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Allegorese in de vroege Kerk | Henk ten Voorde, MA
In zijn boek Tussen tekst en lezer: een historische
inleiding op de Bijbelse hermeneutiek. Deel I: De
vroege kerk – Schleiermacher (2009), schenkt Arie
Zwiep in de hoofdstukken over de vroege Kerk
bijzondere aandacht aan de allegorese. Volgens de
door Zwiep gehanteerde definitie zoekt de
allegorische methode naar een verborgen
betekenis achter de woorden van de tekst en
beschouwt die als de diepere, eigenlijke betekenis
(40). Omdat we in de context van Marturia in het
bijzonder geïnteresseerd zijn in de vroege Kerk zal
ik in dit artikel hoofdzakelijk stilstaan bij Zwieps
bespreking van de allegorese in de eerste eeuwen.
Een leesbaar boek van een belezen auteur
Het boek dat Arie Zwiep heeft
geschreven kan worden beschouwd
als opvolger van het boek Sleutel en
slot. Beknopte geschiedenis van de
bijbelse hermeneutiek van H.W. de
Knijff. De eerste helft (ongeveer 200
pagina's) van het boek besteedt
Zwiep aan de hermeneutiek in de
vroege Kerk. Het eerste hoofdstuk
wijdt hij aan allegorese als
hermeneutisch fenomeen in de
Griekse cultuur, het jodendom en de vroege Kerk. Dan
volgen hoofdstukken over de joodse exegese, de vroege
Kerk, en de Alexandrijnse en Antiocheense school
(allegorische versus letterlijke Schriftuitleg). Een
hoofdstuk over de Latijnse kerkvaders Tertullianus,
Hiëronymus, Augustinus en Gregorius de Grote sluit de
periode van de vroege Kerk af.
De middeleeuwen krijgen slechts 30 pagina's
toebedeeld. In de rest van het boek beschrijft Zwiep de
ontwikkelingen vanaf de Reformatie tot en met
Schleiermacher. De keus om af te sluiten met
Schleiermacher wordt ingegeven door het feit dat er
met Schleiermacher een hermeneutische Wende (35)
heeft plaats gevonden. In het nog te verschijnen tweede
deel komt de ontwikkeling van de hermeneutiek in de
twintigste en eenentwintigste eeuw aan de orde en wil
Zwiep de balans opmaken.
In zijn voorwoord vertelt Zwiep dat één van zijn
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meelezers zo geboeid was door
het boek dat hij vergat uit de
trein te stappen (viii). Ik kan me
daar wel iets bij voorstellen. Het
boek leest inderdaad als een
trein. Zwiep is in staat om de
uiterst complexe materie van de
hermeneutiek op een aansprekende manier te verwoorden.
Daarbij legt hij een enorme
belezenheid aan de dag, die
vooral tot uitdrukking komt in
het notenapparaat.
Waarschijnlijk zal dit boek
gebruikt gaan worden aan
universitaire opleidingen. Ik
acht het boek echter ook zeker
geschikt voor HBO-studenten.

Henk ten Voorde, MA
Studeerde aan de
Evangelische
Theologische Academie
en de Evangelische
Theologische Faculteit,
waar hij afstudeerde op
de relatie tussen de
vroegchristelijke
eucharistie en het laatste
avondmaal.

Oorsprong van de allegorese
De joods-christelijke allegorische uitleg vindt zijn
oorsprong in de Griekse allegorese, geïnspireerd door
het dualistische wereldbeeld van Plato. Daarin verwijst
de aardse zichtbare werkelijkheid naar een onzichtbare
werkelijkheid. Zo verwijst de letterlijke betekenis van
de tekst naar de geestelijke betekenis ervan (44).
Philo, een Joods filosoof uit Alexandrië, gebruikte de
allegorische methode om de heilige boeken van Israël
verstaanbaar en acceptabel te maken voor de Griekse
cultuur. Bij hem had allegorese een apologetisch motief
(56).
Clemens van Alexandrië, die aan het hoofd stond van
een catechetenschool, zette de allegorese voort in de
traditie van Philo (158). Vooral Clemens opvolger,
Origenes, is bekend om zijn allegorische schriftuitleg.
Hij gebruikte de allegorese om problemen en schijnbare
tegenstrijdigheden in de Bijbel te relativeren en glad te
strijken. Met Clemens en Origenes is de allegorische
s c h r i f t u i t l e g va n d e A l e x a n d r i j n s e s c h o o l
spreekwoordelijk geworden.
Uiteindelijk zou de allegorische Schriftuitleg via de
Latijnse kerkvaders Augustinus en Gregorius de Grote
uitgroeien tot de dominante methode in de
Middeleeuwen.
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Aard en omvang van de allegorese in de vroege Kerk
Zwiep wijst er op dat het gebruik van de allegorese bij
de schrijvers van het Nieuwe Testament eerder
uitzondering is dan regel. Er is een beperkt aantal
passages bij Paulus1 en in de brief aan de Hebreeën2 die
allegorisch genoemd kunnen worden. Maar over het
algemeen waren de apostelen meer gericht op het
historisch en profetisch verstaan van het Oude
Testament (74).
Ook in de na-apostolische periode was allegorese niet
vanzelfsprekend. Met name de 'Antiocheense school'
benadrukte de letterlijke, historische uitleg van de
Bijbel. Men wilde voorkomen dat via allegorese allerlei
wezensvreemde elementen zouden binnensluipen.
Anderzijds wilde men ook niet vervallen in star
biblicisme (172,173). De benadering in Antiochië laat
een gezonde correctie zien op de uitwassen van de
allegorese. Het vormt een oproep om de exegese van de
Bijbel niet los te maken van de letter van de tekst en van
de historische context. Het Oude Testament dient
gelezen te worden in de eigen historische context en
niet christologisch te worden overladen (189).3
Maar ook bij kerkvaders die niet tot de Antiocheense
school behoorden is een zekere terughoudendheid te
bespeuren in het gebruik van de allegorese. Met name
Tertullianus getuigt van een ingetogen bijbeluitleg. In
zijn visie kan zowel letterlijke als allegorische uitleg tot
onjuiste uitkomsten leiden. Hij zocht daarom naar
richtlijnen voor Schriftuitleg, die hij overigens niet
mechanisch wilde toepassen. De allegorese kon dan
gedoceerd worden ingezet om bijvoorbeeld de eenheid
van het Oude en het Nieuwe Testament te benadrukken
of wanneer bleek dat de letterlijke uitleg voor
problemen zorgde (192-193). Bij Hiëronymus nemen
we een vergelijkbare attitude waar. Hij kende grote
waarde toe aan historische en filologische betekenis
van de tekst (200).
Toch heeft ook de kampioen van de allegorese,
Origenes, wel degelijk aandacht voor de letterlijke
betekenis van de Schrift. Hij was echter beducht om te
blijven steken bij de letterlijke betekenis en daardoor de
geestelijke betekenis over het hoofd te zien. Dat was nu
juist datgene waarvan hij Marcion4 en de Joden
beschuldigde. Hun rigide letterlijke uitleg van de Bijbel
resulteerde volgens Origenes in ketterij en ongeloof.
Augustinus neemt een positie in tussen de

Alexandrijnse en Antiocheense school. Niemand heeft
volgens Augustinus de waarheid in pacht en dat schept
ruimte voor meerdere uiteenlopende interpretaties.
Dat wil echter niet zeggen dat volgens Augustinus
iedere interpretatie gelijkwaardig is (221-222).

Afbeelding: Augustinus

Geloofsregel
Het is opvallend dat veel auteurs in de vroege Kerk de
(allegorische) uitleg van de Schrift plaatsen binnen het
kader van de geloofsregel (regula fidei) van de Kerk.
Zwiep geeft Irenaeus (149), Origenes (166-167) en
Tertullianus (193) als voorbeeld. Ook de (allegorische)
Schriftuitleg van Augustinus functioneert binnen het
kader van het leergezag van de Kerk (218). Men kon zich
dus niet zomaar iedere uitkomst van (allegorische)
Schriftuitleg permitteren.
Dat alles neemt echter niet weg dat de allegorische
methode leidt tot speculatieve uitkomsten die door
niemand te controleren zijn. Zwiep geeft daar meerdere
5
voorbeelden van en heeft het over “het allegorische
kunst- en vliegwerk” (135) van orthodoxe en gnostische
uitleggers. De allegorische interpretatie werd met name
aangewend om van het Oude Testament een christelijk
boek te maken. Het Oude Testament werd op die manier
van de joden afgenomen en door de Kerk geannexeerd.6
Is allegorese noodzakelijk?
Een belangrijk motief voor allegorese was het behoud
van het Oude Testament voor de christelijke Kerk.
Uitgangspunt was hierbij de onopgeefbare verbonden-
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heid van het Oude Testament met het evangelie van
Jezus Christus (153). Vanuit de overtuiging dat de Bijbel
(het Oude Testament!) het Woord van God is en ons ook
vandaag nog iets te zeggen heeft (121,122) werd de
allegorese ingezet om de afstand tussen tekst en lezer te
overbruggen en zo de tekst te actualiseren. Zonder een
waardeoordeel uit te spreken over de allegorese an sich,
kunnen de uitgangspunten ervan gewaardeerd worden.
Maar Zwiep gaat verder. Hij vraagt zich af of “de
allegorische methode niet een wezenlijk aspect van het
christelijk geloof naar boven weet te halen” en of “een
christendom zonder allegorese (zonder mysterie) wel
wenselijk of zelfs mogelijk” is (259). Hij ziet de
allegorese als middel om het onzegbare ter sprake te
brengen, iets dat met rationele taal niet mogelijk is.
Nu ben ik het wel met Zwiep eens dat waar het in het
christelijk geloof ten diepste om gaat niet met het
verstand is te doorgronden. Al onze woorden, hoe
zorgvuldig gekozen, hoe waar ook, cirkelen om het
mysterie van Gods liefde. Maar geldt dat niet evenzeer
voor allegorische als voor letterlijke uitleg?
Ik begrijp ook niet goed waarom Zwiep zo'n
welwillende houding aanneemt ten aanzien van de
allegorese, terwijl hij toch ook de schaduwkant laat
zien. Dat de methode werd gebruikt door de orthodoxie
om het Oude Testament te behouden voor de Kerk is
mijns inziens geen rechtvaardiging. De vraag is of het
doel het middel heiligt. De Antiocheense school laat zien
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dat het ook anders kan. Een historische en letterlijke
uitleg hoeft niet te leiden tot de degradatie van het Oude
Testament in een tweederangs boek. Sterker nog, het
geeft het Oude Testament de status die het verdient,
uiteraard in heilshistorisch perspectief.
Het boek van Zwiep levert een waardevolle bijdrage aan
het inzicht in de allegorese in de geschiedenis van de
(vroege) Kerk, maar zijn eenzijdige waardering van de
allegorese werpt echter wel wat vragen op.
N.a.v. Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer: een historische inleiding op de
Bijbelse hermeneutiek. Deel I: De vroege kerk – Schleiermacher
(Amsterdam: V.U. Uitgeverij, 2009), 453 pags.

Eindnoten
1

2

3

4

5

6

De meest bekende perikoop is die over Hagar en Sara in Galaten 4:21-31.
Andere voorbeelden zijn te vinden in 1 Corintiërs 5:6-8; 9:9; 10:1-11.
Zwiep geeft geen tekstverwijzingen voor allegorese in de brief aan de
Hebreeën maar noemt de passages over Melchisedek, de beschrijving van
de tabernakel en de priesterdienst van Christus.
Het was gebruikelijk om via allegorese overal in het Oude Testament
Christus te vinden. Zo ziet Justinus in het huwelijk van Jakob met Lea en
Rachel in Genesis een zinnebeeld voor de verhouding van Christus met
Israël (Lea) en met de christelijke kerk (Rachel). (Dial. 134.1-6).
Marcion maakte onderscheid tussen de, in zijn ogen, inferieure schepper
in het Oude Testament en de liefdevolle God die zich in Jezus Christus
openbaart. Hij weigerde om het Oude Testament aanvaardbaar te maken
door middel van de allegorische methode. Zie Eginhard Meijering, 2004,
Geschiedenis van het vroege christendom : van de jood Jezus van Nazareth
tot de Romeinse keizer Constantijn, Amsterdam: Balans, blz. 213-216.
Zo ziet Justinus in de acht personen in de ark van Noach een verwijzing
naar de achtste dag waarop Christus opstond uit de dood (Dial. 138.1-3).
Zwiep laat zien dat dit onder andere het geval is in de brief van Barnabas
(130-132) en bij Justinus (145).
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De Brief van Barnabas

cht
Uitgeli

Korte typering
De Brief van Barnabas getuigt van een vroeg-christelijke zoektocht naar een eigen identiteit ten opzichte van het Jodendom,
waarbij de uitleg van het Oude Testament een sleutelpositie inneemt. De oudste ons overgeleverde versie vinden we in Codex
Sinaiticus (tweede helft vierde eeuw, zie excurs pagina 9) waarin het is opgenomen direct na de Openbaring van Johannes.
Auteurschap, datering en locatie
Hoewel de titel (waarschijnlijk een latere toevoeging) Barnabas' auteurschap suggereert, wordt dit over het algemeen voor
zeer onwaarschijnlijk gehouden. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn de anti-joodse polemiek en de datering. De meeste
onderzoekers gaan ervan uit dat de tekst is ontstaan rond de overgang van de eerste naar de tweede eeuw, waardoor de
Bijbelse Barnabas praktisch is uitgesloten als mogelijke auteur. Omdat het geschrift zeker in Alexandrië gezag genoot, is het
waarschijnlijk dat het hier is geschreven, hoewel ook alternatieve theorieën in omloop zijn.
Genre en inhoud
Er bestaat discussie over de vraag of de Brief van Barnabas werkelijk een 'brief' is, omdat typische briefkenmerken, zoals
adressering ontbreken. Als alternatief wordt het geschrift ook wel gezien als een preek. Barnabas bestaat uit twee delen (H 117, 18-21). In het eerste deel stelt de schrijver dat het verbond niet aan de joden, maar aan de christenen toebehoort. Zij
interpreteren de Schrift (OT) op de juiste (niet letterlijke) wijze. In het tweede deel vinden we onderwijs over de 'twee
wegen', vergelijkbaar met dat in de Didachè (zie Marturia 1).
Bijzonderheden
l
Barnabas' geeft blijk van een ruime kennis van de joodse religie.
l
Eusebius rekent het werk tot de orthodoxe, maar 'onechte geschriften'.
l
Barnabas' pleit voor een typologische of allegorische uitleg van het Oude Testament.
Als illustratie van het bovenstaande: Uit de Griekse schrijfwijze van de 'driehonderdachttien' knechten van Abraham die
l
werden besneden, herleidt de auteur het verzoenende sterven aan het kruis van Jezus Christus (zie voor meer
voorbeelden het artikel over Barnabas en allegorese in deze editie van Marturia).
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De Brief van Barnabas en de allegorese
De Brief van Barnabas1 is een anoniem geschrift,
waarin de auteur2 ingaat op onderwerpen als de
christelijke levenswandel, het offer van Christus,
het verbond, de joodse gebruiken en de uitlegging
van het Oude Testament. Barnabas is ervan
overtuigd dat hij het Oude Testament beter begrijpt
dan de Joden.3 Om dit duidelijk te maken gebruikt
hij ondermeer de allegorese. In dit artikel geef ik
enkele voorbeelden van Barnabas' exegese en
probeer ik afsluitend tot een afweging te komen
waarom Barnabas zich van een dergelijke
schriftuitleg meende te moeten bedienen.
Allegorese
Volgens Barnabas hebben de Joden de wet van Mozes
ten onrechte letterlijk opgevat. Dit heeft ondermeer
geleid tot de praktijk van een letterlijke besnijdenis aan
het vlees en het houden van een sabbat als rustdag. De
ware betekenis van dergelijke voorschriften wordt
echter pas duidelijk wanneer deze 'geestelijk' worden
verstaan. Om tot deze diepere zin door te dringen
hanteert Barnabas een uitlegmethode die ook wel
bekend staat als allegorese. Deze uitlegmethode werd
voornamelijk in Alexandrië veel beoefend. Te denken
valt hierbij aan werken van Philo de Jood en de brief van
Aristeas.4 In de brieven van Paulus komen we de
allegorese ook tegen. Paulus geeft in Galaten 4:24 aan de
geschiedenis van Hagar en Sara een 'diepere zin'5 en in 1
Corinthiërs 5:6-8 geeft hij aan het ongezuurde brood de
hogere betekenis van reinheid en waarheid.6 In de brief
van Barnabas betreft het de besnijdenis, de symboliek
van het getal 318, de voedselwetten, de sabbat en de
tempel.
Besnijdenis
In het negende hoofdstuk behandelt Barnabas de
besnijdenis en hij meldt dat deze is afgeschaft. Volgens
Barnabas was het nooit Gods bedoeling geweest de
besnijdenis letterlijk aan het vlees te laten plaatsvinden.
Barnabas betoogt dat de werkelijke betekenis van de
besnijdenis het besneden hart betreft. Of ook: de
besnijdenis van het oor. De tekst van 9:3b is in dit
verband kernachtig: “Daarom heeft Hij onze oren
besneden, opdat we zouden luisteren en het woord

6

zouden geloven.” Een aantal
verzen later doet Barnabas een
beroep op het Oude Testament
om duidelijk te maken dat het
volk Israël onbesneden van hart
is. Zo worden het hart en het oor
in elkaars verlengde gelegd en
wijst hij op het luisteren met het
Edwin Vrijmoeth
hart.
Studeert aan de masteropleiding 'De vroege
Vervolgens gaat Barnabas over
Kerk' van de Evangelische Theologische
op Abraham, die als eerste de
Academie.
besnijdenis “in de Geest”
toepaste. Barnabas bedoelt hiermee te zeggen dat de aartsvader
vooruit zag en besneed met het
oog op Jezus. Via het toekennen
van een bijzondere betekenis aan het getal 318
(Abraham besneed 318 mannen), toont de schrijver aan
dat dit getal op de eerste twee letters van de Griekse
naam Iēsous duidt en op de T in het Griekse alfabet. De T
symboliseert het kruis. Op deze wijze wil hij laten zien
dat de christenen de juiste betekenis van de besnijdenis
door Christus ontvangen hebben. De wet op de
besnijdenis is dus voor de christenen bedoeld en
impliceert dat zij met hun hart invulling geven aan de
dagelijkse levenswandel.
Voedselwetten
In hoofdstuk 10 van de brief worden enkele
voedselwetten besproken. Barnabas stelt opnieuw dat
de Joden de wetten ten onrechte letterlijk opgevat
hebben alsof het om eten ging. Volgens de schrijver
echter heeft Mozes in verband met deze wetten 'in de
Geest' gesproken; Mozes kreeg inzicht in de diepere
betekenis ervan. Bijvoorbeeld het eten van
varkensvlees: “Over het varken zei hij met het oog
hierop: U moet niet omgaan, zegt Hij, met mensen die als
varkens leven. Dus met mensen die, wanneer ze in
overvloed leven de Heer vergeten, maar wanneer ze te
kort komen de Heer erkennen.” (10:3).
Als tweede voorbeeld kunnen we het gebod met
betrekking tot de herkauwers en dieren met gespleten
hoeven bestuderen: “Wat betekent dit? Gaat om met die
de Heer vrezen; met hen die in hun hart de betekenis
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van het woord overwegen dat ze hoorden; met hen die
over de eisen van de Heer spreken en die houden, met
hen die weten dat de overweging een vreugdevol werk
is en die het woord des Heren herkauwen.” (10:11).
Vervolgens legt Barnabas uit wat het gebod met
betrekking tot de dieren met gespleten hoeven
betekent. De rechtvaardige (christen) verkeert namelijk
in de wereld, maar hij verwacht ook de heilige
eeuwigheid (10:11). De gespletenheid van de hoeven
duidt dus op de spanning waarin de gelovige leeft. De
lezer wordt uitgedaagd om na het begrijpen van de
geboden met het besneden oor en hart, deze ook te
doen.
Sabbat
In hoofdstuk 15 geeft Barnabas drie interpretaties van
de sabbat.7 De eerste is een ethische interpretatie en de
andere twee zijn allegorisch van aard. In de verzen 1-2
en 6-7 legt hij accent op het heiligen van de sabbat “met
reine handen en met een rein hart”. Het gaat dan om een
rechtvaardige houding en levenswandel. Niemand is
echter in staat de sabbat op deze manier te heiligen,
want niemand is volledig rein van hart.
De sabbat komt tot vervulling in de eindtijd (vs 3-5): “En
Hij rustte uit op de zevende dag. Dat wil zeggen:
wanneer zijn Zoon gekomen is en de tijd van de
wetteloosheid ten einde is en Hij de goddelozen zal
oordelen en Hij de zon, de maan en de sterren zal
veranderen, dan zal Hij zeker op die dag uitrusten” (vs
5). We zullen pas daadwerkelijk de sabbat kunnen
houden, kunnen rusten, als we daartoe in staat zijn
gesteld. Deze toestand zal ingaan na de wederkomst van
de Zoon wanneer de christenen volledig zijn
gerechtvaardigd en de belofte hebben ontvangen (vs 7).
In het laatste deel van dit hoofdstuk schrijft Barnabas
over de sabbat als achtste dag, “de dag waarop Jezus
opstond van tussen de doden, verscheen en ten hemel
voer” (vs 9). Deze achtste dag, oftewel de zondag, staat
echter niet op zichzelf: “Het is de dag waarop Ik alles tot
rust heb gebracht en het begin van de achtste dag zal
maken: het begin van de nieuwe wereld” (vs 8). De ware
achtste dag wordt gerealiseerd in de toekomstige
nieuwe wereld. Zo grijpt de viering van de zondag
8
vooruit op de volmaakte rust in Gods koninkrijk.

Tempel
Over de tempel schrijft Barnabas in hoofdstuk 16. Dit is
het laatste onderwerp in zijn brief waarop hij de
allegorese toepast. Net zoals vele andere volken hebben
ook de Joden God opgesloten in de tempel en hun hoop
gesteld op het gebouw in plaats van op God zelf. De
tempel is uiteindelijk verwoest (vs 3). Toch is er volgens
hem wel een tempel. Barnabas schrijft: “Voor we God
geloofden was het huis van ons hart vergankelijk en
zwak, zoals een tempel die werkelijk met handen is
gebouwd. Het was immers vol afgodsbeelden en een
huis met demonen, omdat we deden wat tegen God
inging.” (vs 7). Hij legt dan uit in vers 8, dat na de
wedergeboorte en de vergeving der zonden, God ging
wonen in “ons huis”. Een interessante en kernachtige
opmerking van Barnabas vinden we in vers 10: “Want
wie verlangt gered te worden, kijkt niet naar de mens,
maar naar Hem, die in hem woont en spreekt”. Dat het
hart een belangrijk onderwerp is in Barnabas' brief,
mag inmiddels duidelijk zijn.

Allegorese?
Barnabas meent de 'ware' betekenis van de besnijdenis,
de sabbat, de voedselwetten en de tempel 'ontdekt' te
hebben. Zo betoogt hij dat dat het Oude Testament in
diepste zin voor de christenen geschreven is. Bovendien
staat Christus in dit alles centraal.
Het is belangrijk te beseffen dat Barnabas leefde en
schreef onmiddellijk na de apostolische periode. In dit
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MAR]URIA
(vervolg) De Brief van Barnabas en de allegorese

tijdvak zocht de vroege Kerk naar een methode om het
Oude Testament een plaats te geven in haar theologie en
levenswandel. Overtuigd van de waarde van het Oude
Testament, spande ze zich in de christelijke boodschap
te vinden in deze joodse geschriften.9 Met dit gegeven in
het achterhoofd en het feit dat de allegorese in de
Alexandrijnse regio populair was, is het niet
onbegrijpelijk dat Barnabas zijn toevlucht nam tot deze
wijze van uitleg. Alhoewel Barnabas' methode ons
wellicht hier en daar wat kan bevreemden, is zijn
benadering minder radicaal dan die van Marcion en de
gnostici. Toch is Barnabas' wijze van uitleg niet gaan
behoren tot die van de hoofdstroom van de Kerk. Deze
eer viel te beurt aan de heilshistorische benadering,
zoals we deze bijvoorbeeld aantreffen bij Irenaeus.
Barnabas maakt ons echter wel opnieuw bewust van de
waarde van het Oude Testament, ook als we hem niet
(altijd) zouden volgen. Uiteindelijk ging het Barnabas
erom het Oude Testament relevant te maken voor de
christelijke Kerk.

van ons afhangt, ontzag voor God in praktijk brengen en
ons inspannen de geboden van God te onderhouden,
opdat we onze blijdschap vinden in zijn eisen. De Heer
oordeelt de wereld onpartijdig. Ieder zal ontvangen
naar wat hij heeft gedaan. Als hij goed was zal zijn
gerechtigheid voor hem uitgaan.” (4:11). In dit vers zien
we de belangrijkste onderwerpen samenkomen. Met
“geestelijke mensen” doelt Barnabas op het innerlijk
verstaan van Gods woord. De tempel wijst op het hart.
Het “in praktijk brengen” betekent zoveel als het 'doen'
(de levenswijze). Als Barnabas het heeft over de
“geboden onderhouden”, roept hij de lezer op om de
richtinggevende wetten (die geestelijk verklaard zijn)
uit het Oude Testament te volgen. De allegorese is het
middel, maar het gaat Barnabas om het hart van de
gelovige lezer, die gered is door Jezus Christus. De
levenswandel van iedere christen doet er vervolgens
toe!
Eindnoten
1

2

3

4

5

Praktisch christendom
Tot slot nog het volgende. Door onze eenzijdige
interesse in het gebruik van de allegorese in de Brief van
Barnabas, lopen we het risico over het hoofd te zien
waar het Barnabas feitelijk om te doen is. In de Brief van
10
Barnabas bespeuren we gedrevenheid en vreugde.
Barnabas schreef dit epistel nadat hij zijn lezers (als
gemeente?) bezocht had en wil met behulp van deze
brief hen verder aanmoedigen tot een heilige en
vreugdevolle levenswandel. Dit blijkt ook uit het
volgende vers dat misschien wel de sleuteltekst van de
brief is: “Laten we geestelijke mensen worden, een
volmaakte tempel voor God. Laten we voor zover het

8

6

7

8

9
10

De Brief van Barnabas behoort tot de verzameling geschriften van de
zogenoemde 'Apostolische Vaders', een verzameling vroegchristelijke
geschriften uit de eerste helft van de tweede eeuw. Het was J. B. Cotelier die
in 1672 een aantal van deze geschriften uitgaf onder de naam
'Apostolische Vaders', in de veronderstelling dat deze 'vaders' leerlingen
van de apostelen waren (vandaar 'apostolische'........). Alhoewel duidelijk
is geworden dat lang niet al deze geschriften door leerlingen van de
apostelen zijn geschreven, is de naam ondertussen volledig ingeburgerd.
Hoewel de schrijver van de brief onbekend is, zal ik om praktische redenen
de naam 'Barnabas' niet hanteren.
Zie bijv. 9:9: “Niemand heeft van mij een zuiverder leer ontvangen.” Dit en
alle volgende citaten uit Barnabas zijn ontleend aan A.F.J. Klijn,
Apostolische Vaders (Baarn: Bosch & Keuning, 1967).
Deze overeenkomst qua schriftuitleg is één van de redenen waarom veel
onderzoekers Barnabas situeren in Alexandrië.
'Diepere zin' is een vertaling van allègoroumena dat een vervoeging is van
het werkwoord allègoreoç: 'allegorisch spreken'.
Zie Ferguson, Encyclopedia of early christianity (New York: Routledge,
1999), pag. 35.
Zie Carleton Paget, The epistle of Barnabas: Outlook and background
(Tubingen: Mohr 1994), pag. 168.
Hierbij moet gerealiseerd worden dat de zondag in het tijdvak waarbinnen
Barnabas schrijft, de eerste helft van de tweede eeuw, nog lang geen
algehele rustdag was in het Romeinse Rijk; er moest gewoon worden
gewerkt. Toch hield men al vroeg de zondag in ere, met name vanwege het
feit dat het de opstandingsdag van de Heer was. Zo getuigt Plinius de
Jongere, gouverneur van Bythinië, in zijn brief aan keizer Trajanus
(geschreven ca. 112) dat de christenen gewoon waren op een vaste dag
samen te komen en wel vóór zonsopgang.
Zie Ferguson, Encyclopedia, pag. 168 en Klijn, Apostolische Vaders, pag. 19.
Zowel in de openingsgroet als in het slot van de brief getuigt Barnabas van
vreugde en blijdschap!

MAR]URIA
Excurs
| Codex Sinaïticus
Codex Sinaïticus

Codex Sinaïticus is een Griekse Bijbel en dateert uit de vierde eeuw. De naam dankt het manuscript aan de Sinaï
woestijn alwaar de codex in de negentiende eeuw in het St. Katharinaklooster door de Duitse onderzoeker Konstantin
von Tischendorf (1815-1874) is herondekt. Oorspronkelijk bevatte het manuscript het gehele Oude –en Nieuwe
Testament, maar met name de eerste Bijbelboeken zijn ernstig beschadigd of ontbreken in het geheel. Het Nieuwe
Testament is echter wel volledig bewaard gebleven en is daarmee het oudste volledige Nieuwe Testament dat ons is
overgeleverd. Achter het Nieuwe Testament zijn ook de Brief van Barnabas en de Herder van Hermas opgenomen.
Codex Sinaïticus is sinds kort volledig gepubliceerd op http://codexsinaiticus.org/en/ .

Afbeelding: tekst analyse van een gedeelte van Codex Sinaïticus
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Voorgesteld | Stichting Bijbeluitleg in de Vroege Kerk
Een organisatie waar we graag wat meer aandacht aan willen geven is de Stichting Bijbeluitleg in de Vroege Kerk.
Op de website van deze stichting lezen we het volgende over visie en missie.
De visie
God spreekt door Woord en Geest, toen en nu. We willen ons als stichting laten leiden door de Bijbel en ons afvragen wat
de Kerk van toen ons nu te zeggen heeft. De Vroege Kerk en de Kerk van nu is één en dezelfde Kerk.
De verschillen in tijd, cultuur en Bijbeluitleg vormen geen kloof voor het verstaan van de Vroege Kerk. Eerder maken ze
duidelijk dat de Bijbel in alle tijden hoort bij de Kerk en haar geloofsbeleving. Daarom willen we de geloofsbeleving van
toen niet vergeten, maar die juist leren begrijpen.
De kennis en ervaring van Christenen uit de Vroege Kerk en hun staan op de Bijbel zien we dan ook als een zeer
waardevolle verrijking voor ons christen zijn van vandaag de dag.
De Missie
De SBVK wil de 'schatten' uit de Vroege Kerk opdiepen en aanreiken aan een breed publiek (liefst de hele Nederlandse
bevolking). Tijdens het schatgraven zoeken we naar aansprekende uitspraken, gebeden, preken, enz. waardoor de
Vroege Kerk in beeld wordt gebracht. Het doel is dat de christen van vandaag:
l
dagelijks voedsel krijgt dankzij de Bijbeluitleg van christenen uit de Vroege Kerk
l
in de kerkvaders voorbeeldfiguren vindt die hun geloof beleden in een samenleving die treffende overeenkomsten
vertoont met die van de 21e eeuw
l
wordt aangemoedigd om de 'wedloop van het geloof' te blijven lopen.
Verder zal de Stichting wetenschappelijk onderzoek naar de Vroege Kerk
stimuleren en zich inzetten voor een leerstoel Vroege Kerk. De Vroege Kerk
mag niet worden vergeten maar moet juist weer opnieuw worden
gewaardeerd en in alle lagen van de bevolking op de agenda komen te
staan.
Meer informatie: www.sbvk.nl

Interessante websites
www.marturia.info
l
Hier treft u alle informatie over het gratis nieuwe emagazine Marturia.
l
www.vroegekerk.info

Informatie over de post-HBO Masteropleiding ‘De vroege
Kerk’ van de Evangelische Theologische Academie.
Hier krijgt u ook toegang tot het ‘STUDIECENTRUM’ waar
u meer artikelen en weblinks kunt vinden aangaande de
studie van de vroege Kerk.

www.vroegekerk.nl
l
Deze website stelt zich ten doel een zo breed mogelijk
publiek te interesseren voor de geschiedenis,
achtergronden en theologie van de vroegchristelijke kerk.
l
www.patristiek.eu

De website van het Centrum voor Patristisch Onderzoek
(CPO).
l
www.sbvk.nl

De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk bestudeert de
Vroege Kerk, met als doel de nog steeds zeer actuele
boodschap van de kerkvaders onder de aandacht te
brengen.
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Uit de media | André Boerman (vroegekerk.nl)
OUDSTE NIET-CHRISTELIJKE VERWIJZING NAAR JEZUS IN BRIEF UIT 72
De vrij onbekende, maar opnieuw vertaalde brief Mara bar Sarapion uit het jaar 72 bevat mogelijk
de oudste niet-christelijke verwijzing naar Jezus. Een in gevangenschap verkerende Syriër schreef
deze afscheidsbrief aan zijn zoon en sprak daarin over “de wijze koning” van de Joden.
De Syriër is waarschijnlijk net na de Joodse oorlog in Romeinse gevangenschap beland en voelde
zich onrechtvaardig behandeld. In zijn brief noemt hij Socrates, Pythagoras en “de wijze koning”,
die hetzelfde lot hebben ondergaan. God nam volgens hem echter rechtvaardig wraak, wat tot de
moord op en verstrooiing van de Joden leidde.
De Utrechtse hoogleraar cultuur- en literatuurgeschiedenis van het vroegste christendom Annette
Merz ziet in het gebruik van “koning” een mogelijke verwijzing naar het opschrift op het kruis van
Jezus. Gezien het ontbreken van een verwijzing naar de opstanding van Jezus vermoedt Merz dat de
Syriër een niet-christen was, maar mogelijk wel van christenen had vernomen dat de Joodse oorlog
een straf was voor Jezus' dood.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 09-12-2009, Brief Syriër uit 72 na Christus noemt Jezus
Internet: http://www.refdag.nl/artikel/1450342/Brief+Syri%EBr+uit+72+na+Christus+noemt+Jezus.html

SUCCES VAN DE VROEGE KERK NIET VANZELFSPREKEND
Het christendom was een "unieke en hoogst aantrekkelijke godsdienst" in het Romeinse Rijk.
Desondanks was het allerminst vanzelfsprekend dat het zou uitgroeien tot een invloedrijke
godsdienst in Europa. Dat betoogde prof. Jan Bremmer enige tijd geleden bij zijn afscheid als
hoogleraar godsdienstwetenschap in Groningen. “Wat er zonder Constantijn zou zijn gebeurd, is de
vraag. En in het Oosten heeft de islam het gewonnen; het nieuwe geloof was dus veel kwetsbaarder
dan zijn vroege martelaren misschien dachten.”
Voor het onverwachte 'succes' zijn volgens Bremmer diverse redenen. Zo droeg de levensstijl van
de christenen, hun liefdadigheid, het netwerk van onderlinge contacten, maar ook de verkondiging
van een God die als liefhebbende Vader voor Zijn kinderen zorgt tot de groei van de kerk bij.
Bron: Nederlands Dagblad, 30-01-2010, “Succes vroege kerk sprak niet vanzelf”
Internet: http://www.nd.nl/artikelen/2010/januari/29/-succes-vroege-kerk-sprak-niet-vanzelf-

TERM 'HELLENISME' TE VEEL EEN VERGAARBAK
In hoeverre kan er gesproken worden van “hellenisering” van de vroeg-christelijke kerk? Deze
belangrijke vraag stond centraal tijdens de door de Duitse prof. dr. C. Markschies uitgesproken
“Nederlandse jaarlijkse lezing voor patristiek”, georganiseerd door het Centrum voor Patristisch
Onderzoek (CPO). Met de moderne term “hellenisering” wordt vaak aangegeven dat de vroege kerk
zich al snel losmaakte van haar oorspronkelijke Joodse wortels, als gevolg van de haar omringende
Griekse cultuur. Het dogma over de Drie-eenheid zou daar een voorbeeld van zijn.
Maar deze vraag kan volgens Markschies pas dan goed worden beantwoord als het vaak nogal vage
en tot controverse leidende begrip “hellenisering” eerst duidelijk afgebakend wordt. Volgens
Markschies is het daarom belangrijk om de oorspronkelijke betekenis van de tot een “vergaarbak”
geworden term “hellenisering” precies te benoemen. Zelf wijst hij erop dat het karakteristieke van
de term vooral ligt op het terrein van de vergrieksing van de opleidingen. “Hellenisering” vond
vooral daar plaats waar binnen het systeem van onderwijs de Griekse wetenschap beschikbaar
kwam, aldus Markschies.
Bron: Reformatorisch Dagblad, 09-04-2010, “Term ”hellenisme” te veel een vergaarbak”
Internet: http://www.refdag.nl/artikel/1471559/Term+hellenisme+te+veel+een+vergaarbak.html
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