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Jezus wordt wel eens gezien als bij uitstek de verteller van parabels of 
gelijkenissen. In het Nieuwe Testament zijn er zo’n 40 van deze door hem 
vertelde gelijkenissen bewaard gebleven, en in andere vroeg-Christelijke 
geschriften nog een aantal. Beroemde voorbeelden zijn de Verloren Zoon en 
de Barmhartige Samaritaan.  
 
Wat niet altijd bekend is bij Christenen is dat het vertellen van parabels en 
gelijkenissen een heel gangbaar gebruik was in de Joodse wereld in de tijd van 
Jezus, en daarna. Jezus was hierin dus geen uitzondering. Integendeel, zijn 
gelijkenissen horen bij de oudste vroeg-joodse gelijkenissen die overgeleverd 
zijn. In de rabbijnse literatuur, die vanaf de derde eeuw is opgeschreven, 
vinden we zeer vele gelijkenissen of parabels, in het Hebreeuws mesjalim 
(enkelvoud: mashal) genoemd. Deze zijn vooral te vinden in de commentaren 
op de Hebreeuwse Bijbel die midrasj worden genoemd. In tegenstelling tot de 
gelijkenissen van Jezus zijn deze meestal bedoeld om een bijbeltekst te 

verklaren. Vele, maar niet alle mesjalim, 
gaan over een koning en zijn relatie met zijn 
zonen, zijn vrouw, zijn slaven, of zijn 
huishouding. Andere gaan bijvoorbeeld 
over dieren en doen denken aan Griekse 
fabels. Vanavond maken we kennis met een 
aantal van deze rabbijnse mesjalim  die we 
samen gaan lezen en bestuderen. Als u een 
voorproefje wil, ga dan eens kijken op 
www.parabelproject.nl 
 
Lieve Teugels is  universitair docent Semitica 
en Judaïca aan de Protestantse Theologi-

sche Universiteit (PThU) te Amsterdam. Eerder was zij verbonden aan de 
Universiteit Utrecht en aan het Jewish Theological Seminary in New York. 
Lieve schreef twee boeken (Aggadat Bereshit. Translated from the Hebrew 
with an Introduction and Notes, Brill, Leiden 2001; Bible and Midrash. The 
Story of  ‘The Wooing of Rebekah’(Gen. 24), Peeters, Leuven 2004) en vele 
artikelen. 
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