setting die van vrouwen vroeg zich weelderig te 

kleden om de godin te imiteren en goede daden te verrichten vanuit εὐσεβεία 

(vroomheid) voor Artemis en de goden. '(P. 99) 

Vrouwen moeten geen les geven 

Dit brengt ons bij de zeer lastige vraag of Paulus Timotheüs ook opdraagt vrou-

wen te verhinderen gezaghebbend onderwijs te geven in aanwezigheid van man-

nen, of behandelt hij hier een specifiek probleem in Efeze, en wat zouden de 

redenen voor het verbod voor vrouwen om les te geven kunnen zijn? 

Bijzonder is dat Ephesiaca ons gegevens verschaft over het gedrag en de vroom-

heid van de vrouwen in Efeze. Hoag laat zien dat de vrouwen assertief, competi-

tief, vocaal en goed thuis waren in hun religie. Ze reciteerden gebeden, dienden 

vroom, en concurreerden fel om de verschillende religieuze rollen te mogen ver-

vullen waarvoor ze zich gekleed hadden en actief waren. Vasthoudend verkon-
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digden ze de Artemis-mythe en vervulden trots de godsdienstplichten voor de 

godin die op mysterieuze wijze met Isis was verbonden'. (p. 88) Deze verbinding 

met Isis is belangrijk. 

Zoals bekend, werd van vrouwen in Efeze verwacht dat ze Artemis dienden, 

maar Hoag legt ook een verband tussen Artemis en Isis, en toont aan dat de twee 

mythen in Efeze in de oudheid vermengd waren. Vrouwen dienden de godin 

vroom uit angst voor wraak van de godin en waren goed thuis in die religie. Het 

resultaat was dat vrouwen actief betrokken waren bij het uitdragen van de Isis-

mythe waarin Isis Ra bedriegt en zijn autoriteit opeist om macht en grootheid te 

verkrijgen. Naast de Artemis-mythe die inhield dat de godin, de vrouw, de 

auteur van de mens was, stelt Hoag dat dit het gebruik van het woord αὐθεντεῖν 

in 1 Timoteüs verklaart met betrekking tot vrouwenonderwijs. Dus tegenover de 

suggesties dat dat woord inhoudt "autoriteit uitoefenen" of "domineren" of dat 

ze meer verband houdt met "auteur" of "initiator", stelt Hoag dat het betrekking 

heeft op alle drie. Het onderwijsverbod van Paulus betreft de ketterij van de 

Artemis / Isis-cultus. "Vrouwen moesten ophouden met het verspreiden van de 

ketterij dat de vrouw heerschappij over de man moest hebben, dat de vrouw ook 

de oorsprong van de man was, en dat het de man was die volgens het 

scheppingsverhaal als enige verleid werd." (p. 228) Deze verzen van 1 Timoteüs 

2 zijn dus gericht tegen ketterij. 

Behouden worden door kinderen ter wereld te brengen 

Over de redding door het krijgen van kinderen, spreekt Paulus om de vrees van 

de vrouwen die de Artemis-cultus hadden verlaten voor wraak van de godin, te 

bestrijden. God dienen bracht volgens die ketterij risico's en angst mee bij het 

baren van kinderen. Hoag suggereert dat 1 Tim 2:15 zo bezien godvrezende 

vrouwen juist hoop biedt in plaats van angst, en dat ze dit vertrouwen in God 

moesten tonen door te volharden in "geloof, liefde en heiligheid, met beschei-

denheid", in plaats van terug te keren naar hun oude levenswijze die erop zou 

duiden dat ze Artemis / Isis nog steeds aanbaden en in angst voor de godin 

leefden. 

Hij concludeert: "De aansporingen van 1 Tim 2: 12-14 lijken, wanneer je die 

naast de heersende religie uit de wereld van Ephesiaca stelt, aan te geven dat de 

auteur van 1 Timoteüs het denken van de Efeziërs ontmythologiseert. Deze 

verklaring doet de tekst recht." (p.91) 

De roep om in stilte en onderwerping te leren en het verbod op onderwijzen 

wordt naar zijn mening dus ingekaderd door verzen die vrij duidelijk bewijzen 

dat dit deel van de brief gericht is op ketterse gedachten en praktijken die via de 
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rijke vrouwen in de jonge kerk van Efeze zijn geïmporteerd vanuit de Artemis / 

Isis-cultus. 

Verwerping van de privileges van de Artemis-cultus 

In de tweede helft van het boek bespreekt Hoag het verband tussen valse leer, 

hebzucht, status, eer en liefde voor geld dat in onze brief wordt gepresenteerd en 

trekt hij talrijke parallellen met het oude Efeze, en breidt dit uit naar leiders in 

het algemeen. " Ephesiaca portretteert hebzuchtige religieuze leiders die preten-

deerden Artemis en de goden vroom te dienen, maar uit waren op schandelijk 

gewin." (p. 230) In Efeze 'bezat' de rijke adel de religieuze leiderschapsrollen, en 

vice versa. De cultus was gekoppeld aan rijkdom, status en eer, en een middel 

om nog meer rijkdom te vergaren. Wat Paulus in 1 Tim 3: 1-13 over opzieners 

en diakenen schrijft heeft in deze context radicaal andere implicaties. De leiders 

van Gods kerk moeten hebzucht mijden en het weldoener-model van de tempel 

opgeven in ruil voor de houding van nederige dienst. Christenen zijn niet uit op 

rijkdom, of op eer en status  om daarmee zich zelf te dienen. Hun dienst is ge-

richt op Gods glorie en niet op hun eigen persoonlijk gewin. Zo wordt het dui-

delijk dat Paulus zich in 1 Timoteüs richt tegen het denken en het gedrag van de 

rijken die hun rol en de religieuze (heidense) reputatie van Efeze wilden behou-

den'. (p.230) 

Hoag vergelijkt het optreden van Dorcas, Lydia en Priscilla met het gedrag van 

rijke Efezische vrouwen en hun cultus. Genoemde christelijke vrouwen waren 

ook rijk, maar gebruikten hun rijkdom voor goede daden in het kader van een 

geheel andere cultuur, een tegencultuur. Niet voor een heidense godin, of het 

opbouwen van eigen reputatie en eer. Ze belichaamden de verwachtingen van 

rijke christelijke vrouwen in 1 Tim 2: 9-15.' (p.98) 

Hij roept de rijke Efezische christenen (inclusief de vrouwen) op hun band met 

de Artemis-aanbidding, en met haar rijkdom, status, eer en bescherming op te 

geven en in plaats daarvan hun rijkdom te wijden aan het dienen van God met 

"goede daden". Volgelingen van Jezus Christus raken  de voorrechten van de 

Artemis-aanbidding kwijt en behoren tevreden te zijn met basisvoorzieningen. 

Hoag concludeert dat 1 Timoteüs in overeenstemt met de NT-leer over rijkdom 

door het centrale thema 'God als gever' dat als een rode draad door het NT loopt 

en in deze brief tot uitdrukking komt. Volgens hem ziet dit thema op gelijkheid, 

aangezien christenen worden geroepen om hun bezit te delen, om gul te geven, 

terwijl zowel slaven als meesters in gelijke mate delen in Gods weldadigheid. 
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Vindplaats recensie: https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2016/01/19/wealth-and-the-

earliest-christians-a-review-of-gary-hoag-by-lucy-peppiatt/ 

Het boek van Gry G. Hoag is te downloaden: https://research-
information.bris.ac.uk/files/34507773/601134.pdf 
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