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SAMENVATTING 

 
Hoofdstuk 1 INLEIDING 

De geschriften van het Nieuwe Testament zijn samengesteld en ontvangen in een cultuur die 

gedomineerd werd door mondelinge communicatie. Daarom betrek ik bij mijn onderzoek studies 

die de aandacht vestigen op de oraliteit bij de overlevering van de geschriften. In de Bijbel wordt 

het gesproken woord door tal van dialogen en toespraken overgeleverd. In het boek Handelingen zet 

Lucas een serie redevoeringen in om zijn boodschap te communiceren.  

 Mijn onderzoek is er op gericht zicht te krijgen op de manier waarop Lucas de 

communicatie van het evangelie via deze redevoeringen gestalte geeft. Een aantal staat op naam van 

Paulus. Het betreft de persoon Paulus in de weergave door Lucas en niet de historische Paulus, 

zoals deze zich laat kennen in de brieven. De naam Paulus wordt gebruikt voor de Lucaanse Paulus. 

 In deze studie is de centrale vraag: Hoe communiceert Lucas zijn boodschap in zijn typering 

van Paulus als redenaar in Handelingen 13 en 17?  

Deze communicatie vindt plaats op verschillende niveaus. Er is sprake van communicatie in de 

tekst waar Paulus in een toespraak zich richt tot een bepaald gehoor. Tevens communiceert Lucas 

door middel van de toespraken met zijn beoogde lezers. Ook is er communicatie met de lezer van 

nu. Communicatie is te omschrijven als een proces, waarin een poging gedaan wordt tot ‘het 

gemeenschappelijk maken’ van de leef- en gedachtenwereld van de zender en de ontvanger. 

 In dit eerste hoofdstuk bespreek ik vormen van communicatie en onderzoeksmethoden die 

afgeleid zijn van de communicatiemodellen van F. Heider, T.M. Newcomb en F. Schulz von Thun. 

Deze modellen hebben betrekking op een mondelinge communicatie. Zij bieden de mogelijkheid 

om Paulus als spreker, zijn relatie tot zijn hoorders en zijn boodschap te beschrijven.  

Bij interpretatie van een tekst kan het uitgangspunt gekozen worden in de tekst zelf, maar ook in de 

lezer.  

 De hermeneutische visie van Gadamer biedt de mogelijkheid om zowel de tekst als de lezer, 

integraal te benaderen. Hij schenkt aandacht aan de relatie tussen tekst en lezer met enerzijds oog 

voor de historische afstand tussen beide, anderzijds voor de inbreng van de lezer bij het 

interpreteren. Gadamer geeft geen regels voor interpretatie, maar beschrijft processen die ermee 

samengaan. Ten slotte bespreek ik in dit hoofdstuk de begrippen die Gadamer daarbij hanteert. Zij 

vormen aandachtspunten voor mijn onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 HANDELINGEN EN DE EERSTE ONTVANGERS 

De titel van mijn onderzoek ‘Met Lucas luisteren naar Paulus’ leidt tot de vraag wie Lucas is. De 

benadering daarvan maakt deel uit van de algemene oriëntatie van Handelingen die in het kader van 

mijn onderzoek nu volgt.  

 Bij een grote meerderheid van onderzoekers bestaat consensus over de opvatting dat de 

auteur van het Lucas-evangelie en van Handelingen dezelfde is. Er wordt gedacht aan een volgeling 

van Jezus van niet-Joodse afkomst die mogelijk behoorde tot de Godvrezenden. In navolging van de 

vroeg-christelijke traditie duid ik hem aan met Lucas. Hij tekent zichzelf als reisgenoot van Paulus 

tijdens verschillende perioden. Aan de hand van de prologen, het genre, de narrativiteit en de 

theologie stel ik de eenheid van beide geschriften aan de orde. In de ‘wij-gedeelten’ tekent de auteur 

zichzelf als ooggetuige van Paulus’ missionaire werk.  

 Om zicht te krijgen op de eerste ontvangers van Handelingen schenk ik aandacht aan de 

datering. Dateringen zijn echter omgeven door onzekerheden wegens het ontbreken van significante 

gegevens. Als uitgangspunt neem ik de meest gangbare periode 80-85 n.Chr. Dit houdt in dat de 

eerste historische lezer leeft in een tijd na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 

n.Chr. en er een verwijdering gaande is tussen Joden en de gemeenschap van volgelingen van Jezus.  

Via de opdracht aan Theofilus zoekt Lucas voor de verspreiding van zijn geschriften gebruik te 

maken van het sociale netwerk van Theofilus. Daarmee is duidelijk dat het Lucas-evangelie en 

Handelingen niet gericht zijn op één persoonlijke lezer. Het door mij vanuit een narratief 

perspectief geconstrueerd portret van deze lezers laat Jezus’ volgelingen zien die bekend zijn met 

het jodendom.  

 Lucas beschrijft het verhaal van de verkondiging van het Woord van God. Hij doet dit in de 

toen gangbare hellenistische stijl van geschiedenisbeschrijving. Bij een klassiek historicus als 

Thucydides fungeren de toespraken als commentaar op het verhaal. Bij Lucas echter hebben zij een 

essentiële functie bij de verspreiding van dat Woord. Zij zijn in Handelingen geplaatst volgens een 

duidelijke structuur en staan op cruciale momenten in het verhaal. 

 Bij de vermelde toespraken is geen sprake van een woord-voor-woord weergave. De meeste 

onderzoekers zijn van mening dat wél de hoofdpunten doorgegeven worden van wat in de 

onderhavige omstandigheden gezegd zal zijn. Een nadere verkenning van de historiciteit van de 

toespraken valt buiten het kader van mijn onderzoek.  

 Mijn onderzoek richt zich op het literaire beeld in Handelingen van Paulus die als spreker 

het evangelie communiceert met mensen in verschillende situaties. Via deze beschrijving van 

Paulus communiceert Lucas met zijn lezers. Deze communicatie komt in hoofdstuk 6 aan de orde. 
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De feitelijke lezer/hoorder hoort hoe aan Theofilus de weg en inhoud van het evangelie verkondigd 

wordt.  

 Geschreven teksten werden meestal hardop voorgelezen. Er zijn aanwijzingen dat de auteurs 

van het Nieuwe Testament orale/auditieve aanduidingen in de tekst geven om hun gehoor te helpen 

bij het luisteren. In dit hoofdstuk bespreek ik deze orale/auditieve aanduidingen en ga ik in op het 

gegeven dat in de loop van de tijd geschreven teksten van het Nieuwe Testament zowel schriftelijk 

als mondeling werden doorgegeven.  

 Onderzoekers stellen dat in plaats van de focus te richten op de geschreven tekst als model, 

aandacht gegeven moet worden aan oraliteit en herinnering. Voorlezing wordt dan getypeerd als 

oral performance, soms ook opgevat als entertainment. De geschreven tekst heeft in deze 

benadering - performance criticism genoemd - een orale basis. Deze visie wordt niet algemeen 

aanvaard. 

 In de volgende hoofdstukken bespreek ik stilistische en retorische kenmerken van de 

redevoeringen in Handelingen 13 en 17. 

 

Hoofdstuk 3 HET EVANGELIE GEBRACHT AAN JODEN 

Met behulp van de nu volgende analyse van Hand. 13:13-48 zoek ik naar gegevens om de 

communicatie te beschrijven die binnen het narratief van dit Bijbelgedeelte plaatsvindt. Daarbij 

wordt de aandacht gericht op de weergave van Paulus als redenaar, de inhoud van zijn boodschap 

en de kring van zijn hoorders. Aan de exegese ontleen ik de gegevens voor hoofdstuk 5 waarin deze 

communicatie besproken wordt.   

 Behalve de communicatie van Paulus met zijn hoorders is er een benadering door Lucas met 

zijn beoogde lezers. In de exegese zoek ik ook naar gegevens die betrekking hebben op de deze 

tweede laag. Deze communicatie is het onderwerp van hoofdstuk 6. 

 Lucas spreekt in Handelingen over een predikende Paulus, maar tot aan de toespraak in 

Handelingen 13 ontbreekt een nadere uitwerking van de inhoud van Paulus’ verkondiging. Met 

deze toespraak in de synagogale setting geeft Lucas expliciet weer wat de verkondiging van Paulus 

tot Joden inhoudt en tekent hem als een Grieks redenaar. Lucas laat de thema’s zien die Paulus 

gebruikt in zijn verkondiging aan Joden.  

 Ik ga vanuit retorisch perspectief na of Paulus mogelijk aansluiting gezocht heeft bij de 

voorafgaande lezingen in de synagoge en zó bij zijn hoorders. De toespraak blijkt kenmerken te 

hebben van de klassieke retorica. Lucas presenteert Paulus nadrukkelijk als verkondiger in het 

spoor van getuigen uit de Schrift, waarmee hij zijn betrouwbaarheid als verkondiger aangeeft, want 

de Schrift is voor zijn gehoor, dat bestaat uit Joden en Godvrezenden, gezaghebbend. Op de sabbat 
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die volgt, wordt de dienst bijgewoond door ‘bijna heel de stad’. Met de Joden ontstaat er een 

conflict.  

Niet-Joden reageren blij op de woorden van Paulus. De afwijzing door de Joden is voor 

Paulus aanleiding om te zeggen, dat het woord Gods wel eerst hen bereikt, maar dat er nu ook 

ruimte is voor de verkondiging aan niet-Joden.  

 Het hoofdstuk besluit ik met communicatieve verkenningen die betrekking hebben op de 

communicatie die zich in de tekst aftekent ten aanzien van Paulus en zijn hoorders in de synagogale 

bijeenkomst. De communicatie van Lucas met de beoogde lezers wordt, zoals eerder is aangegeven, 

in hoofdstuk 6 aan de orde gesteld. 

 

Hoofdstuk 4 HET EVANGELIE GEBRACHT AAN GRIEKEN 

In dit hoofdstuk geef ik een analyse van Hand. 17:16–34, waaraan ik gegevens ontleen voor de 

beschrijving van de communicatie bij het optreden van Paulus in Athene. Binnen de tekst is Paulus 

in contact met verschillende geledingen onder de Atheners. Tegelijkertijd communiceert Lucas met 

zijn beoogde lezers. Evenals in het voorgaande hoofdstuk richt ik de aandacht op de weergave van 

Paulus als redenaar, de inhoud van zijn boodschap en de kring van zijn hoorders. 

 Athene wordt in de eerste eeuw van onze jaartelling als een cultuurcentrum gezien. Juist in 

deze stad vindt de confrontatie plaats van het evangelie met de pagane wereld. Lucas geeft eerst 

weer hoe Paulus er vanuit Joods perspectief naar de godenbeelden kijkt. Paulus’ afkeer van de 

idolatrie komt tot uitdrukking in het woordgebruik.  

Hij verkondigt het evangelie in de synagoge en op de markt, waar hij discussieert met stoïsche en 

epicureïsche filosofen. Zijn werkwijze, de geschetste setting in Athene en de opzet van de toespraak 

roepen de herinnering op aan de destijds vermaarde Griekse filosoof Socrates. Met dit beeld laat 

Lucas zien dat Paulus qua capaciteiten op één lijn gezet kan worden met de intellectuelen van zijn 

tijd. De lezer wordt hiermee verteld dat de boodschap van Paulus belangwekkend is.  

 Lucas geeft met de opmerking ‘want hij verkondigde Jezus en de opstanding’ voor de lezers 

het kader aan waarin de toespraak geplaatst moet worden. 

Paulus verantwoordt zich voor de Areopagusraad. De al dan niet juridische setting daarvan is bij 

auteurs onderwerp van discussie.  

De toespraak, die kenmerken vertoont van de klassieke retorica, is in het bijzonder gericht tot de 

genoemde filosofen. Voor de beoogde lezers houdt Paulus’ optreden een kritische benadering in 

van deze voor hen bekende stromingen.  

 Als aanknopingspunt gebruikt Paulus weliswaar het opschrift ‘aan de onbekende god’ van 

een altaar dat hij in Athene gezien heeft, maar er is geen gelijkstelling met ‘de onbekende god’ en 
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de God die Paulus verkondigt. In terminologie zoekt Paulus aansluiting bij zijn hoorders. Met een 

citaat van de pagane dichter Aratus slaat hij een brug naar zijn hoorders. Hij noemt het citaat niet 

terloops, maar laat het convergeren met woorden uit de Schrift. Hoewel hij daaruit geen directe 

citaten geeft, zijn er wel impliciete verwijzingen op te merken. Bij herkenning daarvan door de 

oorspronkelijke lezers komt voor hen de betrouwbaarheid en consistentie van zijn boodschap aan 

niet-Joden tot uitdrukking. Het gaat om het kennen en dienen van de ware God. De hoorders in 

Athene worden opgeroepen zich tot Hem te keren. Deze oproep vindt zijn oorsprong in de door God 

vastgestelde oordeelsdag over de mensheid. Hij zal dit oordeel laten geven ‘door een man die Hij 

voor dat doel heeft aangewezen’ en heeft als geloofwaardig bewijs Hem uit de doden doen opstaan. 

Paulus noemt de naam van Jezus niet.  

 Het breekpunt bij de hoorders ligt bij het spreken over de opstanding van doden. Hun reactie 

is spot of een voorlopige afwijzing.  

 De confrontatie van het evangelie met het pagane denken in het centrum van de toenmalige 

cultuur lijkt beperkt in het resultaat, maar is niet zonder perspectief. Er zijn mensen die zich bij 

Paulus aansluiten.  

 De communicatie van Paulus met de hoorders in Athene en die van Lucas met zijn beoogde 

lezers stel ik in de volgende hoofdstukken aan de orde. 

 

Hoofdstuk 5 PAULUS: ZIJN WOORD EN ZIJN GEHOOR 

Een korte typering van Paulus als spreker Handelingen 13 en 17geef ik in dit hoofdstuk.  Zijn 

boodschap geeft hij door aan een verschillend gehoor. Het is de vraag of het verschillend gehoor 

ook leidt tot een verschillende boodschap. Voor de beantwoording van deze vraag vergelijk ik de 

boodschap van beide redevoeringen. Daarna wordt er een beeld geschetst van Paulus’ hoorders bij 

de genoemde redevoeringen. Bij het onderzoek naar de communicatie in Handelingen 13 en 17 

maak ik gebruik van de modellen die in hoofdstuk 1 beschreven zijn. Zij belichten de relatie 

spreker, boodschap en hoorder.  

 Een vergelijking van de boodschap laat in het kort het volgende zien:  

In beide toespraken is allereerst God de handelende. Zijn handelen in Handelingen 13 is vooral 

gericht op Israël als zijn volk. Het is met nadruk zijn volk, want Hij heeft het daartoe verkozen. In 

Handelingen 17 heeft zijn handelen betrekking op heel de wereld en draagt het een universeel 

karakter. De kosmos heeft zijn bestaan aan Hem te danken en is daarmee zijn wereld. In 

Handelingen 13 wordt Jezus met de naam genoemd als de Redder die na de dood aan het kruis 

begraven is en opgewekt. In Handelingen 17 wordt Hij niet bij de naam genoemd, al wordt Hij wel 

bedoeld. Hij is de Opgewekte uit de dood en zal in de toekomst als rechter de mensheid oordelen. 
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Ook in Handelingen 13 is er sprake van oordeel en klinkt er evenals in Handelingen 17 een oproep 

tot omkeer. De boodschap blijkt voor zowel Joden als niet-Joden vrijwel gelijke kernthema’s te 

bevatten. Het gaat om: het juiste dienen van de ware God; Jezus is de door God Opgewekte uit de 

dood; er is een oordeel van Godswege; er wordt een oproep tot omkeer gedaan. Wél is er een 

verschil in de benadering betreffende Jezus te zien. In de bijeenkomst in Antiochië wordt over Hem 

gesproken als Redder en vormen de woorden over Hem ‘een woord van redding’ (Hand. 13:26). 

Deze benadering ontbreekt in Handelingen 17, waar de verwijzing naar de geschiedenis van Israël 

niet gegeven wordt.  

 In Handelingen 13 zijn de hoorders hellenistische Joden en Godvrezenden. Er blijkt een 

breed gemeenschappelijk referentiekader te zijn tussen Paulus en deze hoorders. Het nieuwe voor 

hen ligt in de christologisch-soteriologische benadering door Paulus, waarbij een sterk accent valt 

op de opstanding van Jezus.  

 Communicatieve benadering laat bij toepassing van het model van F. Schulz von Thun 

(hoofdstuk 1) zien dat Paulus grote aandacht besteedt aan het relationele aspect van zijn boodschap. 

In het laatste deel van zijn toespraak komt het appellerend aspect sterk naar voren. Hij is 

nadrukkelijk de verkondiger die wil overtuigen van het belang van de boodschap en roept op tot 

omkeer. 

 Als hoorders in Handelingen 17 noemt Lucas epicureïsche en stoïsche filosofen. In Athene 

is er een beperkt gemeenschappelijk referentiekader tussen Paulus en zowel de Stoïcijnen als de 

Epicureërs.  

 Communicatief bezien zet Paulus sterk in op het relationele niveau. Hij spreekt de hoorders 

aan met ‘jullie die buitengewoon godvrezend zijn’, wat in hun optiek een positieve aanduiding 

inhoudt. Tijdens de toespraak besteedt hij duidelijk zorg aan dit relationele niveau. De gehele rede 

heeft een appellerend accent, wat nadrukkelijk aan het eind tot uitdrukking komt. Met het noemen 

van de opstanding uit de doden neemt hij een grote afstand van de gedachtenwereld van de 

Stoïcijnen en de Epicureeërs. Met zijn vermelding van een goddelijk bestuur en oordeel gaat Paulus 

lijnrecht in tegen de opvattingen van de Epicureeërs. Immers in hun visie houden de goden zich 

totaal afzijdig van het wereldgebeuren.   

 Communicatie omschreef ik in hoofdstuk 1 als een proces, waarin een poging gedaan wordt 

tot ‘het gemeenschappelijk maken’ van de leef- en gedachtenwereld van de zender en de ontvanger. 

Wanneer Paulus in Handelingen 13 en 17 dit proces aangaat met zijn hoorders, kan er dan 

gesproken worden van een werkelijk ‘gemeenschappelijk maken’?  

Op deze vraagstelling ga ik aan het einde van hoofdstuk 5 in. 
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Hoofdstuk 6 LUCAS: ZIJN WOORD EN ZIJN LEZERS 

De communicatie die Lucas via de toespraken in Handelingen 13 en 17 met de beoogde lezer heeft, 

is het onderwerp van dit hoofdstuk. In hoofdstuk 2 heb ik een beeld geschetst van deze lezers. Het 

is dat van volgelingen van Jezus die bekend zijn met het jodendom en de Schriften van Israël. Zij 

zijn mogelijk zelf van Joodse afkomst of behoren tot de Godvrezenden.  

 Via de communicatie met deze geïmpliceerde lezers communiceert Lucas met de eerste 

generatie lezers van Handelingen die leven in de tweede helft van de eerste eeuw. Hij richt met het 

vermelden van de toespraak in Handelingen 13 de aandacht op een samenzijn van Joden in een 

synagogale setting in de diaspora waarbij ook Godvrezenden aanwezig zijn. Via de toespraak 

schetst Lucas de identiteit van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen door zich te richten op de 

verhouding tot Joden en niet-Joden die zich betrokken weten bij het jodendom. Ik bespreek in dit 

hoofdstuk enkele aspecten die deze identiteit vormgeven.  

 In Handelingen 17 stelt Lucas de relatie tot de intelligentsia onder de niet-Joden aan de orde. 

De toespraak is gesitueerd in Athene, een stad met eeuwenlange, rijke filosofische en culturele 

reputatie. In de eerste eeuw van onze jaartelling heeft zij nog steeds bekendheid als cultuurcentrum. 

In deze omgeving houdt Paulus een toespraak voor een gehoor waaronder zich epicureïsche en 

stoïsche filosofen bevinden.  

 Voor de historische lezer moet de gedachtenwereld van deze filosofen herkenbaar zijn. Het 

gaat hier om een essentiële confrontatie van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen met de 

omringende cultuur die sterk beïnvloed is door epicurisme en stoïcisme. Zij die afkomstig zijn uit 

de Joodse traditie zijn bekend met en gevormd door de polemiek tegen de beeldenverering die hier 

beschreven wordt. De leden van de gemeenschappen van Jezus’ volgelingen die uit de Grieken 

komen, hebben voorheen de goden vereerd waar de beelden naar verwijzen. Zij worden bevestigd 

in hun keus de heilloze godenverering achter zich te laten en de weg van het evangelie te gaan. 

 Het ligt voor de hand dat Lucas schrijft om gelezen te worden. De analyse van beide 

toespraken via de modellen van F. Heider en T.M. Newcomb bevestigt dit en maakt de bereidheid 

van Lucas om een communicatief toegankelijke boodschap te presenteren zichtbaar. Met de analyse 

via het model van F. Schulz von Thun komt tot uitdrukking dat Lucas bij beide toespraken sterk de 

aandacht geeft aan het zakelijk aspect van zijn boodschap. Hij heeft oog voor het expressieve bij het 

doorgeven van zijn boodschap. Daarmee laat hij zijn betrokkenheid bij de lezer zien. Aan het einde 

van elke toespraak doet hij een appèl op de lezer. Door daarmee de toespraak te besluiten krijgt het 

appèl communicatief gezien duidelijk grote nadruk. 

 In Handelingen 13 klinkt de taal van de Septuagint door. Citaten en woorden uit de 

Septuagint laten dit zien. Hij gebruikt de taal van de Septuagint waarmee de lezer bekend is. 
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Daarmee komt opnieuw zijn betrokken bij de lezer tot uitdrukking. Dit bevestigt de uitkomst van de 

analyse via het model van F. Schulz von Thun. 

Met Paulus in de typering als filosoof, in het bijzonder naar het model van Socrates, worden in 

Handelingen 17 de woorden van Paulus getypeerd als een boodschap van wijsheid. Voor de lezer 

geeft dit de intellectuele kracht van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen weer. Hun geloof 

betreft de ware God die de Schepper is van de kosmos. Hij overtreft de goden van Athene. 

 Lucas gebruikt in Handelingen 17 woorden die een meerduidige betekenis hebben. Zij 

kunnen positief en negatief opgevat worden. Het gehoor in Athene zal een positieve, dan wel een 

neutrale duiding geven. Communicatief bezien komt Lucas hen door dit taalgebruik tegemoet. De 

lezer die reeds bekend is met de evangelieboodschap zal de kritische, dan wel de afwijzende 

benadering volgen.  

 

Hoofdstuk 7 BEVINDINGEN: MET LUCAS LUISTEREN NAAR PAULUS 

Na een overzicht van de gevolgde werkwijze in dit onderzoek wordt nu samenvattend de relatie 

‘Paulus: zijn woord, zijn Joods en Grieks gehoor’ besproken.  

 Zijn boodschap blijkt bij een verschillend gehoor naast een gemeenschappelijke inhoud ook 

verschillen te hebben. Het kernthema is in beide toespraken gelijk. Het gaat om het dienen van de 

ware God. In beide toespraken klinkt de oproep tot omkeer. Tot het Joodse gehoor spreekt Paulus 

over Jezus als de Redder. Tot het Griekse gehoor doet hij dat niet.  

De toepassing van de communicatiemodellen laat een contextuele benadering zien van Paulus als 

spreker.   

 Na afloop van beide toespraken zijn er mensen die gehoor geven aan de boodschap van 

Paulus. Er is een groot verschil in aantal. Het blijkt dat de boodschap vooral gehoor vindt bij de 

aanwezigheid van een breed gemeenschappelijk referentiekader tussen Paulus en zijn hoorders.  

 De beschreven communicatiemodellen bieden een mogelijkheid voor een analyse van 

toespraken in de Bijbel. Zij zijn ook bruikbaar voor een analyse van de relatie ‘Lucas: zijn woord en 

zijn beoogde lezers’. Deze analyse wordt samenvattend beschreven. 

 Lucas gebruikt de redevoeringen om via degene die Handelingen voorleest Paulus te laten 

spreken. Zo treedt er een communicatiesituatie op waarin het beschrevene als het ware tot leven 

komt en de beide niveaus van communicatie – die in en dóór het verhaal – samenvallen. 

Zo brengt Lucas voor de historische lezers de identiteit van de geloofsgemeenschap waartoe zij 

behoren onder woorden. Hij beschrijft deze in relatie tot het jodendom en de niet-Joodse wereld 

waarin de gemeenschap leeft. 
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 Het hoofdstuk wordt besloten met de weergave van een ontwerp van een hermeneutisch 

model dat op grond van het onderzoek ontwikkeld is. Daarbij worden relevante elementen uit de 

hermeneutiek van Gadamer betrokken. 
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