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Inleiding

De voorbereiding van een afscheidscollege heeft iets van een wetenschappelijk 
gewetensonderzoek. Je kijkt terug op je eigen verleden als universitair werkne-
mer, je vraagt je af wat je nu eigenlijk al die jaren gedaan hebt en waarom je 
het gedaan hebt, je zoekt naar de elementen van continuïteit en van discontinu-
iteit in je werk, en je probeert langs die weg tot een onderwerp te komen voor je 
afscheidscollege. Het moet een onderwerp zijn dat karakteristiek is voor jou als 
beoefenaar van de wetenschap, een onderwerp waarover je iets interessants te 
vertellen hebt (dat hoop je tenminste), en liefst ook een onderwerp waaraan je na 
je afscheid, aangenomen dat je nog niet helemaal gaat stilzitten, nog verder kunt 
werken. Ik kwam – zoals uit de uitnodiging voor dit college blijkt – uit bij “Mozes 
in de brief van Barnabas”. Maar voordat ik dat onderwerp aanpak, wil ik het voor-
zien van een context, en in die context komt dan een en ander aan de orde van 
(om mijn eigen woorden van zo-even te citeren) “wat ik nu eigenlijk al die jaren 
gedaan heb en waarom ik het gedaan heb”.

Het gebruik van het Oude Testament in het vroege christendom is in de loop 
der jaren een zwaartepunt geweest van mijn onderzoek en voor een deel ook 
van mijn onderwijs, in elk geval in de Master-fase. Waarom draait het nu in dat 
onderzoek naar het gebruik van het Oude Testament in het vroege christendom? 
Voor de jood Jezus van Nazaret en zijn joodse volgelingen was de joodse Bijbel, 
dat is de bundel geschriften die christenen later het Oude Testament zijn gaan 
noemen, de Heilige Schrift. Die bundel geschriften getuigde voor hen van Gods 
weg met Israël in het verleden, gaf hun aanwijzingen voor hun handelen in het 
heden, en gaf ze perspectief op de toekomst. Als ze wilden laten zien dat de God 
van Israël door Jezus zijn plan met Israël en met de hele wereld aan het reali-
seren was, dan moest dat in hun ogen vanuit hun Heilige Schrift aan te tonen 
zijn. Vandaar dat de eigen geschriften van de aanhangers van Jezus (waaruit 
later het Nieuwe Testament zou voortkomen) doorspekt zijn met citaten uit en 
toespelingen op hun Heilige Schrift (ons Oude Testament), met verwijzingen 
naar Bijbelse personen als Abraham, Mozes en David, met verhaalmodellen die 
aan het Oude Testament ontleend zijn. Met al deze referenties naar het Oude 
Testament legitimeerden ze niet alleen Jezus als de Messias, Gods definitieve 
afgezant, maar ook zichzelf als volk van God.

Ik geef één voorbeeld. Voor de eerste christenen moet het verraad van Jezus door 
Judas een groot probleem zijn geweest: hoe was het mogelijk dat de Messias zich 
had laten verraden door een van zijn vrienden? Hoe kon Jezus, die zij zagen als 
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Gods gezondene, Judas niet doorzien hebben?1 Ze gaan op zoek in hun Heilige 
Schrift, en vinden daar dat koning David, door hen beschouwd als auteur van 
de Psalmen, in Psalm 41:10 zegt: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij 
gekeerd.”2 De evangelist Johannes legt deze tekst dan aan Jezus in de mond wan-
neer deze voor het laatst samen met zijn leerlingen eet. Hij laat Jezus zeggen:

Ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij 
die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor 
het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.  
(Johannes 13:18-19)

De woorden uit de psalm worden hier gebruikt om te laten zien dat het verraad 
van Jezus door Judas er niet op wijst dat Jezus zich door een van zijn vrienden 
heeft laten misleiden. Integendeel, door zich door Judas te laten verraden vervult 
Jezus de Schrift, realiseert hij wat in de Schrift is aangekondigd, en zo legiti-
meert hij zichzelf als Gods definitieve afgezant.

Ik maak nog twee kanttekeningen bij dit vroegchristelijk gebruik van het Oude 
Testament. Op de eerste plaats is dit Schriftgebruik niet beperkt gebleven tot  
christenen van joodse origine. Ook toen in toenemende mate niet-joden deel 
gingen uitmaken van christelijke gemeenten, bleef de Schrift, ons Oude Testa-
ment, basis van christelijke verkondiging en theologie. Deze niet-joden kregen 
immers, in de visie van de eerste christenen, deel aan de beloften die God aan 
Israël gedaan had.3 Het Oude Testament is, kort gezegd, deel gaan uitmaken van 
de christelijke identiteit. Vervolgens is het van belang te bedenken dat de eerste 
christenen de Schrift lazen en interpreteerden op de manier waarop joden aan 
het begin van onze jaartelling gewoon waren de Schrift te lezen en te interpre-
teren. Ze beschouwden de Schrift als rechtstreeks relevant voor henzelf, en ze 
hanteerden vooronderstellingen die ons nu vreemd zijn zoals (ik wees er al op) 
dat de Psalmen door koning David geschreven zijn.

1   In de tweede helft van de tweede eeuw werd christenen verweten dat zij iemand die door een van 
zijn vertrouwelingen was verraden, beschouwden als (Zoon van) God; zie Origenes, Tegen Celsus 
2.9.12.

2  Ik volg De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
3   Zie bijvoorbeeld 1 Kor 15:1-4, waar Paulus aan niet-joodse christenen (vgl. 1 Kor 12:2) schrijft dat ze 

bij hun bekering hebben aangenomen dat Jezus is gestorven en opgestaan “zoals in de Schriften 
staat”.

Schriftinterpretatie wordt gemakkelijk conflictstof. Slechts een relatief klein aan-
tal joden liet zich overtuigen door de claims van de joodse aanhangers van Jezus, 
die hun geloof in Jezus als de Messias vanuit de Schrift wilden legitimeren. De 
overgrote meerderheid van de joden las de Schrift niet als legitimatie van chris-
telijke claims omtrent Jezus en de kerk. De aanhangers van Jezus zagen vervol-
gens in deze afwijzing ook weer vervulling van de Schrift: God had immers al in 
de Schrift aangekondigd dat zijn eigen volk zijn boodschap zou afwijzen.4 Aldus 
werd interpretatie van de Schrift een factor in het proces van “the parting of the 
ways”, de scheiding der wegen van jodendom en christendom.

De functie van interpretatie van het Oude Testament in dat proces van uiteen-
gaan van jodendom en christendom fascineert mij. Ik heb mij intensief bezigge-
houden met twee nieuwtestamentische geschriften die ieder een bepaalde fase in 
de scheiding der wegen van jodendom en christendom documenteren, en waar-
in het Oude Testament een belangrijke factor is: de evangelies van Matteüs en 
Johannes. In beide evangelies is te zien hoe het Oude Testament gelezen wordt in 
tekstuele vormen en met methodes die in het toenmalig jodendom geaccepteerd 
waren, maar tegelijkertijd zo gemanipuleerd wordt dat het in het conflict tussen 
christelijke joden en andere joden de christelijke zaak en de christelijke identiteit 
steunt.5 In het geval van het evangelie van Matteüs maakt de christelijke groep 
nog deel uit van het jodendom, in het geval van het evangelie van Johannes heeft 
zich een scheiding voltrokken tussen de christelijke groep en anderen die door 
hen als “de joden” worden aangeduid. In beide gevallen hebben we naar mijn 
mening te maken met auteurs van joodse origine die schrijven voor een publiek 
dat in meerderheid uit christenen van joodse origine bestaat.

De brief van Barnabas vertegenwoordigt een latere fase in het proces van uiteen-
gaan van jodendom en christendom. Hier ontmoeten we een auteur van niet-jood-
se origine die voor christenen van niet-joodse origine schrijft, in zijn geschrift 
uitvoerig met het Oude Testament argumenteert, en daarmee tot zeer anti-joodse 
uitspraken komt. De afgelopen jaren is het gebruik van het Oude Testament in de 
brief van Barnabas een van mijn onderzoeksobjecten geworden; mijn vragen zijn 

4   Zie bijvoorbeeld Jes 6:9-10, in het Nieuwe Testament meermalen geciteerd (Marc 4:12 en  
parallellen; Joh 12:40; Hand 28:26-27).

5   M.J.J. Menken, Old Testament Quotations in the Fourth Gospel: Studies in Textual Form  
(Contribu tions to Biblical Exegesis and Theology, 15), Kampen: Kok Pharos, 1996; idem,  
Matthew’s Bible: The Old Testament Text of the Evangelist (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium, 173), Leuven: Leuven University Press – Peeters, 2004.
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hoe en waarom deze auteur aan de joodse Schrift zulke anti-joodse uitspraken 
weet te ontlokken. Vanmiddag wil ik met u kijken naar de wijze waarop hij de 
figuur van Mozes behandelt. Dat is natuurlijk maar een deel van zijn interpreta-
tie van het Oude Testament, maar volgens mij wel een representatief deel.
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Ik denk dat ik op dit punt van mijn betoog eerst enige basale informatie over de 
brief van Barnabas moet geven, want ik vermoed dat niet alle aanwezigen bekend 
zijn met dit document. De theologen in het gezelschap hebben er vast wel eens 
van gehoord en er misschien wel eens in gelezen, maar de brief is hoe dan ook 
niet een heel bekende vroegchristelijke tekst.

Men rekent de brief van Barnabas tot de zogenaamde “Apostolische Vaders”. 
“Apostolische Vaders” is de naam van een enigszins willekeurige collectie vroeg-
christelijke geschriften die niet tot de canon, de lijst van gezaghebbende boeken 
van het Nieuwe Testament behoren, die grosso modo stammen uit de eerste helft 
van de tweede eeuw van onze jaartelling, en die in de ogen van latere generaties 
als orthodox, rechtzinnig beschouwd werden. Naast Barnabas rekent men ook 
geschriften als de Didachè (de Leer van de Twaalf Apostelen) en de brieven van 
Ignatius van Antiochië tot de Apostolische Vaders.6

De brief van Barnabas is geen echte brief, maar een theologische verhandeling 
die door een groet aan het begin en een groet en een zegenwens aan het slot 
de vorm van een brief gekregen heeft. De verhandeling valt in twee delen uit-
een. In het omvangrijke eerste deel (hoofdstukken 1-17) wil de auteur zijn publiek 
de “volkomen kennis” bijbrengen die bij hun geloof hoort (1:5). Die kennis blijkt 
vooral te bestaan in een christelijke manier van lezen van het Oude Testament: 
het Oude Testament is in de ogen van de auteur een aankondiging en onthul-
ling van de redding die God in Jezus voor de christenen gerealiseerd heeft en 
van de wijze van leven die daarbij past. Hij benadrukt dat alleen christenen, aan 
wie Gods Geest gegeven is, in staat zijn het Oude Testament echt te begrijpen; 
joden kunnen het volgens hem niet begrijpen. God heeft immers, zo stelt hij, 
alleen met de christenen een verbond gesloten, niet met Israël, en dus niet met 
de joden in de tijd van Barnabas. Onze auteur las het Oude Testament over het 
algemeen in de versie van de Septuagint (LXX), de oude Griekse vertaling. Het 
korte tweede deel van de brief (hoofdstukken 18-21) bevat de leer van de “Twee 
Wegen”, de weg van het licht en de weg van de duisternis. Dit gedeelte is uitge-
sproken ethisch van aard, en bevat een reeks aanwijzingen voor het christelijk 
leven. De leer van de “Twee Wegen” is ook te vinden in de Didachè (hoofdstukken 
1-5); het lijkt erop dat zowel Barnabas als de Didachè deze leer aan dezelfde bron  
 
6   B.D. Ehrman (red. en vert.), The Apostolic Fathers (Loeb Classical Library), Cambridge, MA:  

Harvard University Press, 2003, deel I, pp. 1-14. Zie voor een Nederlandse vertaling: A.F.J. Klijn,  
Apostolische Vaders (2 delen), Kampen: Kok, 1981-1983.

De brief van Barnabas
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ontleend hebben. Overigens zijn er aanwijzingen dat de auteur in het eerste deel 
van zijn geschrift ook gebruik maakt van bronnen, al is het niet goed mogelijk 
deze precies te identificeren.7

De brief van Barnabas is redelijk precies te dateren; in dat opzicht is hij tamelijk 
uitzonderlijk onder de vroegchristelijke geschriften. Ik moet er wel bij zeggen dat 
ook in dit geval “de geleerden het er niet over eens zijn”: er zijn diverse opinies 
over de datering. Hoe dan ook, de sleuteltekst voor de datering van het document 
is naar mijn mening te vinden in Barnabas 16:3-4:

En verder zegt hij [God] nog: Zie, degenen die deze tempel neergehaald hebben,  
zullen hem zelf opbouwen.8 Dat gebeurt. Want doordat zij oorlog voerden, werd hij 
door de vijanden neergehaald. Nu zullen ook de dienaren van de vijanden zelf hem 
weer opbouwen.

Deze passage moet wel betrekking hebben op de bouw van een tempel voor 
Jupiter op de puinhopen van de tempel in Jeruzalem door de Romeinen onder 
keizer Hadrianus, een activiteit die begon in 130.9 De bouw van een tempel voor 
Jupiter is naar alle waarschijnlijkheid een van de aanleidingen geweest voor de 
joodse opstand onder leiding van Bar Kochba, een revolte die begon in 132. Over 
deze opstand zwijgt Barnabas; dat zwijgen is opvallend in het licht van de anti-
joodse strekking van het geschrift. Als we Barnabas’ opmerking over de bouw 
van een heidense tempel in Jeruzalem combineren met zijn zwijgen over de 
opstand onder leiding van Bar Kochba, dan kunnen we concluderen dat de brief 
van Barnabas geschreven moet zijn tussen 130 en 132.10

7   P. Prigent, Les Testimonia dans le christianisme primitif: L’épître de Barnabé I-XVI et ses sources (Étu-
des Bibliques), Parijs: Lecoffre, 1961; K. Wengst, Tradition und Theologie des Barnabasbriefes (Arbei-
ten zur Kirchengeschichte, 42), Berlijn: de Gruyter, 1971. Wengst probeert in Barnabas traditie en 
redactie te onderscheiden, maar relativeert het onderscheid door aan te nemen dat de auteur als 
leraar betrokken is geweest bij de vorming van het traditiemateriaal. Wengst gebruikt dat materiaal 
derhalve bij zijn reconstructie van de theologie van Barnabas (pp. 69-70).

8  Vgl. Jes 49:17 LXX.
9  Zie Dio Cassius 69.12.1-2.
10   Wengst, Tradition und Theologie des Barnabasbriefes, pp. 112-113; R. Hvalvik, The Struggle for  

Scripture and Covenant: The Purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian Competition in 
the Second Century (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2/82), Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, pp. 18-23; F.R. Prostmeier, Der Barnabasbrief (Kommentar zu den  
Apostolischen Vätern, 8), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, pp. 111-119.

Over de plaats van ontstaan van de brief van Barnabas valt weinig met zekerheid 
te zeggen. De auteur neigt sterk tot allegorische interpretatie van verhalen en 
wetten uit het Oude Testament; vergelijkbare interpretaties vinden we een eeuw 
eerder bij de joodse geleerde Philo van Alexandrië, en ook, ongeveer een eeuw 
later, bij de christelijke geleerde Origenes, eveneens in Alexandrië. Verder is een 
andere christelijke geleerde, Clemens van Alexandrië, de eerste die er rond 200, 
met name in zijn Stromateis (“Tapijten”) en Hypotyposeis (“Schetsen”), blijk van 
geeft de brief van Barnabas te kennen.11 Deze gegevens samen maken het zeker 
goed denkbaar dat de brief van Barnabas in Alexandrië is geschreven,12 maar 
dwingend is de argumentatie niet. 

Over de auteur van de brief van Barnabas kunnen we kort zijn: die kennen we 
niet. Men moet het geschrift op een bepaald moment zijn gaan toeschrijven aan 
Barnabas, de metgezel van Paulus, meermalen genoemd in de Handelingen van 
de Apostelen en in brieven van Paulus.13 Dat gebeurt al rond 200 bij de reeds 
genoemde Clemens van Alexandrië. De datering van de brief van Barnabas, waar-
over ik zojuist sprak, maakt deze toeschrijving tot een historische onwaarschijn-
lijkheid: Barnabas zou dan immers minimaal een jaar of 120 oud geworden moe-
ten zijn, en op die hoge leeftijd deze brief geschreven moeten hebben. Bovendien 
is de anti-joodse ideologie van de brief van Barnabas niet erg compatibel met wat 
we kunnen vermoeden over de denkbeelden van Barnabas als joodse christen en 
metgezel van Paulus (zie Galaten 2:13-14). De toeschrijving aan Barnabas kan ver-
band houden met een bijzondere belangstelling voor Barnabas in Alexandrië, en 
zal ertoe gediend hebben het gezag van de brief te verhogen. Kortom: de “histori-
sche Barnabas” kan onmogelijk de auteur van de brief van Barnabas geweest zijn, 
en als ik in het vervolg van mijn betoog formuleringen gebruik als “Barnabas 
zegt” of “Barnabas schrijft”, dan betekent de naam “Barnabas” niet meer dan “de 
auteur van de brief van Barnabas”.

De brief is afkomstig van een niet-joodse christen en bestemd voor niet-joodse 
christenen. Ook dat is overigens een punt “waarover de geleerden het niet eens 
zijn”, maar de argumenten zijn in mijn ogen tamelijk sterk. De auteur beschrijft 

11  Zie Eusebius, Kerkgeschiedenis, 6.13.6; 6.14.1.
12   J. Carleton Paget, The Epistle of Barnabas: Outlook and Background (Wissenschaftliche Unter-

suchungen zum Neuen Testament, 2/64), Tübingen: Mohr Siebeck, 1994, pp. 30-42.
13   Barnabas speelt een belangrijke rol in Handelingen 13–15, en Paulus noemt hem in 1 Kor 9:6;  

Gal 2:1, 9, 13; zie verder nog Kol 4:10.
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zichzelf en de geadresseerden als mensen die uit de duisternis verlost moesten 
worden (14:5-6), die voorheen God niet geloofden (16:7), en die “nieuwkomers” 
zijn met betrekking tot de joodse wet (3:6).14 Het doel van de brief moet wel 
gezocht worden in de bestrijding van christenen die zeggen “dat het verbond van 
hen [de joden] en van ons is” (4:6).15 De auteur wil de geadresseerden beschermen 
tegen de invloed van christenen die in zijn ogen te positief denken over de joden.

De brief van Barnabas heeft in sommige vroegchristelijke kringen groot gezag 
genoten. Clemens van Alexandrië en Origenes waardeerden de brief zeer, en lij-
ken hem zelfs als heilige Schrift beschouwd te hebben. Een van de oudste hand-
schriften van de gehele Bijbel, de Codex Sinaiticus uit de vierde eeuw, bevat ook 
de brief van Barnabas.16

14  Hvalvik, Struggle for Scripture and Covenant, pp. 42-46.
15   De tekst is hier niet helemaal zeker, maar er is slechts één serieuze alternatieve lezing. Daarin 

staat “die zeggen [tegen de joden]: Jullie verbond blijft van jullie” in plaats van “die zeggen dat het 
verbond van hen en van ons is; het is van ons”. Beide lezingen komen inhoudelijk op hetzelfde 
neer.

16   Zie hierover verder J. Loman, “The Letter of Barnabas in Early Second-Century Egypt”, in A.  
Hilhorst en G.H. van Kooten (red.), The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian and Gnostic Essays 
in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity, 59), Leiden: Brill, 
2005, pp. 247-265, hier 248-251.
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Een inventarisatie
Nu we de brief van Barnabas enigszins gesitueerd hebben, kunnen we ons con-
centreren op de vraag: hoe behandelt Barnabas de figuur van Mozes? Ik begin 
met een inventarisatie van het relevante materiaal.17 Er zijn twee, sterk op elkaar 
lijkende, passages, een tamelijk aan het begin van de brief (4:7-8) en een tegen 
het eind van het eerste deel (14:2-4), waarin, voornamelijk door middel van cita-
ten uit het Oude Testament, verteld wordt hoe Mozes met de twee stenen platen 
van het verbond van de berg Sinai afdaalt, ziet dat het volk met afgodendienst 
bezig is, en de twee stenen platen stukgooit. Deze twee passages hebben een pro-
grammatische functie in het geschrift: ze vormen het “bewijsmateriaal” voor de 
stelling van de auteur dat het verbond niet aan de joden toebehoort (4:6-7; 14:1, 
4). Opvallend is dat de passage in hoofdstuk 14 begint met een citaat uit de Thora 
dat ingeleid wordt met de woorden: “De profeet zegt immers.” Met die profeet 
moet Mozes bedoeld zijn, die in de ogen van Barnabas in de Thora over zichzelf 
spreekt.

Er zijn – zoals te verwachten – andere passages waarin Mozes als bron van oud-
testamentische citaten fungeert. In 6:8, 10, 13 wordt driemaal dezelfde gebod van 
God geciteerd (in wisselende omvang) om “binnen te gaan in het goede land, een 
land dat overvloeit van melk en honing” en “het in bezit te nemen”.18 Door middel 
van een wat wonderlijke exegese wil Barnabas aantonen dat het land staat voor 
Jezus en het heil dat hij gebracht heeft. Voor ons is van belang dat Mozes alle drie 
keren wanneer hij als spreker van het citaat wordt gepresenteerd, als “profeet” 
wordt aangeduid. Dat is ook het geval in 7:4, wanneer een citaat uit de Thora19 
ingeleid wordt met de woorden: “Wat zegt hij [God] dan bij de profeet?”

In hoofdstuk 10 biedt Barnabas een allegorische morele interpretatie van een 
reeks spijswetten uit de Thora. Ook hier geldt Mozes als degene die de geboden 
uitsprak (10:1), en verderop wordt zijn spreken tweemaal nader gespecificeerd als 
“spreken in de Geest” (10:2, 9). “Spreken in de Geest” is in wezen hetzelfde als 
“profeteren”: in het vroege christendom beschouwde men profetie immers als  
 

17   Vgl. C.N. Jefford, “The Wilderness Narrative in the Apostolic Fathers”, in K.E. Pomykala (red.), 
Israel in the Wilderness: Interpretations of the Biblical Narratives in Jewish and Christian Traditions 
(Themes in Biblical Narrative, 10), Leiden: Brill, 2008, pp. 157-172, hier 162-168.

18  Vgl. Ex 33:1, 3; Lev 20:24; Deut 1:8, 25.
19  De precieze bron van het citaat is niet duidelijk; het gaat over het ritueel van de Grote Verzoendag.

Mozes in de brief  
van Barnabas
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een effect van het bezit van de Geest.20 Voor Barnabas betekent het gegeven dat 
Mozes “in de Geest sprak” dat hij de geboden in kwestie niet letterlijk bedoelde 
maar dat hun morele betekenis (die de joden volgens Barnabas niet begrepen) de 
enige echte betekenis is.

In hoofdstuk 12 duidt de auteur Mozes opnieuw als profeet aan, zij het indirect. 
Als hij na een verwijzing naar de Thora uit Jesaja citeert, leidt hij dat citaat in met 
de woorden: “En verder zegt hij [God] bij een andere profeet” (12:4). Bovendien 
spreekt volgens 12:2 de Geest “tot het hart van Mozes”. De profetische boodschap 
van Mozes bestaat volgens hoofdstuk 12 daarin dat Mozes tweemaal een tupos, 
“voorafbeelding”, moet maken van het kruis en van degene die gekruisigd zal 
worden en levend zal maken (12:2-7). Een derde voorafbeelding is verbonden met 
de persoon van Mozes’ opvolger Jozua (12:8-10).

Mozes komt tenslotte nog een keer voor in Barnabas 15:1. Daar is een van de tien 
geboden aan de orde, en wel het gebod om de sabbat te onderhouden.21 De auteur 
merkt daarbij op dat God in de tien geboden “persoonlijk op de berg Sinai tot 
Mozes gesproken heeft”.

Het Oude Testament als profetie
Uit deze inventarisatie van passages uit de brief van Barnabas waarin Mozes een 
rol speelt wordt al direct duidelijk dat Mozes in de brief gekarakteriseerd wordt als 
profeet, zoals hij overigens ook in het Oude Testament al enkele malen genoemd 
wordt.22 Andere titels of kwalificaties krijgt Mozes bij Barnabas nauwelijks.23 
Mozes neemt in dit opzicht binnen de brief van Barnabas geen uitzonderlijke 
positie in. Ook andere vooraanstaande personen uit het Oude Testament worden 
direct of indirect als “profeet” gekarakteriseerd. Dat geldt vanzelfsprekend voor 
personen die al in het Oude Testament zelf als profeet gelden zoals Jesaja (6:2, 
7; 9:1; 11:4; 12:4; 14:7, 8, 9), Jeremia (11:2) en Ezechiël (6:14; 11:9), maar het geldt 
ook voor figuren die men pas later als profeet gaat beschouwen, zoals Daniël 
(4:4), David, die als auteur van de Psalmen gezien wordt (5:13; 6:4, 6; 11:6; 12:10), 

20   Luc 1:67; Hand 2:17-18 (= Joël 3:1-2); 19:6; 28:25; Ef 3:5; 1 Petr 1:10-11; 2 Petr 1:19-21; Did 11:7-12; 
Barn 9:2; Herm Mand XI:9, 12, 16-17.

21  Ex 20:8; Deut 5:12.
22   Num 11:25; Deut 18:15-19. Volgens Deut 34:10 is er in Israël geen profeet meer geweest als Mozes, 

en volgens Num 12:6-8 was Mozes meer dan een profeet.
23   Mozes wordt in Barn 14:4 “dienaar” genoemd. In Barnabas 6 fungeert hij als leider op Israêls uit-

tocht uit Egypte.

Jozua (12:8), en zelfs, lijkt het, de auteur van het pseudepigrafische boek 4 Ezra 
(12:1). De auteur spreekt verder een paar keer over “de profeten” in het algemeen; 
dat zijn mensen door wie God “het verleden en het heden bekend maakt, en een 
voorsmaak van de toekomst geeft” (1:7). Door hen heeft God geopenbaard dat 
hij geen behoefte heeft aan slachtoffers, brandoffers of offergaven (2:4), zij “heb-
ben geprofeteerd met het oog op hem [Jezus]” (5:6) maar werden ten dode toe 
vervolgd (5:11). Eenmaal leidt Barnabas een citaat in met de formule: “En verder 
profeteert de Geest van de Heer” (9:2). Daarmee maakt hij nog eens duidelijk dat 
door de Geest geïnspireerd spreken voor hem de kern van profetie is.

Welbeschouwd is voor Barnabas “profetie met het oog op Jezus en zijn kerk” 
de essentie van het Oude Testament. Personen uit het Oude Testament doen 
eigenlijk niets anders dan Jezus en de gemeenschap van zijn volgelingen aan-
kondigen.24 Dat geldt niet alleen voor de al genoemde personen die als profeten 
worden gekwalificeerd, maar ook voor de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. 
Toen Abraham als eerste de besnijdenis uitvoerde, “wierp hij in de Geest een blik 
vooruit op Jezus, doordat hij beschikkingen over drie letters ontving” (9:7). Het 
feit dat hij 318 mannen uit zijn huis besneed,25 kondigt namelijk het kruis van 
Jezus aan. Griekse letters kunnen getalwaarde hebben, en als men 318 in Griekse 
letters schrijft, krijgt men tau – ioota – èta. Ioota en èta zijn de beginletters van 
Ièsous, “Jezus” in het Grieks, en de tau staat door zijn vorm (denkt u maar aan 
onze hoofdletter T) voor het kruis (9:8). In deze curieuze uitleg (waarop Barnabas 
nogal trots blijkt, zie 9:9) wordt de besnijdenis van Abrahams huisgenoten een 
profetie over Jezus. Iets dergelijks geldt voor het gegeven dat Abraham door zijn 
geloof werd gerechtvaardigd nog vóór hij besneden werd, en dat God hem dan al 
tot “vader van de volken [de niet-joden]” maakt:26 dat toont dat niet-joodse chris-
tenen het verbond beërven, en niet de joden (13:1, 7). Dat Abraham bereid is zijn 
zoon Isaak te offeren, is een voorafbeelding van Jezus’ offer van zichzelf (7:3). 
Gods woord tot Rebekka, de vrouw van Isaak, dat van de tweeling in haar schoot 
degene die als eerste ter wereld komt (Esau) de ander (Jakob) zal dienen (Gen 
25:23), toont ook dat niet de joden maar de niet-joodse christenen het verbond 
beërven (Barn 13:2-3). Dezelfde voorrang van niet-joodse christenen boven joden  
 
24   K. Wengst, “Barnabasbrief”, in idem (red. en vert.), Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter 

Klemensbrief, Schrift an Diognet (Schriften des Urchristentums, 2), Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1984, pp. 101-202, hier 130-131.

25  Gen 14:14; 17:23, 27.
26  Gen 15:6; 17:4-5.
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blijkt daaruit dat Jakob de jongste zoon van Jozef, Efraïm, meer zegent dan de 
oudste zoon, Manasse (Gen 48:8-20; Barn 13:4-5).

Van het Oude Testament als verhaal van Gods geschiedenis met Israël blijft bij 
Barnabas niet veel over. Ongetwijfeld heeft de auteur dat verhaal als reële geschie-
denis beschouwd; dat was tenslotte in zijn culturele context volstrekt gebruike-
lijk. Maar die reële geschiedenis was voor hem theologisch irrelevant; het enige 
wat in theologisch opzicht voor hem telde, was de profetische kwaliteit van het 
Oude Testament, datgene wat de Geest door profeten over Jezus en de zijnen te 
zeggen heeft.27

Het verbond verbrijzeld (Barnabas 4:7-8 en 14:2-4)
Mozes is dus in de brief van Barnabas een profeet, en die hoedanigheid deelt 
hij met veel andere figuren uit het Oude Testament. Er is echter geen andere 
profeet die als persoon (en niet alleen als bron van citaten) van de auteur van 
de brief zoveel aandacht krijgt als Mozes. De profeet Mozes speelt dan ook een 
bijzondere rol: hij is degene die Gods verbond heeft ontvangen en het vervolgens 
heeft verbrijzeld, omdat Israël het verbond niet waard was. Deze rol van Mozes is 
naar mijn mening het meest typerend voor het beeld van Mozes in de brief van 
Barnabas; dat blijkt, zoals gezegd, ook al daaruit dat de episode van het verbrijze-
len van het verbond tweemaal in de brief in sterk op elkaar gelijkende bewoordin-
gen voorkomt. Ik bespreek nu die twee sleutelpassages, en begin met de eerste 
(4:7-8):

Het verbond is inderdaad van ons [de christenen]; maar zij [de joden] hebben het op 
de volgende wijze definitief verloren, hoewel Mozes het ontvangen had. De Schrift zegt 
immers: En Mozes vastte op de berg, veertig dagen en veertig nachten, en hij ontving 
het verbond van de Heer, stenen platen die beschreven waren door de vinger van de 
hand van de Heer. Maar zij keerden zich tot de afgoden en verloren het daardoor. 
Want zo spreekt de Heer: Mozes, Mozes, ga snel naar beneden, want je volk, dat je 
uit het land Egypte hebt weggeleid, heeft de wet overtreden. En Mozes begreep het, 
en wierp de twee platen uit zijn handen; en hun verbond werd verbrijzeld, opdat het 
verbond van de Geliefde, Jezus, in ons hart verzegeld zou worden in de hoop van het 
geloof in hem.

27  Vgl. Wengst, Tradition und Theologie des Barnabasbriefes, pp. 73-82.

Het verhaal van Israëls aanbidding van het gouden kalf en de reactie daarop 
van God en van Mozes is overduidelijk de oudtestamentische episode waaraan 
Barnabas hier refereert. Het verhaal wordt verteld in Exodus 32, en nog eens kort 
naverteld door Mozes zelf in Deuteronomium 9. De formulering van Barnabas 
vertoont overeenkomsten met de LXX-versie van beide genoemde hoofdstukken, 
en lijkt in sommige details ook nog op verzen uit hun context.28 Qua structuur 
staat Barnabas het dichtst bij Deuteronomium 9: in de verzen 9-17 van dat hoofd-
stuk vindt men net als in Barnabas de directe opeenvolging van het vasten van 
Mozes, het ontvangen van de twee stenen platen, Gods bevel om van de berg af te 
dalen wegens het wangedrag van het volk, en het stukgooien door Mozes van de 
stenen platen. In het boek Exodus liggen die elementen verder uiteen.

In de beschrijving van Barnabas valt op dat hij het verbond en de stenen platen 
identificeert. Hij spreekt van “het verbond …, stenen platen die beschreven waren 
door de vinger van de hand van de Heer” (4:7); “stenen platen” is een bijstelling 
die nader invulling geeft aan “het verbond van de Heer”. De stenen platen vor-
men een soort oorkonde die het verbond boekstaaft. Het lijkt erop dat het Griekse 
woord diathèkè, dat ik hier met “verbond” heb vertaald, bij Barnabas ook nog iets 
van zijn oorspronkelijke betekenis “testament”, “wilsbeschikking” heeft behou-
den, naast de aan de LXX ontleende betekenis “verbond”.29 Dat die betekenis 
“testament” of “wilsbeschikking” bij Barnabas meespeelt, blijkt ook daaruit dat 
hij een aantal malen spreekt over “beërven” van het verbond, of over de christe-
nen als “erfgenamen” van het verbond.30 Men zou kunnen zeggen dat Barnabas 
het verbond ziet als een wilsbeschikking, een besluit van God, gecodificeerd in 
de twee stenen platen. Voor hem is het verbond een geschreven document, dat 
samenvalt met de twee stenen platen. Volgens de Thora staan op de twee stenen 
platen de tien geboden (te vinden in Exodus 20:2-17 en Deuteronomium 5:6-21), 
waarin God zich openbaart als de God die Israël uit de Egyptische slavernij heeft 

28   Zoals Ex 24:18; 34:28; Deut 10:10. Zie verder R.A. Kraft, “The Epistle of Barnabas: Its Quotations 
and Their Sources”, Ph.D. diss., Harvard University, 1961, pp. 136-137.

29   Zie J.H. Moulton – G. Milligan, Vocabulary of the Greek New Testament, Londen: Hodder & 
Stoughton, 1930, pp. 148-149; H. Hegermann, diathèkè, in Exegetisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament 1 (1980) kk. 718-725, hier 719-720; W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 
Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, ed. K. en B. Aland, Berlijn: de 
Gruyter, 1988, s.v. diathèkè. Dat diathèkè in Barnabas twee betekeniscomponenten heeft, wordt ook 
opgemerkt door P.J. Gräbe, Der Neue Bund in der frühchristlichen Literatur unter Berücksichtigung der 
alttestamentlich-jüdischen Voraussetzungen (Forschung zur Bibel, 96), Würzburg: Echter, 2001, pp. 
147 n. 2, 149 n. 18.

30  Barn 6:19; 13:1, 6; 14:5; vgl. verder 4:3; 14:4.
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geleid en waarin hij gedragsregels voor zijn volk formuleert;31 Barnabas leest die 
tien geboden (hij noemt ze in 15:1) dus als Gods beschikking, gegrift in de twee 
stenen platen. De identificatie van verbond en stenen platen maakt begrijpelijk 
waarom Barnabas kan schrijven: “Mozes … wierp de twee platen uit zijn handen; 
en hun verbond werd verbrijzeld” (4:8). Die laatste opmerking, dat het verbond 
verbrijzeld werd, gaat evident boven de Bijbeltekst uit.

We kijken nu naar de tweede passage over Mozes’ stukgooien van de twee stenen 
platen (14:2-4). Barnabas stelt eerst, in 14:1, dat God inderdaad het verbond aan 
Israël heeft gegeven, maar dat het volk vanwege zijn zonden niet waard was het te 
ontvangen. Hij vervolgt dan:

De profeet zegt immers: En Mozes vastte op de berg Sinai, om het verbond van de Heer 
met het volk te ontvangen, veertig dagen en veertig nachten. En Mozes ontving van de 
Heer de twee platen die beschreven waren door de vinger van de hand van de Heer in 
de Geest. En nadat Mozes ze had ontvangen, bracht hij ze naar beneden naar het volk 
om ze hun te geven. En de Heer zei tegen Mozes: Mozes, Mozes, ga snel naar beneden, 
want je volk, dat je uit het land Egypte hebt weggeleid, heeft de wet overtreden. En 
Mozes begreep dat ze zich opnieuw gegoten beelden hadden gemaakt, en hij wierp de 
platen uit zijn handen, en de platen van het verbond van de Heer werden verbrijzeld. 
Mozes heeft het [verbond] weliswaar ontvangen, maar zij waren het niet waard. Leer 
nu hoe wij het ontvangen hebben. Mozes ontving het als dienaar, maar de Heer zelf 
heeft het ons gegeven, zodat wij een erfvolk worden, doordat hij voor ons geleden heeft.
 
De passage lijkt sterk op de eerste passage over het stukgooien van de platen; 
sommige zinnen zijn vrijwel identiek (alleen woordvolgorde32 en enkele details 
verschillen). Ook in deze passage identificeert Barnabas de twee stenen platen en 
het verbond: Mozes vast “om het verbond van de Heer met het volk te ontvangen”, 
en vervolgens ontvangt hij van God de twee platen (14:2). Die zijn kennelijk iden-
tiek met het verbond.

De tweede passage vertoont ook een paar interessante verschillen met de eerste. 
Van de twee stenen platen zegt Barnabas nu niet alleen dat ze “beschreven waren 
door de vinger van de hand van de Heer”, maar hij voegt toe dat ze beschreven  

31  Ex 34:28; Deut 4:13; 5:22; 9:10; 10:4.
32   De veranderde woordvolgorde is in de Nederlandse vertaling noodgedwongen bijna niet  

waarneembaar.

waren “in de Geest” (14:2). Het eerste, dat ze beschreven waren door Gods vinger, 
komt uit het Oude Testament (Exodus 31:18; Deuteronomium 9:10), het tweede, 
dat ze beschreven waren in de Geest, niet. We zagen al dat voor Barnabas de 
inspiratie door de Geest wezenlijk is voor profetie; hier kwalificeert hij dan de 
tekst op de stenen platen als profetisch. Dat betekent voor hem ook dat alleen 
degenen die de Geest bezitten, de christenen dus,33 in staat zijn deze tekst werke-
lijk te verstaan.

Een ander verschil met de eerste passage is dat Barnabas hier de bemiddelende 
rol van Mozes uitdrukkelijk benoemt: “En nadat Mozes ze [de stenen platen] had 
ontvangen, bracht hij ze naar beneden naar het volk om ze hun te geven” (14:2). 
Ook hiermee voegt hij een element toe aan de Bijbeltekst. Hij spreekt er trou-
wens relatief vaak over dat Mozes het verbond of de stenen platen ontvangt.34 
Het ontvangen van het verbond door Mozes en zijn geven van het verbond aan 
het volk dienen ertoe duidelijk te maken dat het niet aan Mozes gelegen heeft dat 
het volk het verbond weigerde: Mozes ontving het en Mozes gaf het door, “maar 
zij waren het niet waard” (14:4). Het dient er tegelijk toe om Mozes van Israël los 
te maken en hem aan de kant van de christenen te plaatsen. De christenen zijn 
immers degenen die het verbond wél ontvangen (zie ook 14:5). Zij, niet de joden, 
staan volgens Barnabas in de lijn van Mozes. Ook Mozes’ ontvangen en verbrijze-
len van het verbond is voor Barnabas een profetische daad: wat Mozes doet, is een 
voorafbeelding van het gegeven dat in het heden van Barnabas de joden niet en 
de christenen wel een verbond met God hebben.

Er is nog een klein maar opvallend verschil tussen de eerste en de tweede passa-
ge over het stukgooien van de stenen platen. In beide passages geeft God Mozes 
de opdracht van de berg af te dalen omdat het volk de wet heeft overtreden. In 
beide passages bestaat die wetsovertreding in afgoderij. De eerste keer wordt dat 
aldus geformuleerd: “Zij keerden zich tot de afgoden” (4:8). In de tweede passage 
staat dat “Mozes begreep dat ze zich opnieuw gegoten beelden hadden gemaakt” 
(14:3). Het opvallende inhoudelijke verschil tussen de twee passages is dat in het 
eerste geval niet en in het tweede geval wel het woord “opnieuw” gebruikt wordt. 
De eerste passage is in overeenstemming met de verhalen in de Thora: Israël 
bedrijft afgoderij door het gouden kalf te aanbidden, maar daarvoor heeft het volk 
zich nog niet aan afgodendienst schuldig gemaakt. Het volk is na de doortocht 

33  Zie Barn 1:3; 11:11; 19:2, 7.
34  Tweemaal in 4:7, driemaal in 14:2, tweemaal in 14:4.
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door de Rietzee wel enkele keren tegen Mozes en tegen God in opstand gekomen 
(Exodus 15:22-25; 16:1-12; 17:1-7), maar rebellie is nog geen afgoderij. Volgens de 
tweede passage in Barnabas heeft het volk met de aanbidding van het gouden kalf 
opnieuw afgoderij bedreven, en dat moet wel betekenen dat ze volgens Barnabas 
ook al vóór de episode van het gouden kalf afgoden hebben aanbeden. Hoe komt 
de auteur van Barnabas op die gedachte, een gedachte die op het oog niet klopt 
met de Bijbeltekst? Het is natuurlijk wél een gedachte die hem goed uitkomt, 
want hij kan ermee laten zien dat Israël zich altijd al van God heeft afgekeerd. 
Hij presenteert zijn idee van de herhaalde afgoderij in de context van zijn lezing 
van het verhaal van het gouden kalf; vermoedelijk heeft iets in dat verhaal hem 
op dit idee gebracht. Maar wat?

We hebben al gezien dat Barnabas’ weergave van de episode van het gouden kalf 
in opbouw dichter bij Mozes’ navertelling van het incident in Deuteronomium 9 
staat dan bij het verhaal zelf in Exodus 32. Mijn vermoeden is dat Barnabas ook 
de voorstelling van Israëls herhaalde afgoderij aan Deuteronomium 9 heeft ont-
leend. Volgens Deuteronomium 9:7-8 spreekt Mozes, pal vóór hij vertelt hoe hij 
de twee stenen platen van God heeft ontvangen, de volgende woorden tot Israël:

Herinner u hoe u in de woestijn de woede van de Heer, uw God, hebt gewekt. Vanaf 
het moment dat u Egypte verliet tot uw aankomst hier hebt u zich steeds weer tegen de 
Heer verzet. Vooral bij de Horeb hebt u hem kwaad gemaakt, zo kwaad dat hij u wilde 
vernietigen.

Volgens dit fragment staat het incident bij de Horeb, dat is de aanbidding 
van het gouden kalf, niet op zichzelf maar is het de climax van een hele serie 
zaken waarmee Israël Gods woede heeft gewekt. Waar de NBV spreekt van 
“woede wekken” en “kwaad maken”, gebruikt Barnabas’ Bijbeltekst, de LXX, 
het Griekse werkwoord paroxunein, dat men in het Nederlands fraai met “ter-
gen” kan vertalen. Dat werkwoord wordt in de LXX meermalen gebruikt, als 
vertaling van diverse Hebreeuwse werkwoorden, en regelmatig krijgt het van-
uit zijn context de betekenis “tergen door afgoderij”.35 Barnabas kan dus heel  
gemakkelijk Deuteronomium 9:7-8 gelezen hebben als zeggend dat Israël al vóór 
de aanbidding van het gouden kalf afgoderij heeft bedreven: de tekst zegt zelf 
dat het incident met het gouden kalf het hoogtepunt vormt van een reeks soort- 
 

35  LXX Deut 9:18; 31:20; 32:16, 19; Ps 105(106):29; Jes 65:3. 

gelijke incidenten, en hij hoefde verder alleen maar het werkwoord paroxunein 
in te vullen als “tergen door afgoderij”. Resultaat is een lezing van de verzen uit 
Deuteronomium als zeggend dat Israël al vóór het gouden kalf afgoden aanbad. 
Die andere incidenten zijn weliswaar in de Bijbel niet terug te vinden, maar dat 
maakt ze voor Barnabas niet minder werkelijk. En zoals gezegd: deze uitleg past 
uitstekend in zijn theologische agenda.

Het einde van het verhaal van Israël
Het meest opvallende aan Barnabas’ uitleg van de episode van het gouden kalf 
is – en dat geldt voor beide keren dat Barnabas de episode bespreekt – dat voor 
hem het verhaal van de Thora met het gouden kalf lijkt op te houden: Israël heeft 
zijn kansen definitief verspeeld, God bood hun weliswaar door bemiddeling van 
Mozes het verbond aan, maar door hun afgoderij zijn ze het kwijtgeraakt, en nu 
is het verbond door Jezus aan de christenen gegeven.36 In het Bijbelverhaal lopen 
de zaken anders: God wil Israël vanwege zijn afgoderij vernietigen, maar Mozes 
weet God van zijn voornemen te doen afzien, Mozes hakt twee nieuwe stenen 
platen uit, God beschrijft die opnieuw met de tien geboden, Mozes legt ze in de 
ark, en Gods verbond met Israël gaat verder. Van dat vervolg is in Barnabas niets 
te vinden: het verhaal van God en Israël houdt in de ogen van Barnabas op als 
Mozes vanwege de afgoderij van het volk de twee stenen platen van het verbond 
stuksmijt. Voor zover er na de episode van het gouden kalf nog sprake is van een 
geschiedenis van Israël, is dat in de ogen van Barnabas een geschiedenis van 
zonde (5:11; 14:5).

36   J.N. Rhodes, The Epistle of Barnabas and the Deuteronomic Tradition: Polemics, Paraenesis, and the 
Legacy of the Golden-Calf Incident (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 
2/188), Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, heeft geprobeerd aan te tonen dat voor Barnabas ook na de 
episode van het gouden kalf Gods geschiedenis met Israël doorgaat; zijn argumenten zijn de posi-
tieve betekenis van profetieën en wetten, en de gegevens dat Jezus ook volgens Barnabas tot Israël 
gezonden is, en dat pas de verwerping van Jezus Israëls zonde compleet maakt en de verwoesting 
van de tempel met zich meebrengt. De aanbidding van het gouden kalf zou slechts een overdreven 
voorbeeld zijn van wat Israël voortdurend doet. Naar mijn mening ziet Rhodes over het hoofd 
dat de positief gewaardeerde profetieën en wetten en ook de komst van Jezus bij Barnabas geen 
continue heilshistorische lijn aanduiden, maar slechts door Israël zelf niet begrepen incidenten 
in Israëls geschiedenis zijn. Voor Barnabas blijft God zich door deze incidenten weliswaar binnen 
Israël openbaren, maar dat ontgaat Israël. Nergens in de brief blijkt de aanbidding van het gouden 
kalf slechts een incident uit vele te zijn. Bij Barnabas’ weinige min of meer positieve opmerkingen 
over Israël moet men rekening houden met gebruik van traditiemateriaal; de brief is daardoor niet 
in alle opzichten consistent.
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Hoe komt de auteur van Barnabas tot deze voorstelling van zaken? Barnabas 
blijkt, getuige zijn talrijke citaten uit het Oude Testament en de uitleg die hij 
daarvan geeft, behoorlijk goed thuis in de Schrift. Hij heeft het verhaal over de 
tweede set stenen platen en al wat daarop volgt zeker gekend, en zijn negeren 
ervan moet een opzettelijk negeren zijn. Als profetische tekst heeft het Oude 
Testament voor hem bovendien groot gezag; hij moet dus ergens in datzelfde 
Oude Testament minstens in zijn eigen ogen goede redenen gevonden hebben 
om Gods verbond met Israël na het gouden kalf te negeren.37 De auteur van 
Barnabas geeft zelf geen directe Schriftuurlijke argumenten voor zijn bijzondere 
kijk op de heilsgeschiedenis, maar we moeten daarbij niet vergeten dat zijn rela-
tie met degenen aan wie hij schrijft niet pas met deze brief begint. Aan het begin 
van zijn geschrift laat hij blijken dat hij de groep christenen tot wie hij zich richt 
kent en bezocht heeft (1:3), en hij schrijft ze nu om ze – zoals ik al zei – naast hun 
geloof “volkomen kennis” bij te brengen (1:5). Hij kan al een zekere kennis bij ze 
veronderstellen, en hoeft niet al zijn Schriftuitleg compleet te beargumenteren. 
We stoten hier op een bekend probleem bij de lezing en uitleg van antieke brie-
ven: wij kennen de voorafgaande communicatie tussen briefschrijver en geadres-
seerden niet. Het is heel goed denkbaar dat de geadresseerden al eerder van de 
auteur over Israëls verspelen van het verbond gehoord hebben.

De vraag blijft staan: waarom negeert Barnabas Gods verbond met Israël na het 
gouden kalf? Een eerste element van een antwoord is naar mijn mening te vin-
den in het gegeven dat de episode van het gouden kalf een van de Bijbelverhalen 
is waarin God zogezegd van gedachten verandert. Als God zich voorneemt 
Israel uit te roeien vanwege de aanbidding van het gouden kalf, zegt hij tegen 
Mozes: “Houd me niet tegen: ik roei hen uit, zodat niets op aarde nog aan 
hen zal herinneren.”38 Maar dan intervenieert Mozes ten gunste van het volk: 
hij herinnert God aan zijn belofte aan Abraham, Isaak en Jakob, en wijst God 
erop dat het op de Egyptenaren een vreemde indruk moet maken dat God 
eerst zijn volk uit Egypte bevrijdt en het dan in de woestijn laat omkomen  

37   Wengst beweert (“Barnabasbrief”, p. 131 n. 157): “Das nach Ex 34 zwei neue Gesetzestafeln ge-
schrieben und nicht zerbrochen wurden, war der Schule [d.w.z. de school van Barnabas] offenbar 
nicht bekannt. Aber selbst wenn es bekannt gewesen wäre, hätte man bestimmt Mittel und Wege 
gefunden, diesen Tatbestand ‘richtig’ zu interpretieren.” De bewering in de eerste zin van dit citaat 
lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk; naar de “Mittel und Wege” uit de tweede zin ga ik nu dus op 
zoek.

38   Dat is de versie in Mozes’ woorden in Deut 9:14. De versie in Ex 32:10 is anders: “Houd mij niet 
tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren.”

(Exodus 32:11-14; Deuteronomium 9:25-29). God luistert naar Mozes, en ziet af 
van het onheil dat hij in gedachten had (Exodus 32:14; Deuteronomium 9:19). God 
verandert dus van gedachten, en dat doet hij in het Oude Testament wel vaker.39 
Veel Bijbeluitleggers hebben in de loop der eeuwen, vanuit een Godsbeeld waar-
van onveranderlijkheid een wezenskenmerk is, geworsteld met dit soort teksten, 
en geprobeerd hun Godsbeeld en de Bijbeltekst in overeenstemming te brengen. 
De al genoemde joodse filosoof Philo probeert het bijvoorbeeld in zijn traktaat 
Over de onveranderlijkheid van God. Barnabas, wiens denken zoals we al zagen 
in sommige opzichten verwant is aan dat van Philo, kan heel goed met het pro-
bleem gezeten hebben hoe hij Gods besluit tegen Israël moest combineren met 
Gods herroeping van dat besluit.

Barnabas heeft dan de radicale keuze gemaakt alleen Gods oorspronkelijke 
gedachte te laten gelden: God kan gezien zijn onveranderlijkheid zijn eigen woor-
den niet echt herroepen, dus wat het vervolg van het verhaal ook mag betekenen, 
er kan voor Barnabas geen sprake van zijn dat Gods echte, originele besluit niet 
meer van kracht zou zijn. We kennen wel meer voorbeelden van deze manier van 
redeneren, volgens welke Gods oorspronkelijke woord voorrang heeft op het late-
re. In een twistgesprek met de Farizeeën plaatst Jezus tegenover de in de Thora 
geregelde mogelijkheid van echtscheiding (Deuteronomium 24:1) de scheppings-
ordening van de onverbrekelijke relatie tussen man en vrouw (Genesis 1:27; 2:24). 
De laatste geldt vanaf de schepping, en heeft daarom voorrang op de eerste, die 
pas geldt vanaf de gave van de wet (Matteüs 19:3-9; Marcus 10:2-12).40 Volgens 
Paulus werd Abraham door zijn geloof gerechtvaardigd en niet doordat hij besne-
den werd (Romeinen 4:9-11); het bewijs ligt in het simpele feit dat Abrahams 
rechtvaardiging door zijn geloof verteld wordt in Genesis 15,41 en dus in de chro-
nologie van het boek Genesis voorafgaat aan Genesis 17, waar God het gebod van 
de besnijdenis geeft en Abraham zelf besneden wordt.42 

Mijn vermoeden is dus dat Barnabas geredeneerd heeft dat Gods besluit Israël 
te verwerpen voorrang heeft op Gods latere positieve antwoord op Mozes’ gebed 
het volk te sparen. Maar er is nog iets belangrijkers dat – naar ik vermoed – zijn  
 

39  Bijvoorbeeld in Gen 6:6; Num 14:11-20; 1 Sam 15:11, 35.
40  Bij de Qumran-groep vinden we een vergelijkbare waardering van Gen 1:27, zie CD 4:21.
41  Zie Gen 15:6 LXX: “En Abraham geloofde God, en het werd hem als gerechtigheid toegerekend.”
42  Paulus hanteert een soortgelijke redenering in Gal 3:17.
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overwegingen heeft bepaald, en dat is Gods belofte aan Mozes die direct volgt 
op Gods besluit Israël uit te roeien of te verteren. Ik citeer de lange versie van 
Gods besluit en belofte uit Deuteronomium 9:14: “Houd me niet tegen: ik roei 
hen uit, zodat niets op aarde nog aan hen zal herinneren. Maar uit jou zal ik 
een volk laten voortkomen dat groter en machtiger is dan dit.”43 God verplaatst 
de belofte die hij aan de aartsvaders heeft gedaan, om hen tot een groot volk te 
maken,44 nu van Abraham, Isaak en Jakob naar Mozes. En volgens de versie van 
Deuteronomium adresseert God de belofte niet alleen anders, maar vergroot hij 
haar ook: het volk dat uit Mozes zal voortkomen, zal groter en machtiger zijn dan 
het volk dat uit de aartsvaders is voortgekomen.

Als Barnabas van mening is geweest dat Gods oorspronkelijke besluit voorrang 
moet hebben gehad op de (voor God eigenlijk onmogelijke) herroeping van dat 
besluit, dan heeft hij die voorrang zonder twijfel ook laten gelden voor de met 
Gods besluit verbonden belofte aan Mozes. God zegt Mozes toe dat hij hem tot 
een volk zal maken dat groter en machtiger is dan het volk Israël ten tijde van 
Mozes. Die belofte moet voor Barnabas op de christenen betrekking gehad heb-
ben: zij zijn het groter en machtiger volk dat God uit Mozes zal laten voortko-
men. Nogmaals: Barnabas beroept zich niet expliciet op Deuteronomium 9:14 
of Exodus 32:10, hij wil vooral laten zien dat Israël het verbond verspeeld heeft. 
Maar een interpretatie van Gods belofte Mozes tot een groot volk te maken als 
betrekking hebbend op de christenen past uitstekend binnen de theologie van 
Barnabas. Ze klopt goed met het gegeven dat Barnabas christenen en joden als 
twee volken tegenover elkaar plaatst, waarbij de christenen als volk superieur zijn 
aan de joden. Barnabas legt, zoals we al zagen, in hoofdstuk 13 Gods voorkeur 
voor Jakob boven Esau en voor Efraïm boven Manasse uit als Gods voorkeur voor 
de christenen boven de joden. Hij begint daar met een vraag “Laten we nu zien of 
dit volk erft of het eerste, en of het verbond voor ons of voor hen is.” Vervolgens 
citeert hij Gods orakel aan Rebekka uit Genesis 25:23: “Twee naties zijn er in je 
schoot, en twee volken in je baarmoeder. Het ene volk zal over het andere heer-
sen, en de oudste zal de jongste dienen.”45 Hij concludeert: “Jullie moeten begrij-
pen wie Isaak is en wie Rebekka, en over wie hij heeft laten zien dat dit volk 

43   in Ex 32:10 luidt de belofte: “Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.” Overigens is 
deze in de NBV geboden vertaling niet helemaal gelukkig; er staat. in zowel Exodus als Deutero-
nomium en in zowel Hebreeuwse tekst als LXX, dat God Mozes tot een groot of groter volk “zal 
maken”. Zie ook Num 14:12.

44  Gen 12:2; 13:16; 15:5; 17:2, 20; 18:18; 22:17; 26:4; 28:14; 32:13.
45  Barnabas geeft een licht aangepaste versie van de LXX.

groter is dan dat volk” (13:1-3). Daarna citeert hij vrij uitvoerig uit het verhaal over 
Jakob die de jongste zoon van Jozef meer zegent dan de oudste (Gen 48:8-20), 
en merkt daarna op: “Zie over wie hij heeft bepaald dat dit volk het eerste en 
erfgenaam van het verbond zou zijn” (13:4-6). Barnabas ziet joden en christenen 
als twee volken. Het volk dat het laatst in de geschiedenis verschenen is, de chris-
tenen, is groter dan het eerst verschenen volk, de joden. Dergelijke denkbeelden 
kon hij met groot gemak verbinden met Gods belofte aan Mozes om hem tot een 
groot volk te maken, groter en machtiger dan Israël.46

Ik herhaal nog eens dat ik hier probeer te reconstrueren hoe Barnabas op basis 
van de Schrift gekomen kan zijn tot zijn idee dat Israël met de aanbidding van 
het gouden kalf en Mozes’ verbrijzelen van de stenen platen het verbond defini-
tief verspeeld heeft. Ik kan niet met absolute zekerheid bewijzen dat Barnabas 
zo gedacht heeft als ik denk dat hij dacht, maar mijn reconstructie is naar mijn 
mening wel een plausibele reconstructie. Ze klopt in elk geval met het expliciete 
Schriftgebruik van Barnabas en met zijn expliciete uitspraken over de relatie tus-
sen christenen en joden, en ze past in manieren van Schriftuitleg die ten tijde 
van Barnabas gangbaar waren.

Spijswetten (Barnabas 10)
We kijken kort naar twee andere passages in de brief van Barnabas waarin 
Mozes een centrale rol speelt en waarin die rol ook weer uitgaat boven wat er 
in het Oude Testament te vinden is (Barnabas 10 en 12). In hoofdstuk 10 biedt 
Barnabas, zoals gezegd, een allegorische morele uitleg van een aantal spijswet-
ten die God door Mozes heeft geopenbaard. In een allegorische uitleg zeggen 
deze spijswetten iets anders dan ze op het eerste gezicht lijken te zeggen. Aan 
de oppervlakte van de tekst lijken ze te zeggen welke dieren men wel of niet mag 
eten, maar op een dieper niveau bevatten ze een geestelijke boodschap waarin al 
deze dieren staan voor vormen van menselijk gedrag dat men moet nastreven of 
vermijden. Het zal duidelijk zijn dat allegorische uitleg gemakkelijk een element 
van willekeur bevat. Ik geef één voorbeeld uit de reeks allegorische interpretaties 
van spijswetten in Barnabas 10, en wel van die joodse spijswet die vermoedelijk 
het meest bekend is, het verbod varkensvlees te eten (Leviticus 11:7-8). Volgens 

46   Zie verder Barn 5:7; 7:5, waar de christenen als “het nieuwe volk” worden aangeduid. Overigens 
wordt in de LXX-versie van Ex 32:10 en Deut 9:14 voor “volk” ethnos gebruikt, terwijl Barnabas 
steeds van laos spreekt. Barnabas gebruikt ethnos alleen in citaten en in 16:2, waar hij de meer-
voudsvorm van het woord gebruikt als terminus technicus voor heidenen, die afgoden vereren in 
tempels.
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Barnabas betekent deze bepaling dat je niet moet omgaan met mensen die als 
varkens zijn, dat wil zeggen die de Heer vergeten als ze in overdaad leven, maar 
de Heer erkennen als ze gebrek lijden. Een varken immers kent zijn meester niet 
als het eet, maar als het honger heeft, schreeuwt het, en het is weer stil als het te 
eten gekregen heeft (10:3).

Volgens Barnabas heeft Mozes in deze spijswetten van God geboden ontvangen, 
en op die geboden betrekt Barnabas een uitspraak van God uit Deuteronomium: 
“En ik zal mijn verordeningen voor dit volk bepalen.”47 “Dit volk” slaat voor 
Barnabas op de christenen,48 en hij concludeert dan: “Dus is niet het niet eten 
een gebod van God, maar Mozes heeft in de Geest gesproken” (10:2; vgl. 10:9). 
Anders gezegd: deze wetten zijn in hun werkelijke, geestelijke betekenis door 
Mozes voor christenen bestemd, en aangezien de christenen diezelfde Geest 
waarin Mozes sprak ontvangen hebben, kunnen zij de geestelijke betekenis van 
de spijswetten verstaan en ernaar leven. Aan het slot van het hoofdstuk, na zijn 
expositie van de spijswetten, komt Barnabas nog eens op die geestelijke beteke-
nis terug: “Zie hoe voortreffelijk Mozes wetten heeft gegeven. Maar hoe zouden 
zij die dingen kunnen begrijpen of verstaan? Wij echter verstaan de geboden op 
de juiste wijze en verkondigen ze zoals de Heer gewild heeft. Daarom heeft hij 
onze oren en harten besneden, opdat wij die dingen zouden verstaan” (10:11-12). 
De oudtestamentische wetten zijn, aldus Barnabas, net als de oudtestamentische 
voorafbeeldingen en profetieën, in hun ware intentie alleen voor christenen te 
begrijpen.

We kunnen een opvallend verschil vaststellen tussen de allegorische interpretatie 
van spijswetten door Barnabas en de allegorische interpretatie van spijswetten 
door vertegenwoordigers van het hellenistisch jodendom. In de brief van Aristeas, 
een joods geschrift uit de tweede eeuw voor onze jaartelling, komen min of meer 
dezelfde spijswetten aan de orde als in de brief van Barnabas (Aristeas 142-169), 
en er zijn tal van overeenkomsten in allegorische uitleg aan te wijzen tussen de 
twee documenten. Maar waar de brief van Barnabas de letterlijke interpretatie 
compleet afwijst, veronderstelt die van Aristeas haar steeds: wetten moeten eerst 
in hun letterlijke betekenis onderhouden worden, daarna kunnen ze allegorisch 
worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor de allegorische wetsuitleg van Philo van 

47   In precies deze vorm is het citaat in Deuteronomium niet te vinden; Barnabas combineert hier 
verzen als LXX Deut 3:28; 4:1, 5, 10, 13; 6:4.

48  Prostmeier, Barnabasbrief, p. 380.

Alexandrië: ook voor hem maakt allegorische interpretatie letterlijke uitvoering 
niet overbodig (Over de trektocht van Abraham 89-93). Barnabas kent daarentegen 
maar één betekenis van de spijswetten: de allegorische. De letterlijke betekenis 
wijst hij af.

Mozaïsche voorafbeeldingen van Jezus (Barnabas 12)
De profetische, naar Jezus en de kerk vooruitwijzende rol van Mozes komt uitvoe-
rig aan de orde in hoofdstuk 12 van de brief van Barnabas. Mozes wordt, zoals we 
al zagen, in dat hoofdstuk ook weer uitdrukkelijk als profeet gepresenteerd. Zijn 
profetisch handelen bestaat uit het realiseren van drie “voorafbeeldingen” (tupoi) 
van Jezus. Op de eerste plaats moet Mozes tijdens de strijd van Israël en Amalek 
(Exodus 17:8-13) zijn handen uitstrekken; zolang hij dat doet, is Israël aan de win-
nende hand, maar als hij zijn handen laat zakken, verliest Israël. Mozes vormt 
aldus in de houding die hij moet aannemen een fysieke afbeelding van Jezus aan 
het kruis, en hij demonstreert tegenover Israël dat hoop op Jezus redding brengt 
(12:2-3).

De tweede voorafbeelding door Mozes is al uit het Nieuwe Testament bekend. In 
Johannes 3:14-15 lezen we: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals 
Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, 
in hem eeuwig leven heeft.” De evangelist vergelijkt hier Jezus’ verheffing aan het 
kruis met het plaatsen, door Mozes, van een koperen slang op een paal. Mozes 
kreeg van God de opdracht dat te doen toen de Israëlieten bij wijze van straf voor 
hun opstandigheid door giftige slangen gebeten worden, en iedereen die naar de 
koperen slang opkeek, bleef in leven (Numeri 21:4-9). In Barnabas 12:5-7 vinden 
we eenzelfde gebruik van het verhaal over de koperen slang.49 Volgens Barnabas 
plaatst Mozes de koperen slang “op het hout” (dat wil zeggen het kruis). Wie in 
geloof erop hoopt dat de dode koperen slang levend kan maken, wordt onmid-
dellijk gered. Barnabas stelt hierbij vast dat Mozes met de vervaardiging van de 
koperen slang zijn eigen oudtestamentisch verbod om een gegoten godenbeeld te 
maken overtreedt (Barnabas citeert hier Deuteronomium 27:15). Kennelijk is voor 
hem de slang op het hout als beeld van de gekruisigde Jezus te vergelijken met 
een godenbeeld, beschouwt hij Jezus dus als God, en weegt in zijn ogen de voor-
afbeelding van het kruis zwaarder dan het verbod een godenbeeld te maken.50

49   Het ligt niet voor de hand dat Barnabas hier rechtstreeks afhankelijk is van het evangelie van 
Johannes. 

50  Prostmeier, Barnabasbrief, p. 440.
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De derde voorafbeelding (12:8-10) betreft de persoon van Mozes’ opvolger Jozua. 
Barnabas maakt hier gebruik van het gegeven dat Jozua en Jezus in het Grieks 
dezelfde naam Ièsous hebben. Hij vestigt er de aandacht op dat Mozes aan Jozua, 
die dus in de tekst van Barnabas Jezus heet, deze naam gegeven heeft, toen hij 
hem als verkenner uitzond om het land Kanaän te verkennen (zie Numeri 13:10). 
Mozes gaf Jozua/Jezus, die een profeet was,51 deze naam “opdat het hele volk 
slechts zou horen dat de Vader alles over zijn Zoon Jezus openbaart”. Die open-
baring bestaat in datgene wat Mozes tot Jozua zegt nadat laatstgenoemde Amalek 
volledig verslagen heeft. Het verhaal van Israëls strijd met Amalek was zojuist al 
aan de orde; Barnabas heeft het nu over het vervolg daarvan. Volgens Barnabas 
zegt Mozes dan het volgende tegen Jozua/Jezus: “Neem een boekrol in je handen, 
en schrijf op wat de Heer zegt, dat de Zoon van God het hele huis van Amalek 
met wortel en tak zal uitroeien aan het eind van de dagen.” Deze woorden zijn 
een vrij citaat uit Exodus 17:14.52 Barnabas heeft minstens twee opvallende wij-
zigingen aangebracht in het citaat. Op de eerste plaats is het in de oudtestamen-
tische passage God, de Heer, die in de eerste persoon enkelvoud spreekt: “Ik zal 
zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.” Barnabas, 
voor wie “de Heer” zowel God als Jezus kan aanduiden, maakt Jezus, door hem 
hier “de Zoon van God” genoemd, tot onderwerp: de Zoon van God zal Amalek 
uitroeien. De tweede opvallende wijziging is de toevoeging aan het eind van het 
citaat van de woorden “aan het eind van de dagen”. Achter die toevoeging steekt 
de overtuiging dat alle profetie betrekking heeft op het eschaton, het einde der 
tijden. Barnabas maakt die overtuiging expliciet, en concludeert vervolgens: 
“Zie: opnieuw Jezus, niet zoon van een mens maar Zoon van God, door een voor-
afbeelding in het vlees geopenbaard.” Als ik Barnabas goed begrijp, dan ziet hij 
in de overwinning op Amalek door Jezus’ naamgenoot Jozua een voorafbeelding 
van de overwinning van de Zoon van God. En aangezien hij de overwinning op 
Amalek al heeft geïnterpreteerd als overwinning door het kruis, zal het ook hier 
om de overwinning door het kruis gaan. Zoals Jozua door het kruis Amalek over-
won, overwint Jozua’s naamgenoot Jezus op het kruis de machten van het kwaad.

51  Ook volgens Sir 46:1 was Jozua een profeet.
52  Jer 43(36):2, 14 LXX hebben vermoedelijk invloed uitgeoefend op de formulering van het citaat.
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We hebben nu de passages uit de brief van Barnabas waarin Mozes een belang-
rijke rol speelt bestudeerd. Wat zijn de voornaamste trekken van het beeld van 
Mozes in deze brief? Ik som een aantal punten op:

1.  Mozes is, net als veel andere oudtestamentische persoonlijkheden, voor 
Barnabas een profeet. Dat wil zeggen dat hij geïnspireerd door de Geest Jezus 
en de kerk aankondigt. De theologische betekenis van het Oude Testament is 
bij Barnabas vrijwel beperkt tot deze profetische betekenis.

2.  Mozes voert zijn profetische taak uit zowel door profetische uitspraken als 
door daden met profetische betekenis (zoals het oprichten van de paal met de 
koperen slang).

3.  De belangrijkste profetische daad van Mozes is in de ogen van de auteur van 
Barnabas het verbrijzelen van de twee stenen platen en dus van het verbond. 
Mozes ontving het verbond van God, Israël toonde zich door zijn afgoderij 
onwaardig het verbond van Mozes te ontvangen, en de christenen zijn degenen 
die het van de Heer ontvangen.

4.  De rol van Mozes als wetgever is nauw verbonden met zijn rol als profeet, en 
valt er zelfs in zekere zin mee samen. Mozes is volgens Barnabas wetgever 
voor de christenen: zij zijn door de Geest in staat de door Mozes in de Geest 
gegeven wetten te verstaan. Mozes is eigenlijk geen wetgever voor de joden; 
zij hebben immers zijn wetten niet begrepen. Dit geldt voor de in Barnabas 
10 behandelde en door Barnabas uitdrukkelijk aan Mozes gekoppelde spijs-
wetten; het geldt ook voor Barnabas’ christelijke interpretatie van andere, door 
hem niet expliciet aan Mozes gekoppelde bepalingen uit de Thora.53

5.  De auteur van de brief van Barnabas plaatst Mozes niet aan de kant van de 
joden maar aan de kant van de christenen. Enigszins gechargeerd gezegd: 
hij maakt Mozes tot christen avant la lettre. Mozes biedt voorafbeeldingen 
van Jezus en van zijn kerk, Mozes ontvangt het verbond voor de christenen, 
Mozes geeft morele wetten voor de christenen. Deze “kerstening” van Mozes 
is deel van een algemener proces van christelijke toe-eigening van het Oude 
Testament.

53   Zoals de wetgeving over de Grote Verzoendag (Barnabas 7) of over het reinigingswater  
(Barnabas 8).

Conclusie
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Aan het begin van dit college vroeg ik mij af hoe en waarom de auteur van de 
brief van Barnabas aan de joodse Schrift, ons Oude Testament, zulke anti-joodse 
uitspraken weet te ontlokken. Ik kan nu proberen een heel voorlopig antwoord te 
formuleren. Barnabas interpreteert het Oude Testament volgens procedés en met 
methoden die in zijn context gebruikelijk waren, maar hij is in zijn interpretatie 
ook behoorlijk tendentieus: hij beoogt een christelijke interpretatie van het Oude 
Testament waarin voor joden geen plaats meer is. Israël heeft in zijn visie het 
verbond verspeeld, de christenen hebben het ontvangen. Dat is een visie op de 
relatie tussen joden en christenen die aanzienlijk verder gaat dan de klassieke 
substitutietheologie. Volgens de substitutietheologie heeft na Christus de kerk 
de plaats van de joden als volk van God ingenomen; volgens Barnabas zijn de 
joden nooit volk van God geweest. Beide visies verschillen van het model dat we 
bij Paulus en in andere nieuwtestamentische geschriften vinden: door wat God 
in Jezus heeft gedaan kunnen niet-joden deel krijgen aan Gods nieuwe, in Jezus 
bezegelde verbond met Israël. De tragiek van deze positie is dat de meerderheid 
van de joden Gods handelen in Jezus niet erkende, maar basaal blijft staan dat 
het evangelie hier eerst voor de joden en dan ook voor de niet-joden bestemd is.54

Barnabas richt zich niet rechtstreeks tegen joden; hij richt zich, zoals ik al zei, 
tegen christenen die menen dat het verbond van zowel joden als christenen is. 
Zijn brief is bestemd voor binnenkerkelijk gebruik, en hij wil de identiteit van 
zijn geadresseerden versterken, vermoedelijk met het oog op hun werfkracht op 
de religieuze markt van de oudheid. We moeten Barnabas waarschijnlijk situeren 
in een context van competitie tussen joden en christenen: beide groepen zochten 
aanhang te winnen, en kwamen daarbij bij gelegenheid in elkaars vaarwater. In 
die context heeft de auteur van Barnabas er alle belang bij christendom en joden-
dom zo ver mogelijk bij elkaar vandaan te houden, en hij probeert dat te doen dat 
door zijn stelling dat er nooit een verbond van God met Israël is geweest.55

54   Zie Rom 1:16: “Het evangelie … is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor joden in de 
eerste plaats, maar ook voor heidenen” (ik heb hier de NBV enigszins aangepast); verder Romei-
nen 9–11. Zelfs voor het vaak als anti-joods beoordeelde evangelie van Johannes geldt dat de chris-
telijke gemeente primair uit joden bestaat, en dat ook niet-joden kunnen toetreden, zie Joh 10:16; 
11:52; 17:20.

55   Zie daarover vooral Hvalvik, Struggle for Scripture and Covenant; ook W. Horbury, “Jewish-Christian 
Relations in Barnabas and Justin Martyr”, in J.D.G. Dunn (red.), Jews and Christians: The Parting of 
the Ways A.D. 70 to 135 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 66), Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 1992, pp. 315-345, hier 321-327.

Wie precies die christenen zijn geweest die beweren dat “het verbond van hen 
en van ons is” (Barn 4:6) en tegen wie Barnabas zich richt, is moeilijk te zeg-
gen, maar frappant is wel dat de visies van Paulus en van andere nieuwtesta-
mentische auteurs onder het vonnis van Barnabas vallen.56 Barnabas komt tot 
uitspraken over de relatie tussen joden en christenen die niet te verenigen zijn 
met het Nieuwe Testament, en die, mede door het gezag dat de brief hier en daar 
genoot, in de loop van de geschiedenis van het christendom tot ongewenste effec-
ten geleid hebben.57 Niet in de laatste plaats met het oog op hedendaags chris-
telijk denken over de relatie tussen joden en christenen blijft het van belang de 
vroegchristelijke discussies over dit thema in kaart te brengen. De scheiding der 
wegen tussen jodendom en christendom is een lang proces geweest, waarin op 
verschillende tijden en plaatsen en om verschillende redenen groepen uiteen zijn 
gegaan. De brief van Barnabas is met zijn extreme positie deel van dat proces 
geweest. Als wij als christenen ons eigen verleden willen verwerken, moeten we 
een document als de brief van Barnabas met zijn anti-joodse Schriftinterpretatie 
onder ogen zien. Ik blijf me er dus nog maar even in verdiepen, ook ná het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd.

56  Vgl. Wengst, Tradition und Theologie des Barnabasbriefes, pp. 82, 102-103.
57   Gräbe, Der neue Bund, p. 151, merkt terecht op dat we niet weten hoe representatief Barnabas is 

geweest voor het denken van vroege christenen over de relatie tussen jodendom en christendom.
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Graag besluit ik dit afscheidscollege met woorden van dank. Op de eerste plaats 
dank ik het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Mijn dank geldt verder al degenen met wie ik in de context 
van onze faculteit heb mogen samenwerken: het wetenschappelijk en het niet-
wetenschappelijk personeel, en de kurk waar de faculteit op drijft: de studenten. 
Ik noem met name onze zojuist “afgezwaaide” decaan Adelbert Denaux en zijn 
interim-opvolger Peter Jonkers, en de collega’s van de afdeling Bijbelwetenschap: 
Bart Koet, Harm van Grol, Archibald van Wieringen, Paul Hensels, Didier 
Vandersnickt, Piet van Midden, en niet in de laatste plaats emeritus-collega 
Panc Beentjes. Ik dank mijn promoti en promovendi: ik had en heb het voor-
recht hun iets te leren en van hen te leren. Voor mij waren begeleidingsge-
sprekken met promovendi een soort van krenten in de universitaire pap, en ik 
hoop dat ze dat nog even blijven. Ik denk met een zekere weemoed terug aan 
de goede samenwerking met collega’s en studenten van de toenmalige Faculteit 
der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht; ik noem in het bijzonder de  
collega’s Piet van der Horst en Bob Becking.

Ik wil hier ook de naam noemen van Joost Smit Sibinga, mijn promotor; het is nu 
bijna een jaar geleden dat hij is overleden. Hij heeft veel voor mij betekend. Zijn 
gedachtenis zij tot zegen.

I thank Kathleen and John Court, who have improved the linguistic quality of 
almost all my English publications, starting with my Ph.D. thesis. First col-
leagues, then friends, now almost family.

Tenslotte dank ik mijn echtgenote Corja. Zinnetjes als “zonder jou had ik dit alle-
maal niet kunnen doen” klinken snel wat clichématig. Laat ik het dan zo zeggen: 
mét jou was het allemaal wel veel aangenamer om te doen.

        Ik heb gezegd.

Dankwoord
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