
Aanleiding voor de Brief van Barnabas
Barnabas heeft een bezoek gebracht aan 
geadresseerden dat wat hem betreft alle 
verwachtingen te boven ging. [B 1.3]. Hij ervoer 
hun grote geloof en liefde, en hun hoop op het 
eeuwige leven. [B 1.4] Barnabas is van mening 
dat hij wel iets aan hun kennis [gnosis] moet 
toevoegen. Dat hangt vooral samen, zal blijken, 
met hoe de wetten van Mozes 
en de profeten het christelijk 
geloof bevestigen, en dat 
Joden die het christelijk 
geloof verwerpen het dus 
helemaal bij het verkeerde 
eind hebben.  

Barnabas spreekt over zijn 
eigen tijd als ‘kwaad’ en dat 
de duivel de macht heeft. [B 
2.1] Aangezien de brief vooral 
een verweer tegen Joodse 
kritiek is, zou het wel eens 
kunnen zijn dat Barnabas in 
die Joden het grote kwaad van 
zijn tijd ziet. Het zou vreemd 
zijn hier anti-semitisme in te 
zien, want Barnabas en de meeste mensen aan 
wie hij schrijft, zijn zelf van Joodse afkomst.

De brief heeft de vorm van een brief door zijn 
inleiding en slot, maar lijkt toch meer op een 
traktaat, aldus Michael Holmes.[1] 

Gebruik van de Brief van Barnabas in 
de vroege kerk
Vanaf het begin van de tweede eeuw circuleerde 
de ‘Brief van Barnabas’ in kerken.  Clayton N. 
Jefford gaat ervan uit dat het tussen 96-100 na 
Chr. is geschreven.[2] 

Wie Barnabas was, weten we niet met zekerheid. 
Rond het jaar 200 zegt Clemens van Alexandrië 
dat het om de metgezel van Paulus ging. Dat zou 
best kunnen. Tussen Paulus en Clemens zaten 
drie generaties; een gegeven als het auteurschap 
van deze brief kan van de ene op de andere 
generatie zijn doorgegeven.[3] 

De brief van Barnabas werd in de tweede en 
derde eeuw gelezen in sommige kerken. Clemens 
van Alexandrië citeerde de brief als ‘Heilige 
Schrift’. Het kan goed in het milieu van de 
allegorische Joodse bijbeluitleg van Alexandrië 
zijn ontstaan. Het is misschien niet toevallig 
dat de brief juist in Alexandrië het eerst wordt 
genoemd en dat het daar hoog gezag had.[4] Aan 

de andere kant, wat bewijst 
dit? Jefford onderstreept 
dat met zekerheid weinig te 
zeggen valt over de plaats 
van oorsprong van de brief, 
maar hij veronderstelt ook 
dat Alexandrië een goede 
mogelijkheid is.[5] 

De populariteit van het boekje 
nam zo snel af dat Athanasius, 
150 jaar later bisschop 
van Alexandrië, het niet 
eens noemt in zijn lijst van 
canonieke Schriften en andere 
boeken die veel in de kerken 
werden gelezen. In diezelfde 
tijd schreef kerkhistoricus 

Eusebius dat de canonieke claims van Barnabas 
dubieus waren. Hieronymus noemde het boek 
apocrief. Toch was er halverwege de vierde 
eeuw nog wel een Grieks manuscript, de 
Codex Sinaiticus, dat Barnabas pal na het boek 
Openbaring plaatst; er waren in de vierde eeuw 
dus nog kerken waar Barnabas in hoog aanzien 
stond. Daarna werd de brief  echter nauwelijks 
meer genoemd. In het Westen werd het pas in de 
17de eeuw uitgegeven.[6] 

Manuscripten van de Brief van 
Barnabas
De oudste complete tekst van Barnabas 
is gevonden in de Codex Sinaiticus, 
overgeschreven halverwege de vierde eeuw, 
en ontdekt in 1844 door Constantin von 
Tischendorf. in het Catharina Klooster in de 
Sinai Woestijn van Egypte. Barnabas volgt in 
die Codex op het boek Openbaring en komt voor 
De Pastor van Hermas.
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Voor deze vondst waren diverse Griekse 
manuscripten van Barnabas bekend, maar 
die bevatten nooit meer dan de eerste vijf 
hoofdstukken.  

De Codex Hierosolymitanus (1056 na Chr) die 
Philotheos Bryennios ontdekte in 1873, bevat 
ook een versie van de Brief van Barnabas. Deze 
Codex bevat ook de Didache, 1 Clemens, II 
Clemens, en de lange versie van de brieven van 
Ignatius.

Interessant is 
dat Clemens van 
Alexandrië (ca. 200) 
veel citaten van 
Barnabas gebruikt, 
hoewel hij meestal niet 
nauwkeurig citeert. 
Verder zijn[7]  

Er is een Latijnse 
versie van B 1-18 
(dus zonder het laatste 
gedeelte, over de twee 
wegen) die door F. 
Scorza Barcellona zo 
rond het einde van de 
tweede en het begin 
van de derde eeuw 

wordt gedateerd. Anderen denken dat deze 
vertaling tegen het eind van de vierde eeuw 
werd geschreven.[8] 

Korte inhoud van de Brief van 
Barnabas
De Brief van Barnabas bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel gebruikt Barnabas veel gedeelten 
uit het de wetten van Mozes en de profeten. 
Hij verwerpt de gebruikelijke letterlijke 
manier waarop Joden daarmee omgingen, om 
te wijzen op een vergeestelijkte manier van 
lezen waardoor duidelijk zou zijn dat het Oude 
Testament wijst op Christus die voor de zonden 
van de mensheid is gekruisigd. Wat Barnabas 
betreft is de ceremoniële Joodse wet vooral 
bedoeld als moreel onderwijs. Zijn allegorese 
was in zijn tijd heel gebruikelijk, zowel onder 
Joden als Christenen. Hij doet dit op een manier 
die veel moderne Bijbeluitleggers de tenen doet 

krullen. De uitkomsten van Barnabas’ exegese 
leiden echter niet tot theologische vondsten 
die onorthodox zijn. Hij lijkt de kerkelijke 
orthodoxe leer ‘terug te lezen’ in het Oude 
Testament.[9] 

In deel twee van de brief stelt Barnabas de 
lezers twee wegen voor, op een manier die sterk 
verwant lijkt aan de Didache. De twee wegen 
zijn die van licht en duister, goed en kwaad, 
moreel en immoreel.[10] 

Hoe verhouden de gedeeltes over de twee wgeen 
in de Brief van Barnabas en de Didache zich? 
Volgens Holmes zijn beiden gebaseerd op toen 
reeds bestaande teksten. [11] 

Holmes wijst er op dat Barnabas geen enkel 
citaat uit het Nieuwe Testament gebruikt Alleen 
B 4.14 zou uit Mattheus kunnen komen, maar 
dat hoeft niet. Zou dit op een erg vroege datering 
kunnen wijzen? [12] 

Jefford wijst op B 4.14, 5.9 and 7.11 als 
mogelijke verwijzingen naar Mat 22.14, 9.13 en 
Han 14.22 maar onderstreept dat verwijzingen in 
Barnabas naar het Nieuwe Testament, opvallend 
ontbreken. [13] 

Allegorese
Barnabas was de eerste christelijk schrijver 
waar we zien hoe na het Nieuwe Testament 
een allegoriserende manier van bijbellezen 
gebruikelijk werd. Michael Holmes zegt 
hierover dat dit in die tijd helemaal niet vreemd 
was.

“[Barnabas] volgde een oude en 
gerespekteerde traditie van interpretatie. 
Ontwikkeld door de Grieken, veronderstelt 
de allegorische methode het bestaan van 
de verborgen geestelijke betekenis van een 
tekst, en het probeert die te ontdekken; die 
betekenis kan heel verschillend zijn van 
de voor de hand liggende betekenis. Deze 
methode van interpretatie speelde een rol in 
alle bekende vormen van het Jodendom in 
de eerste eeuw, en vooral in de geschriften 
van Philo, een Alexandrijnse Jood die 
tijdgenoot was van Paulus (die zelf een 
voorbeeld van deze aanpak liet zien in Gal. 
4.21-31).”[14] 



Eerste deel: Wet en Profeten wijzen op 
Jezus en diens volgelingen
Barnabas opent zijn betoog door uit de Joodse 
profeten aan te tonen dat God geen interesse 
heeft in dierlijke offers. [B 2.4] God heeft de 
oude wetten vervangen door Jezus Christus. [B 
2.6] God wil vooral een hart dat hem dient en 
een rechtvaardige levensstijl. [B 2.10, 3.3] Dit 
goed te weten is van belang voor de gelovigen, 
want de Boze wil binnendringen om ze weg te 
slepen van de verlossing en van het (eeuwige) 
leven. [B 2.10] Hierbij denkt Barnabas vooral 
aan Joden die de Christenen tot proselieten 
van hun wet willen maken. Omdat degenen 
die in Christus zijn ‘in kinderlijke onschuld’ 
zouden geloven, en ze derhalve makkelijk 
kunnen worden misleid,  achtte God het volgens 
Barnabas nodig om in de wetten en profeten een 
voorproefje te geven van het evangelie. [B 3.6] 

Als Barnabas dus zegt dat de gelovigen zich 
ver moeten houden van alle werken van 
wetteloosheid, en dat ze de fouten van hun tijd 
moeten mijden, en dat ze hun zielen moeten 
behoeden voor de boosaardigen en zondaars, 
opdat ze niet als hen worden, lijkt hij te 
waarschuwen tegen het Jodendom. [B 4.1-2]

Volgens Barnabas is het laatste grote ‘schandaal’ 
nabij, de eindtijd. [B 4.3] Het gaat om ‘de 
laatste dagen’ en ‘de wetteloze tijd’. [B 4.9] 
Het hele christelijke leven van de lezers zal 
tevergeefs zijn als ze in deze eindtijd geen verzet 
bieden ‘zoals past bij God’s zonen’ tegen de 
Zwarte die op bedrieglijke 
manier in hun leven wil 
binnendringen. [Barn 4.9-
10] Het is mogelijk dat 
iemand de rechtvaardige 
weg kent, maar toch 
verloren gaat omdat hij 
verstrikt raakt in de weg 
van de duisternis. [B 5.4]

Om zich tegen de Boze 
te verzetten, adviseert 
Barnabas de gelovigen 
‘geen monastiek leven 
te leiden door je in jezelf 
terug te trekken, alsof 

jullie de rechtvaardige staat reeds bereikt 
hebben, maar samen te zoeken naar wat in jullie 
gezamenlijk voordeel is, door samen te komen.’ 
[B 4.10] De gelovigen moeten geestelijk zijn, 
een volmaakte tempel voor God. Ze moeten 
mediteren over de vreze des Heren en proberen 
zijn geboden te bewaren. [Barn 4.11] Het is 
belangrijk te weten dat ieder mens van God loon 
of straf zal ontvangen in overeenstemming met 
zijn daden; niemand moet dus slapen, want dan 
zal de Archoon zijn macht tegen hen gebruiken 
en ze weghalen bij het koninkrijk van de Heer. 
[B 4.12-13] 

Barnabas was de eerste christelijke schrijver 
na het Nieuwe Testament die zich uitte over 
de vraag hoe Christenen het Oude Testament 
moeten lezen.[15] 

Voorbeelden van ‘typologische’ uitleg 
Barnabas laat in hoofdstuk 6-16 zien, dat 
Israel de wetgeving van Mozes verkeerd heeft 
begrepen en dat de volgelingen van Jezus 
Christus dat juist wel goed begrijpen. Hij doet 
dat door te wijzen op de aspecten van het geloof 
die door Israel en de kerk als fundamenteel 
worden beschouwd, zoals de het verbond, de 
vleeswording en het lijden van Christus, de 
landbelofte, de offerdienst, de besnijdenis, 
voedselwetten, de doop en kruis, en het 
avondmaal, de sabbat en de tempel. Barnabas 
laat zien hoe de christelijke visie op deze zaken 
al in de Joodse Geschriften werden voorzegd in 
typologie en profetie.



Verbond:

Hij roept zijn lezers op om niet ‘als bepaalde 
mensen’ te zijn, ‘die beweren dat jullie verbond 
onherroepelijk van jullie is’. Israel is dat 
verbond ‘volledig kwijt geraakt’, zegt Barnabas, 
waarbij hij erop wijst dat toen God het aan 
Mozes gaf, Mozes het verbond (namelijk de 
twee stenen tafels) brak, ‘opdat het verbond van 
Jezus, de Geliefde, in onze harten zou worden 
verzegeld’. [B 4.6-8]

Barnabas lijkt hier te zeggen dat Israel sinds 
Mozes helemaal geen verbond met God meer 
had; alleen de patriarchen en de profeten 
vertegenwoordigden de wil van God met hun 
geestelijke begrip - zoals Christenen dat ook 
hebben.[16]

Vleeswording en lijden:

Waarom verdroeg de Heer lijden? Opdat door 
de vergeving van zonden wij gereinigd zouden 
worden, door de besprenkeling met zijn bloed. 
[B 5.1] De Heer van de hele wereld maakte 
zich onderdanig om de macht van de dood te 
breken en de opstanding uit de doden bekend te 
maken. Daarom moest hij vlees worden. En hij 
onderwierp zich om de belofte aan de vaderen 
gedaan te vervullen. Hij maakte het nieuwe volk 
voor zichzelf gereed; en na de opstanding zal hij 
oordelen. [B 5.6-7] Wie op hem vertrouwt, heeft 
eeuwig leven. [B 6.3, 8.6]

Als hij niet in het vlees was gekomen zouden 
mensen ook niet naar hem hebben kunnen 
opzien om gered te worden. We kunnen niet 
eens in de zon, door hem geschapen, kijken. [B 
5.10]  De Zoon van God kwam ook in het vlees 
om de zonden van hen die de profeten hebben 
gedood, samen te vatten. [B 5.11]

Landbelofte:

God zegt tegen Mozes: ga het goede land, 
vloeiende van melk en honing, binnen. Dat de 
Heer het aan Abraham en Isaac en Jacob heeft 
beloofd, en dat hij hun zei dat ze het land tot 
hun erfgoed moesten maken, betekent: Hoop 
op Jezus die voor jullie in het vlees zal komen, 
want de mens is een land dat lijdt, want Adam 
werd gevormd uit stof van de aarde. Hij maakte 

ons een nieuwe schepping, hij geeft ons een hart 
van vlees, hij heeft ons een Tempel voor God 
gemaakt. Kortom, ‘wij zijn degenen die hij het 
goede land binnenleidt’. [B6.8-16]

Offerdienst:

Barnabas noemt het offer van Isaac door 
Abraham een ‘type’ van Christus. [B 7.3]. Hij 
gebruikt dat woord ‘type’ ook in verband met 
de dierlijke offers die Israel moest brengen. [B 
7.7] Christus vervulde die oudtestamentische 
verhalen en wetten.

Besnijdenis:

‘Maar kreeg Israel niet de besnijdenis als 
speciaal teken?’ Die vraag van Joodse kant 
beantwoordt Barnabas door er op te wijzen dat 
de wet niet over de fysieke kant van de zaak 
gaat, maar over het hart. [B 9.4-5] Bovendien, 
ook Syriers, Egyptenaren, Arabieren en alle 
priesters van afgoden worden besneden. [B 9.6] 
Barnabas wijst op de cijferwaarde van de 318 
mannen in het huishouden van Abraham die 
werden besneden. Het getal 18 bestaat uit de 
letters J en E (voor Jezus) en 300 is het T-teken 
dat het kruis symboliseert. [Barn 9.7-8]

Voedselwetten:

Barnabas laat vervolgens zien hoe de 
voedselwetten een morele betekenis hebben. 
Helaas zag Israel, dat vleselijk was, daarin 
wetten over voedsel, hoewel het in werkelijkheid 
tegen sexuele zonden waarschuwt en mensen op 
goed gedrag wijst. [B 10]

Doop en Kruis:

Barnabas laat zien dat Israel zich liever eigen 
waterbronnen schiep dan een boom te zijn 
als aan waterstromen. Het water en het kruis 
(de boom) worden in die Psalm 1 al samen 
genoemd. De vruchten zijn onze woorden die 
een middel tot bekering zijn voor velen. Wie al 
zijn vuilheid in het doopwater laat afwassen, 
staat weer op met vrucht in zijn hart. [B 11.1, 6, 
8, 11]

Dat Mozes een koperen slang op een staak 
moest opheffen ter genezing van het volk was 
ook een type van het lijden aan het kruis van 
Christus. [B 12.5-6]



In dit verband, omdat Mozes wordt besproken, 
wijst Barnabas er ook op dat Jozua (Hebrew: 
Jeshua, Jezus) aan het eind der tijden het huis 
van Amalek zou verwoesten. Jezus, de Zoon van 
God, was in Jozua manifest als type. [B 12.9-10]

Verbond:

Barnabas laat zien dat in het Oude Testament 
God al aangaf dat uit Rebekka twee naties 
zouden ontstaan; Jacob zag in de geest het betere 
volk, de volgelingen van Jezus. En Abraham zou 
als onbesnedene de vader van die volken zijn. [B 
13.3,5,7]

God gaf het verbond aan Israel maar dat was het 
niet waardig vanwege hun zonden. [B 14.1] God 
kwam op aarde om duidelijk te maken dat de 
maat van de zonden van Israel vol was, en zodat 
wij de erfenis zouden ontvangen door Jezus, 
die het verbond van de Heer erft. Hij bevrijdde 
onze harten van de duisternis en bevestigde zijn 
verbond in ons door een woord. [B 14.4-5]

Sabbat:

Bij de sabbat gaat het God niet om de zevende 
dag, maar de sabbat wijst op de zevende periode 
van 1000 jaar die Jezus zal inaugureren bij zijn 
wederkomst. Dan begint de echte dag van rust. 
En daarna zal God een nieuwe wereld beginnen. 
Daarom viert de kerk de achtste dag; op die dag 
stond Jezus ook op uit de dood. [B 15.4-5, 8-9] 
Dit is een zeer vroeg getuigenis van het feit dat 
de kerk de zondag als dag voor de samenkomst 
ging vieren.

Tempel:

De stad Jeruzalem en de tempel zijn verwoest 
omdat God dit wilde. [B 16.4-5] Maar als de 
‘Hebdomad’ [symbolische week?] voorbij 
is, bouwt God een nieuwe tempel. Dat is: hij 

heeft onze harten vernieuwd. God huist in 
ons hart door de vergeving van zonden en de 
vernieuwing. [B 16.6-8]

Tweede deel: De twee wegen
Barnabas plaatst aan het slot van zijn brief 
de lezers twee wegen voor ogen, die van het 
licht en de duisternis. De lichtgevende engelen 
van God zijn verantwoordelijk voor de weg 
van het licht, de engelen van satan dragen 
verantwoording over de andere weg. [B 18.1]

Opvallend in de veelheid van ethisch advies 
die Barnabas geeft, is dat hij tegen abortus 
waarschuwt [B 19.5], dat hij zijn lezers oproept 
om hun bezit met elkaar te delen [B 19.8], en 
dat hij ze aanraadt om zich dag en nacht voor 
ogen te houden dat er een dag des oordeels gaat 
komen, en dat ze hun zielen dus moesten redden 
door de verzoening voor hun zonden. [B 19.10] 

Barnabas wijst erop dat de komst van de Heer 
nabij is, en dat dan alle dingen met de Boze 
zullen vergaan. Hij wijst op de opstanding der 
doden. [Barn 21.1-3] 

De brief eindigt met de woorden:

Mogen jullie gered worden, kinderen van 
liefde en vrede. De Heer der heerlijkheid en 
van alle genade zij met uw geest. [B 21.9]
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