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Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

 

Die Paulus, hij trekt van de ene plaats naar de andere, omdat hij steeds wordt weggejaagd! 

Niet eens uit missionair elan! Soms wordt hij bijna gestenigd. In een volgende plaats, Lystra, 

wordt hij wérkelijk gestenigd, tot ze dachten dat hij dood was.  'Maar toen de leerlingen om 

hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in', staat er dan 

doodleuk. Waarom werd hij toch zo voortgejaagd? 

 

Het was tijdens Paulus' eerste  zendingsreis, zo ongeveer in de jaren 45-48 van onze 

jaartelling, Paulus moet zo'n 30 jaar oud geweest zijn. Het was meer dan tien jaar geleden 

dat hij dat doorslaggevende visioen kreeg bij Damascus, waarbij Jezus hem vroeg: waarom 

vervolg je mij. Maar Jezus, die Paulus nooit ontmoet heeft, was toen al enkele jaren dood. 

Of... niet dus. Jezus was volgens allerlei getuigen na zijn dood verschillende keren aan zijn 

vrienden verschenen, en nu verscheen hij aan een vijand, Paulus. Maar die wérd toen een 

vriend, en wat voor een.  

Wat er met Paulus gebeurde in de ongeveer 10 jaren tussen die ervaring, en die eerste 

zendingsreis, daarover zijn maar weinig gegevens duidelijk. Ze worden wel 'de onbekende 

jaren' van Paulus genoemd. Maar er is in die tijd in elk geval één onwrikbare overtuiging in 

hem gegroeid: hij moest de grote wereld in om over de gekruisigde en opgestane Jezus te 

vertellen. Die boodschap kon niet opgesloten blijven in de joodse wereld waarin die was 

ontstaan. Op zichzelf was het geen nieuwe gedachte, dat wat God aan Israël gegeven had tot 

heil zou zijn voor alle volken. Aan Abraham was dat al gezegd. Maar nooit was het zo in de 

praktijk gebracht, zo onstuitbaar, zo onomkeerbaar ook, als bij Paulus. En precies daar lag de 

bron van de conflicten die Paulus steeds ondervond, en die hem deden vluchten van de ene 

plek naar de andere... en van die andere plek weer naar de volgende....  

 

Hij begon steeds met een bezoek aan de synagoge. Daar werd hij welwillend ontvangen, en 

hij kreeg daar zelfs het woord. Hij begon dan bij de geschiedenis van Israël, die ze natuurlijk 

al lang kenden, om te eindigen bij de kruisiging en de opstanding van Jezus. Er werd hem 

zelfs wel gevraagd de volgende sabbat opnieuw te komen spreken. En dan kwamen vaak niet 

alleen joden, maar ook veel anderen luisteren, zoveel indruk had hij gemaakt. Dat maakte de 

joodse leiders jaloers. Maar Paulus hield vol dat het juist de bedoeling was dat de heidenen 

nu ook konden gaan delen in het licht van deze boodschap. Die heidenen waren zo 

enthousiast, dat ze op een gegeven moment, in Lystra, zelfs meenden dat Paulus en 

Barnabas de goden Zeus en Hermes waren, het is haast komisch. Dat spraken ze natuurlijk 

met klem tegen. Maar toch werd de woede van de joodse leiders steeds meer gewekt, en 

daar was het dat Paulus gestenigd werd...  

 



Nu was Paulus vanaf zijn geboorte al een man van twee werelden. Hij was een jood, maar 

geboren in Tarsus, in het huidige Turkije. In een wereld die in alle opzichten sterk beïnvloed 

was door de Griekse, hellenistische, heidense  cultuur. Met het ene been stond hij als kind al 

in de wereld van het heidendom, en met het andere in de wereld van de synagoge. De 

problematiek van de verhouding tussen die twee zat hem dus a.h.w. in de genen. Hij wilde, 

hij kon niet kiezen tussen die twee. En zijn ervaring met Jezus sterkte hem in de vaste 

overtuiging dat dat ook niet moest. Die ervaring sloot enerzijds dus aan bij wat al in hem 

zat... maar vulde hem ook met iets nieuws, nl. dat Jezus een brug was tussen die twee 

werelden. 'In Christus is noch vrouw noch man, noch slaaf noch vrije, noch Jood noch Griek, 

besneden of onbesneden, barbaar of Scyth', zal hij later in zijn brieven schrijven. Ook al riep 

dat natuurlijk allerlei moeilijke vragen op: moesten de heidense volgelingen van Jezus niet 

toch een soort joden worden, en zich ook laten besnijden? Nee, zei Paulus, ze konden 

heiden blijven, en toch volgeling van de joodse Jezus worden. Maar dat waren de joodse 

leiders niet met hem eens. En zo werd hij voortgejaagd, van de ene naar de andere plaats... 

wat een uithoudingsvermogen, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Haast niet vol te 

houden. 

 

Niet vol te houden? Nee, helaas bleek die spanning na Paulus echt niet vol te houden. De 

twee werelden, Jodendom en heidendom groeiden steeds meer uit elkaar, ook, of zelfs juist 

als die heidenen enthousiaste volgelingen werden van de jood Jezus. Met ongelooflijk grote 

gevolgen, die we als christenen pas de laatste eeuw een beetje zijn gaan beseffen. Ook grote 

gevolgen voor de theologie. Want de gedachten van Paulus, de boodschap van Jezus, de 

verhalen uit het Oude Testament, ze werden steeds meer ingekaderd, en verstaan in een 

grieks-theoretisch-filosofische denkwijze, die aan die boodschap vreemd is. Joden konden er 

niet mee overweg. Moslims konden er later niet mee overweg. En - en dat is het spannende 

voor ons - moderne westerlingen kunnen er vaak ook niet meer mee overweg. Met de 

kaders waarin de theologen toen de boodschap hebben verstaan. Des te meer reden om 

opnieuw naar dit alles te kijken. 

 

We maken een sprong van een kleine twee eeuwen. De boodschap over Jezus heeft overal in 

de toen bekende wereld vele volgelingen gekregen. Er was nog niet echt wat wij een 

kerkgenootschap zouden noemen, maar er waren groepen aanhangers in het huidige 

Turkije, in Griekenland, in Italië, in Noord-Afrika. En de theologische discussies waren niet 

van de lucht.  

Waar gingen die eigenlijk om? Zoals zo vaak, dachten ze vooral na over onszelf. Wie zijn wij 

nou eigenlijk, mensen. En wat is die wereld, waarin we leven. En ze hadden bij de Griekse 

filosofen aantrekkelijke antwoorden gevonden, zoals de gedachte - ook door Paulus destijds 

nog instemmend gebruikt in zijn discussie op de Areopagus - de gedachte dat God en zijn 

schepping van nature nauw met elkaar verbonden waren. Wij zijn van goddelijk geslacht, uit 

God voortgekomen, geboren a.h.w. Maar langzamerhand waren ze aan die mooie gedachte 

ook weer gaan twijfelen: kon je dat wel zo zeggen? Zijn wij wel zo verwant aan God? Laat de 



Bijbel niet zien dat de kloof tussen God en mensen veel groter is? Kon de God van de bijbel 

wel zo makkelijk worden gekoppeld aan de God van de Griekse filosofen? Nee, gingen ze 

toen zeggen, we zijn niet uit God voortgekomen, God heeft alles geschapen uit het niets. 

Nog nooit was die gedachte zo scherp geformuleerd. Mensen moeten zich beledigd hebben 

gevoeld. 'Ik... vanuit het niets? Ik ben toch van goddelijk geslacht...' Nee, zeiden veel 

theologen, we zijn veel onvolmaakter, en veel kwetsbaarder, de kloof met God is veel groter. 

dat hadden zij ook opgemaakt uit al hun Bijbelstudie. Maar ja, om daar nu zulke speculatieve 

leerstellingen voor op te tuigen... Zo hebben ze ons een bril opgezet waarmee bijvoorbeeld 

Genesis nog steeds vaak gelezen wordt: schepping uit het niets, hoewel daar staat dat God 

de wereld schiep uit de oervloed, dat is niet niets...  

Bovendien riep het ook weer hele nieuwe vragen op, vragen die nog steeds tot vandaag aan 

de dag, in ons zijn blijven wroeten.  

Want als er zo'n kloof is tussen God en mens, aan welke kant staat onze Redder, Jezus dan? 

Aan de kant van God... of aan de kant van de mens... of allebei, maar hoe dan? Men vond 

dat je dergelijke kwesties niet open mocht laten. Er moesten beslissingen genomen worden, 

wie er gelijk had, en wie een ketter was. En denk niet dat het alleen een hobby was van 

theologen. We horen vertellen over een badmeester die zijn badgasten in heftige 

bewoordingen voorhield dat ook de Zoon uit het niets was voortgekomen; over een 

geldwisselaar die zijn antwoord op de vraag wat de koers was, liet voorafgaan door een 

lange tirade over het verschil tussen de geschapen orde en de ongeschapen orde; over een 

bakker die zijn klant voorhield dat God hoger stond dan de Zoon. Er was zelfs een theoloog 

die, als een goede reclameman,  zijn gedachten in liedjes vorm gaf, die in allerlei uithoeken 

werden gezongen. De mensen discussieerden over deze vraagstukken met hetzelfde 

enthousiasme als ze dat tegenwoordig over voetbal doen. 

 

Het liep zo hoog op dat keizer Constantijn persoonlijk tussen beide kwam. Hij riep een 

synode bijeen, in Nicéa, waar men tot een tekst besloot die zelfs in ons Nieuwe Liedboek 

met noten en al staat afgedrukt: de geloofsbelijdenis van Nicéa.  Dat was in het jaar 325.  We 

herkennen er de sporen in van die discussies. Wat lazen we in die geloofsbelijdenis van 

Nicéa? 'Jezus is geboren, niet gemaakt'. Je hoort welke beslissing gevallen was: Jezus hoorde 

bij de kant van God, niet bij de kant van de mens. En: Hij is 'één van wezen met de Vader', 

staat daar. Alleen al dat woord 'wezen' verraadt een manier van denken die voor het 

Jodendom vreemd is. Zo over God spreken, is voor Joden veel te speculatief.  

 

Maar is dat wel vol te houden, dat Jezus zo eenzijdig aan de kant van God staat. De 

discussies beleven voortduren. Ruim een eeuw later hadden ze de scheidslijn tussen ketters 

en rechtgelovigen nog lang niet definitief vastgesteld voor hun gevoel. Er werd toen besloten 

dat Christus 'volledig God én volledig mens' is, en dat die 'twee naturen niet met elkaar 

vermengd zijn, en ook niet van elkaar gescheiden'. (...) In de oude Heidelbergse Catechismus 

vind je delen van die teksten letterlijk terug. Ze zijn de bril geworden die onze kijk op God en 

op Jezus hebben gekleurd.  



Ben ik het er niet mee eens dan, met die teksten? Dat zou ik niet zo willen zeggen. Op een 

bepaalde manier zijn ze me zelfs lief geworden. Maar als ik de bijbel lees, dan probeer ik die 

bril wel even van mijn neus te zetten.  

Uit welke behoefte kwamen die teksten toch voort? Waarom moest men zo duidelijk 

vastleggen wie er rechtgelovig was, en wie een ketter?  

Zeker is wel dat er ook politieke redenen mee speelden. Keizer Constantijn opende 

persoonlijk de synode van Nicéa in 325. Van scheiding van kerk en staat hadden ze toen nog 

nooit gehoord. Toen die scheiding van kerk en staat veel later werkelijkheid werd, was dat 

overigens vooral om de bemoeienis van de overheid met de kerk aan banden te leggen, en 

niet, zoals vandaag vaak gedacht wordt, om de bemoeienis van de kerk met de overheid aan 

banden te leggen. Constantijn bemoeide zich er mee. Nu had hij zeker sympathie voor het 

christendom. Hij gaf de christenen vrijheid van godsdienst en hij heeft zich op zijn sterfbed 

zelfs laten dopen. Maar van theologie begreep hij voornamelijk dat het splijtend kon werken. 

Als keizer kon hij dat niet gebruiken. Hij was heel gelukkig met het feit dat men in Nicéa 

tenminste tot een eensluidende tekst was gekomen.  

Voor het christendom, en vooral voor het westerse christendom, betekende dit alles echter 

een opmaat voor een obsessie met leerstellige vragen, zoals dat in het Jodendom ongekend 

was. Het oosterse christendom (de Russisch-orthodoxe en de Grieks-orthodoxe traditie) wist 

zich daar enigszins aan te onttrekken, door meer nadruk te leggen op de mystieke kant van 

het geloof. Zij beschouwden leerstellige uitspraken als slechts de buitenkant van een 

binnenkant waar het eigenlijk om ging, en waar we uiteindelijk alleen maar over konden 

zwijgen. Het zal u niet verbazen dat ik mij daar veel meer mee verwant voel. En als ik zeg dat 

veel van deze teksten mij nog altijd lief zijn, dan kan ik dat alleen volhouden als ik ze ook zo 

beschouw. Maar hoewel de oosterse kerk dogmatisch gezien een wat minder 

scherpslijperige geschiedenis kent - hoewel, de splitsing met de katholieke kerk kwam voort 

uit een meningsverschil over een detail van de geloofsbelijdenis van Nicéa - zijn ze niet 

minder ver weg gegroeid van de joodse wortels, en is zelfs het antisemitisme er minstens zo 

sterk ontwikkeld.  

 

Wat een geschiedenisles, deze preek. Mij helpt het als ik een beetje begrijp waar dingen 

vandaan komen. En welke brillen ik allemaal op heb, soms zonder het te beseffen. Het 

brengt mij ertoe om te zeggen: zou het niet goed zijn om weer eens terug te gaan naar die 

Paulus. Vanuit de ontmoeting met Jezus bleef zijn ene been in de wereld van het 

heidendom, zijn andere in die van het Jodendom staan. Hij weigerde te kiezen, vooral omdat 

hij er zo van overtuigd was dat hij zelf gekozen was, door Jezus, in wie volgens hem allerlei 

voor de mensen belangrijke tegenstellingen waren overwonnen: in Christus is noch vrouw 

noch man, noch slaaf noch vrije, noch Jood noch Griek, besneden of onbesneden, barbaar of 

Scyth.  Een waarlijk revolutionaire boodschap, waar we voorlopig nog onze handen aan vol 

hebben in de hele kerk, en in de hele wereld. En waar we geen theologische speculatie voor 

nodig hebben. Amen. 


