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Herbert W. Basser & Marsha B. Cohen, The Gospel of Matthew and Judaic 
Traditions: A Relevance-Based Commentary, (The Brill Reference Library of 
Judaism, 46), Leiden, Brill, 2015; xxii + 794 pp., € 232.

Recentelijk is er van de hand van Herbert W. Basser, professor emeritus van Queens 
University, Kingston, Ontario, een nieuw commentaar op het Evangelie van Matteüs 
verschenen. Met de redactionele ondersteuning van Marsha B. Cohen heeft hij hierin 
zijn eerdere commentaar op Matteüs 1–14 (The Mind behind the Gospels, 2009)
verwerkt en dit uitgebreid tot een commentaar op het gehele evangelie. Basser betoogt 
in zijn commentaar dat het Evangelie van Matteüs een joodse laag bevat die onderdeel 
is van een joodse traditie die zich van de Oudheid uitstrekt tot heden. Deze joodse 
laag gaat terug tot de tijd van de eerste apostelen en is ondanks de anti-joodse houding 
van de latere auteur van Matteüs in het evangelie bewaard gebleven. Volgens Basser 
is een goed inzicht in de joodse achtergrond van deze laag van belang om de 
bedoeling en betekenis van het evangelie ten volle te begrijpen (xiv). In zijn 
commentaar besteedt hij dus veel aandacht aan de bespreking van idiomatische, 
vormtechnische en thematische parallellen tussen het Matteüsevangelie en vroeg-
joodse, rabbijnse en middeleeuws-joodse bronnen. Ook Matteüs’ receptie van het 
Oude Testament heeft Basser’s aandacht. Tekstkritiek, bronnen- en redactiekritiek, 
structuuranalyse en de historiciteit van het evangelieverhaal komen echter niet of 
nauwelijks aan bod. Vooral de weinige aandacht voor bronnen- en redactiekritiek is 
opvallend gezien Basser’s visie op Matteüs’ gebruik van een oudere joodse laag. Een 
grotere aandacht voor de reconstructie van de inhoud, boodschap en setting van deze 
laag in relatie tot de joodse context was op zijn plaats geweest. Na een uitgebreid 
voorwoord en een uitvoerige inleiding (m.n. over de ontstaansgeschiedenis van het 
evangelie en over de rabbijnse beweging) volgt Basser’s eigenlijke commentaar. Dit 
commentaar is ingedeeld naar de hoofdstukken van het Matteüsevangelie. Ieder 
hoofdstuk wordt ingeleid met een algemene bespreking van de joodse achtergrond 
van bepaalde thema’s uit dat hoofdstuk. Aansluitend bespreekt hij per vers of groep 
verzen de joodse parallellen. Het commentaar wordt afgesloten met een bibliografie 
en uitgebreide auteur-, bronnen- en trefwoordenregisters. Bij het gebruik van Basser’s 
commentaar moet de lezer er rekening mee houden dat de geciteerde parallellen vaak 
uit bronnen komen (bijv. Mishnah, Talmud, werken van Rashi en Maimonides) die uit 
een geheel andere tijdsperiode en context stammen of een geheel ander karakter 
hebben dan het Evangelie van Matteüs. Aangezien Basser vanwege zijn visie op de 
gedeelde joodse traditie niet de waarde van dergelijke parallellen weegt (xv, 248-
249), moet de lezer zelf regelmatig een stap terugzetten en zich afvragen of de 
aangehaalde parallellen op valide wijze de betekenis van een Matteüspassage kunnen 
verhelderen. Voor lezers met weinig achtergrond in de judaïca is dit echter lastig, 
omdat Basser joodse bronnen en auteurs slechts matig introduceert. Daarbij neigt 
Basser ernaar om de joodse traditie als één geheel te zien, terwijl er binnen deze 
traditie veel verschillende groepen, posities en ideeën zijn te ontwaren. Basser citeert 
voornamelijk parallellen uit de rabbijnse literatuur en veel minder uit de vroeg-joodse 
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pseudepigrafen of Alexandrijnse literatuur. Dit roept vragen op over de verhouding 
tussen de Jezusbeweging en de rabbijnse/Farizese beweging, maar deze worden in het 
commentaar nauwelijks uitgediept. Desondanks is Basser’s commentaar een 
belangrijke aanvulling op de al bestaande commentaren op het Evangelie van 
Matteüs. Door de vele aangehaalde joodse parallellen wordt het joodse karakter van 
het evangelie nog sterker onderstreept en kan het een bijdrage leveren aan discussies 
over de ontstaansgeschiedenis van het evangelie en de achtergrond van de evangelist. 
Basser’s eigen hoop dat de lezer door zijn commentaar de relevantie van het 
Matteüsevangelie voor de studie van het jodendom—en visa versa—zal gaan inzien 
(21), wordt zeker bewaarheid. 
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