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WOORD VOORAF 

 

Door de jaren heen ben ik geboeid door vragen op het gebied van kennisoverdracht en 

communicatie. In een jarenlange praktijk in het voortgezet onderwijs van lesgeven, leerlingen 

begeleiden en medeverantwoordelijkheid dragen in het schooldirectieteam zocht ik daadwerkelijk 

vorm te geven aan het proces van overdracht van kennis en vaardigheden aan jongeren. Als 

kerkelijk vrijwilliger werd ik als ouderling in pastorale contacten geconfronteerd met een praktische 

vraag als: Hoe kan ik het evangelie ter sprake brengen in de situatie die zich voordoet? Maar ook: 

wat is het evangelie in de concrete situatie? Het zijn vragen op het terrein van communicatie.  

 

Later als predikant heb ik ervaren dat aandacht voor communicatie, bij persoonlijke ontmoetingen, 

groepsactiviteiten en in het bijzonder bij de kerkdienst van eminent belang is.  

Gods communicatie met ons via zijn Woord en Geest vraagt om een luisterend oor, om een horend 

hart. Ons luisteren mag leiden tot spreken over wat wij gehoord hebben. Daarbij laat de vraag zich 

niet onderdrukken wat we willen delen met anderen, hoe en wanneer?  

Kort samengevat: hoe communiceren we het evangelie? 

Deze vraag kwam destijds aan de orde in ontmoetingen met prof.dr. A. van de Beek. Hij gaf mij de 

mogelijkheid tot het opzetten van een promotieonderzoek, waarbij die veel omvattende vraag wordt 

teruggebracht tot: Hoe communiceerde Paulus het evangelie? In het boek Handelingen wordt een 

beeld geschetst van deze communicator van het evangelie. Mijn onderzoek richt zich op de 

communicatie die daaruit oplicht.  

Door persoonlijke omstandigheden zag prof.dr. A. van de Beek zich genoodzaakt terug te treden als 

mijn promotor. 

Prof.dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte was bereid om daarna als promotor mijn studie te begeleiden. 

Dr. Arie Zwiep werd aangezocht om als co-promotor bij mijn studie betrokken te worden.  

 

Op deze plaats wil ik Bert Jan en Arie hartelijk danken voor hun inbreng, voor het delen van hun 

kennis op het gebied van Handelingen en hermeneutiek. Concepthoofdstukken hebben zij steeds 

met grote deskundigheid van commentaar voorzien waardoor ik gestimuleerd werd tot verdere 

verdieping en verbreding van mijn kennis met betrekking tot mijn onderzoek. De ontmoetingen op 

de VU met Bert Jan en Arie heb ik als heel waardevol ervaren. 

 

Een bijzonder woord van dank geldt voor drs. Aad van der Ploeg die heel kritisch mijn 

concepthoofdstukken onder de loep nam en zowel taalkundig als inhoudelijk van het nodige 
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commentaar voorzag. Reflecteren over mijn studie met Johan en Atie Smit was voor mij heel 

waardevol. Ook hen wil ik bedanken. En in hen allen die belangstelden in mijn onderzoek. 

 

Woorden van dank voor Nellie Benjamin-van Vliet die in Amerika de vertaling van de 

samenvatting in het Engels verzorgde. 

Het is fijn te ervaren dat onze kinderen, Aad, Janneke, Gert en Marianne en hun gezinnen zich 

betrokken weten bij mijn studie. Hun belangstelling is onmisbaar. Aad en Gert bedank ik voor hun 

technische assistentie op het gebied van tekstverwerken, Marianne voor haar bijzonder grote inzet 

bij het verzorgen van de lay-out van het manuscript en het delen van de fijne kenniskneepjes bij het 

tekstverwerken.  

 

Tenslotte: zonder Ria was dit boek er niet gekomen. Ik ben dankbaar dat ik het leven met haar mag 

delen. Met veel geduld heeft zij vele uren alleen doorgebracht, omdat ik in andere sferen verbleef. 

In de laatste fase van de studie heeft ze vele uren besteed aan het corrigeren van mijn werk. Het laat 

zich lastig verwoorden wat haar betrokkenheid en inzet voor mij heeft betekend. Kort en krachtig: 

Ria geweldig bedankt.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 

 

A. Inleiding 

 

1. Overwegingen en Forschungsbericht 

De geschriften van het Nieuwe Testament zijn ontstaan en doorgegeven in een cultuur die 

gedomineerd werd door mondelinge communicatie.2 Bij nieuwtestamentisch onderzoek is het 

daarom van belang om op dat aspect de aandacht te vestigen en studies te raadplegen over de rol 

van oraliteit bij de overlevering van de geschriften. 

 Mijn onderzoek focust op het nieuwtestamentische geschrift Handelingen der Apostelen, het 

boek waarin Lucas onder meer een serie redevoeringen inzet om zijn boodschap te communiceren. 

Een aantal van deze redevoeringen staat op naam van Paulus die door Lucas beschreven wordt als 

iemand die geroepen is om het evangelie te verkondigen.3 Deze studie onderzoekt op welke manier 

Lucas de redevoeringen van Paulus in Handelingen 13 en 17 gebruikt om zijn boodschap over te 

brengen, hoe hij inhoud en vormgeving hanteert om zijn evangelie te communiceren. Omdat de 

toespraken niet op zichzelf staan maar deel uitmaken van een groter aantal redevoeringen in 

Handelingen wordt in mijn onderzoek ook aandacht geschonken aan hun plaats in het grotere 

geheel. 

 

In de communicatieleer wordt gesproken over zender, ontvanger en boodschap. Er is 

aandacht voor vragen zoals: wie communiceert met wie? Wat wordt er gecommuniceerd en waar? 

Via welk kanaal gebeurt dat? Wat is het effect?  Bovendien is er afstand in tijd, dat wil zeggen 

tussen het ontstaan van Handelingen en de hedendaagse lezers. De auteur van Handelingen had bij 

het schrijven van zijn tekst in ieder geval een specifieke lezer uit zijn tijd in gedachten.4 De 

interpretatie van de overgeleverde tekst, in dit geval vooral de redevoeringen uit Handelingen, roept 

                                                
2 Zie P.J. Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat: The New Testament and the Oral Environment of Late Western 
Antiquity,’ JBL 109 (l990): 3-27; W. Kelber, The Oral and the Written Gospel: The Hermeneutics of Speaking and 
Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul, and Q (Bloomington: Indiana University Press, 1997); J. D.G. Dunn, 
Jesus Remembered. Vol. 1 of Christianity in the Making (Grand Rapids: Eerdmans, 2003); K.R. Iverson, ‘Orality and 
the Gospels: A Survey of Recent Research,’ CBR 8 (2009): 71-106; E. Eve, Behind the Gospels: Understanding the 
Oral Tradition (London: SPCK, 2013). 
3 Paulus’ roeping wordt tot drie keer toe in Handelingen vermeld, zie Hand. 9:1-18; 22:3-16; 26:9-18. 
4 In Hand. 1:8 noemt Lucas de naam Theofilus aan wie hij Handelingen opdraagt. Over het vermelden van deze naam is 
veel geschreven. Zie hoofdstuk 2 onder D.  
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dan ook de hermeneutische vraag op hoe zo’n tekst uit het verleden verstaan kan worden door de 

lezer van nu.  

 Om al deze vragen te kunnen beantwoorden, ga ik te rade bij bevindingen uit de 

communicatiewetenschap, de hermeneutiek en de exegese en probeer die vruchtbaar te maken voor 

dit onderzoek.  

 

Forschungsbericht 

In de vorige eeuw is er in het nieuwtestamentisch onderzoek aandacht gekomen voor retorische 

aspecten van het Nieuwe Testament, waarbij vooral de brieven van Paulus het onderzoeksveld 

bepaalden. De aanzet tot dit onderzoek werd in 1974 gegeven door H.D. Betz, met zijn lezing ‘The 

Literary Composition and Function of Paul’s Letter to the Galatians.’5 In 1979 volgde zijn 

commentaar op Galaten waarin hij deze brief benaderde vanuit klassiek retorisch perspectief.6 

Enkele jaren na Betz publiceerde G.A. Kennedy het essay ‘An Introduction to the Rhetoric of the 

Gospels’7, in 1984 gevolgd door New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism.8 

‘Kennedy takes the credit for being the first in the modern period to have systematized rhretorical 

criticism’, aldus S. Walton.9 

Ook S.E. Porter publiceert verhandelingen waarin hij een retorische benadering van het Nieuwe 

Testament aan de orde stelt.10 Er volgde een stroom aan onderzoeken en publicaties met betrekking 

tot klassieke retorica in relatie tot de brieven van Paulus.11 Daarnaast is er in de laatste decennia 

ook aandacht gekomen voor de retorische analyse van de redevoeringen in Handelingen, die zich 

                                                
5 H.D. Betz ‘The Literary Composition and Function of Paul’s Letter to the Galatians,’ NTS 21 (1975): 353-379. 
6 H.D. Betz, Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Churches of Galatia (Philadelphia: Fortress, 1979). 
7 G.A. Kennedy ‘An Introduction to the Rhetoric of the Gospels,’ Rhetorica 1 (1983), 17-31. 
8 G.A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Chapel Hill: University of North 
Carolina, 1984). Al eerder schreef hij Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to 
Modern Times (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980). 
9 S. Walton, ‘Rhetorical Criticism: An Introduction,’ Themelos 1(1996), 5. 
10 S.E. Porter and T.H. Olbricht, Rhetoric and the New Testament. Essays from the 1992 Heidelberg Conference 
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993); S.E. Porter Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period, 330 
B.C.-A.D. 400 (Leiden: Brill 2001); S.E. Porter and B.R. Dryer, Paul and Ancient Rhetoric: Theory and Practice in the 
Hellenistic Context (Cambridge: University Press, 2016). 
11 Zie bijvoorbeeld het artikel S. Walton,’What has Aristotle to do With Paul? Rhetorical Criticism and 1 
Thessalonians,’ Tyndale Bulletin 46. 2 (1995), 229-250. Walton geeft als doel ervan (p. 230): ’This paper will outline 
recent rhetorical work on 1 Thessalonians, and consider issues in the study of 1 Thessalonians from a “rhetorical” 
perspective, particularly the question of the rhetorical genre of the letter.’ Voor een overzicht van publicaties met 
betrekking tot klassiek retorisch onderzoek van Paulus’ brieven zie C.J. Classen, ‘Can the Theory of Rhetoric Help Us 
to Understand the New Testament, and in Particular the Letters of Paul?’ in: Paul and Rhetoric: Theory and Practice in 
the Hellenistic Context, eds., S.E. Porter and B.R. Dryer (Cambridge: University Press, 2016), 14 n.5; 15 n.9. 
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eveneens allereerst richt op een benadering die gerelateerd is aan de klassieke retorica.12  

 Belangrijke aspecten die in deze retorische analyse belicht worden, zijn: de opbouw van de 

rede, typering van de rede in relatie tot de context waarin deze gehouden wordt en van de 

belangrijkste middelen om het publiek te overtuigen, te behagen of te emotioneren.13 De consensus 

is dat de redevoeringen kenmerken vertonen van de klassieke retorica. 

 Zowel voor de brieven van Paulus als voor de redevoeringen in Handelingen geldt dat het 

gaat om geschreven teksten die een weergave zijn van gesproken woorden.14 De typering 

‘gesproken brieven’ wijst feitelijk op de wijze van ontstaan: Paulus schreef veelal niet zelf, maar 

dicteerde aan een schrijver.15  

 Er is een belangrijk verschil aan te wijzen in de manieren waarop de communicatie in de 

brieven en in Handelingen wordt benaderd. Het maakt, bijvoorbeeld uit of dat gebeurt in het kader 

van epistolografie dan wel van de retorica.  

 Na de gebruikelijke analyse van literair weergegeven gesproken woorden volgens 

kenmerken van de klassieke retorica zijn er andere benaderingswijzen gekomen die ingang vonden 

in de Bijbelwetenschappen.16 Vanuit een analytische taalfilosofie is een theorie geïntroduceerd 

onder de naam speech act theory die men is gaan toepassen op de analyse van Bijbelteksten.17 Deze 

linguïstische taalhandelingstheorie is schatplichtig aan het werk van twee taalfilosofen: J.L. Austin 

                                                
12 Kennedy, Interpretation; D. Zweck, ‘The Exordium of the Areopagus Speech, Acts 17:22, 23,’ NTS 35 (1, 1989): 
94-103; R. Morgenthaler, Lukas und Quintilian ( Zürich: Gotthelf Verlag, 1993); M.L. Soards, The Speeches in Acts: 
Their Content, Context, and Concerns (Louisville: Westminster John Knox, 1994); B. Witherington III, The Acts of the 
Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998); S. E. Porter, The Paul of Acts: Essays in 
Literary Criticism, Rhetoric, and Theology (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999); S.E. Porter, Handbook of Classical 
Rhetoric in the Hellenistic Period, 330 B.C.-A.D. 400 (Leiden: Brill, 2001). B. Witherington III, New Testament 
Rhetoric: An Introductory Guide to the Art of Persuasion in and of the New Testament (Eugene: Cascade Books, 2009). 
13 Voor enkele kenmerken van de klassieke retorica zie hoofdstuk 3B. Een klassiek-retorische analyse van de 
toespraken in Handelingen 13 en 17 geef ik in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4. 
14 Met betrekking tot de brieven schrijft Thurén: ‘Pauline texts contain features resembling extant ancient letters, 
speeches, and even treatises on these types of communication.’ L. Thurén, ‘Epistolography and Rhetoric. Case Not 
Closed’ in: S.E. Porter and B.R. Dryer, eds., Paul and Rhetoric: Theory and Practice in the Hellenistic Context 
(Cambridge: University Press, 2016), 141. Ten aanzien van de redevoeringen als weergave van gesproken woord zie 
hoofdstuk 2 ‘Handelingen en de eerste ontvangers’, onder C. ‘Toespraken in Handelingen’. 
15 Zie Rom. 16:22 waar Tertius zich bekend maakt als de schrijver van de brief. Dat Paulus zijn spreken als schrijven 
ziet, klinkt door in wat hij in Filemon 21 schrijft. Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω 
ποιήσεις. In de vertaling NBG-51 ‘Ik schrijf u in het goede vertrouwen, dat gij mij gehoor zult geven. Immers, ik weet, 
dat gij zelfs meer zult doen dan ik zeg,’ komt duidelijk tot uitdrukking dat Paulus refereert aan wat hij eerder in zijn 
brieven geschreven heeft als iets dat hij ‘gezegd’ heeft. Hij vertrouwt erop dat hij ‘gehoor’ zal krijgen.  
16 A.C. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics: The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading (Grand 
Rapids: Zondervan, 1992). Zie ook A.W. Zwiep, Tussen tekst en lezer: Een historische inleiding in de bijbelse 
hermeneutiek II (Amsterdam: VU University Press, 2013). 
17 Voor de speech act theory en de toepassing ervan op de Bijbel zie Zwiep, Tussen tekst en lezer II, 278-290. 
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en J.R. Searle, waarvan Searle de ideeën van Austin verder gesystematiseerd heeft.18 In deze theorie 

wordt geprobeerd om een verbinding te leggen tussen de betekenis van taaluitingen en hun functie 

in de communicatie. Volgens deze theorie wordt namelijk met elke taaluiting een handeling 

verricht. Zo verricht een spreker met het uitspreken van ‘hartelijk gefeliciteerd’ de handeling van 

het feliciteren. Austin onderscheidt verschillende typen handelingen en de manier waarop deze 

uitgevoerd worden.19 Hij stelt dat de spreker door iets te zeggen tegelijkertijd drie verschillenden 

soorten handelingen uitvoert: een locutionaire, een illocutionaire en een perlocutionaire handeling. 

(a) Met een locutionaire handeling, dat wil zeggen de handeling van het iets zeggen, produceert de 

spreker een combinatie van woorden met een bepaalde betekenis. 

(b) Wat een spreker met zijn uiting doet, wordt de illocutionaire strekking van de handeling 

genoemd. Wie ‘hartelijk gefeliciteerd’ zegt, verricht de illocutionaire handeling van het feliciteren.  

(c) Een perlocutionaire handeling houdt in dat door middel van woorden een zeker effect wordt 

bereikt, bijvoorbeeld dat de hoorder antwoord geeft of een bepaalde handeling uitvoert. Searle 

werkte deze inzichten van Austin nader uit.20  

 Nadat de taalhandelingstheorie zich bleek te lenen voor de analyse van Bijbelteksten, is deze 

ook inderdaad in die zin toegepast, getuige bijvoorbeeld de vele publicaties van met name A.C. 

Thiselton,21 en R.S. Briggs die een uitgebreide monografie schreef over onder meer de vele 

manieren waarop de taalhandelingstheorie is toegepast op de uitleg van de Bijbel.22 Omdat de 

theorie van oorsprong gericht is op mondelinge taaluitingen, is het zeer de vraag of toepassing op 

een geschreven tekst wel bruikbaar is. Briggs is van mening dat dit inderdaad het geval is.23 In zijn 

artikel ‘Speech-Act Theory as One Tool Among Many: “Transforming Texts” (1992)’, geeft ook 

                                                
18 J. L. Austin, How to do Things With Words (Oxford: Oxford University Press, 1976); J.R Searle, Speech Acts: An 
Essay in the Philosophy of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1969). 
19 Austin, How to do Things, 94-98. 
20 J.R. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts (Cambridge: Cambridge University Press, 
1979), 1-29; Vert. ‘Een taxonomie van illocutionaire handelingen,’ in: Studies over taalhandelingen, eds., F.H. van 
Eemeren en W.K.B. Koning (Meppel: Boom, 1981), 145- 174. 
21 Zie bijvoorbeeld. Thiselton, New Horizons. Hiervan verscheen een herziene uitgave in 2012. A.C. Thiselton, 
Thiselton on Hermeneutics: The collected Works and New Essays of Anthony Thiselton (Grand Rapids: Eerdmans, 
2006). 
22 R.S. Briggs, Words in Action. Speech Act Theory and Biblical Interpretation: Toward a Hermeneutic of Self-
involvement (Edinburgh: T&T Clark, 2001). Zie ook R.S. Briggs, ‘The Uses of Speech-Acts Theory in Biblical 
Interpretation,’ CR: BS 9 (2001): 229-276. 
23 Briggs, ‘The Uses of Speech-Acts Theory’, 236-238. 
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Thiselton aan dat de theorie toepasbaar is op geschreven tekst, maar geen omvattend hermeneutisch 

model biedt.24 

Bij het bestuderen van een tekst als een spraakhandeling wordt rekening gehouden met iets dat niet 

in de tekst staat maar toch de betekenis van die tekst medebepaalt. Deze aanpak vormt een 

aanvulling op benaderingen die uitsluitend tekstgericht zijn. 

 In mijn onderzoek ga ik echter niet uit van een tekst als spraakhandeling zoals in de 

taalhandelingstheorie omdat die theorie zich richt op afzonderlijke taaluitingen en niet op volledige 

teksten. Ik richt mij juist op de teksten en de vele daarin met elkaar verbonden taaluitingen. Het gaat 

in deze taalhandelingstheorie om de performatieve functie van taal, de dimensie die in taal impliciet 

aanwezig is en ook tot uitdrukking komt.  

De retorische analyse die ik in mijn onderzoek toepas verschilt met die van een klassiek 

retorische benadering. 

De analyse vanuit de klassieke retorica beschrijft hoe de redenaar de taken vervult waarvoor hij zich 

gesteld ziet.25 Nagegaan wordt hoe hij de middelen gebruikt die hij ter beschikking heeft om zijn 

gehoor te overreden: logische argumentatie (logos), de indruk die de spreker als mens wekt (ethos), 

de emoties die hij bij zijn publiek weet op te roepen (pathos). Aandacht wordt gegeven aan de opbouw 

van de tekst.26 Deze klassiek retorische analyse is gericht op de spreker, de hoorders worden er niet 

in betrokken.27 

In de door mij gevolgde retorische analyse wordt zowel de spreker als de hoorder betrokken. 

Bij mijn benadering maak ik gebruik van methodes die ontleend zijn aan modernere visies op 

communicatie. Wat een spreker wil overdragen speelt binnen het kader van de relatie die er is 

tussen de spreker en de hoorders. Het is juist deze wederzijdse relatie die aandacht vraagt bij 

communicatie. 

Deze studie focust op de communicatieve aspecten van de redevoeringen in Handelingen 13 

en 17, die deel uitmaken van een reeks redevoeringen die op naam van Paulus staan en te vinden 

zijn in Handelingen 20:18-35; 22:1-22; 24:10-20; 26:2-23. In dit geheel van redevoeringen nemen 

                                                
24 Voor dit artikel zie Thiselton on Hermeneutics, 69-74. Ook Briggs geeft dit aan: ‘Speech act theory is not a solution 
to the hermeneutical problem.’ Briggs, Words in Action, 6-12.  
25 Hij moet: zijn gehoor informeren (docere), moet onderhoudend zijn (delectare), moet de emoties van zijn publiek 
weten te bespelen (movere). Quintilianus, Opleiding tot redenaar. vert. P. Sybrandy (Groningen: Historische Uitgeverij, 
2001), 19-20. 
26 De standaardopbouw van de tekst van een openbare redevoering is: exordium (inleiding); narratio (vertelling); 
propositio en partitio (stelling en indeling); argumentatio (argumentatie); peroratio (besluit). Zie A.D. Leeman en A.C. 
Braet, Klassieke retorica: Haar inhoud, functie en betekenis (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1987), 47. 
27 Zie Leeman en Braet, Klassieke retorica, 46-52.  
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Handelingen 13 en 17 een bijzondere plaats in, zoals in het nu volgende blijkt uit de structuur van 

Handelingen.  

 Lucas laat zien dat de verhouding tussen Joden en niet-Joden in de eerste gemeenschap van 

Jezus’ volgelingen vragen oproept. Handelingen 15 beschrijft hoe de apostelen de verhouding 

tussen Joden en niet-Joden in de beweging van Jezus Christus ordenen en vormt daarmee een 

cruciaal hoofdstuk in het boek. Voorafgaand eraan beschrijven de hoofdstukken 13 en 14 hoe 

Paulus en Barnabas zich richten tot Joden en sympathisanten met de joodse godsdienst, de 

zogenaamde Godvrezenden. In Handelingen 13 spreekt Paulus deze beide groepen expliciet aan in 

zijn preek. De twee hoofdstukken volgend op het centrale stuk over het apostelconvent, hoofdstuk 

16 en 17, beschrijven hoe de verkondiging van het evangelie aan de Grieken vorm krijgt. De tweede 

preek van Paulus, beschreven in hoofdstuk 17, is dan ook gericht tot de Grieken, in het bijzonder de 

wijsgeren in Athene. Deze structuur van de compositie van dit deel van Handelingen maakt reeds 

duidelijk dat de beide preken van Paulus die in deze dissertatie centraal staan gezien moeten worden 

als programmatische samenvattingen van zijn verkondiging van het evangelie, eerst aan Joden en 

Godvrezenden en daarna aan het adres van Grieken.28 

 

Er is, zoals al werd aangegeven, sprake van een gelaagdheid in de communicatie. Als 

spreker communiceert Paulus binnen de narratieve setting van Handelingen met zijn gehoor en 

communiceert Lucas als auteur via deze toespraken met zijn lezers. De twee niveaus van 

communicatie waarmee de lezers geconfronteerd worden, voltrekken zich dus enerzijds in het 

verhaal en anderzijds door middel van het verhaal. Op deze toespraken pas ik voor beide niveaus 

onderzoeksmethoden toe die afgeleid zijn van modellen ontleend aan F. Heider, T.M. Newcomb en 

F. Schulz von Thun, allen werkzaam als sociaalpsychologen. 

 In recente commentaren op Handelingen is er bij de behandeling van de redevoeringen wel 

aandacht voor de klassieke retorica in relatie tot communicatie, maar een inbreng vanuit modernere 

visies op communicatie ontbreekt.29 Voor zover mij bekend is er tot dusver overwegend via een 

klassiek-retorische benadering retorisch onderzoek gedaan naar de redevoeringen in Handelingen 

en zijn de door mij geselecteerde methodes nog niet eerder op het boek Handelingen toegepast.  

 

                                                
28 Voor de typering van de redevoeringen in Handelingen 13 en 17 als missionaire toespraken zie: G. Schneider, Die 
Apostelgeschichte 1. Teil (Freiburg: Herder, 1980), 96; F.F. Bruce, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 
31990), 37; Soards, Speeches, 20; S.E. Porter, The Paul of Act: Essays in Literary Criticism, Rhetoric, and Theology 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 1999), 129; C.S. Keener, Acts vol.1 (Grand Rapids: Baker Academic, 2012), 266. 
29 R.I. Pervo, Acts. A Commentary (Minneapolis: Fortress Press, 2009); D. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand 
Rapids: Eerdmans, 2009), 19-23; C.S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary 2 (Grand Rapids: Baker Academic, 
2012), 258-319; C.R. Holladay, Acts: A Commentary (Westminster: John Knox Press, 2016). 
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  Mijn onderzoek richt zich dan ook op de communicatie van het gesproken woord in een 

narratief aan de hand van drie communicatiemodellen die niet gebaseerd zijn op de klassieke 

retorica. Vanuit een dergelijk recenter communicatief perspectief beoogt dit onderzoek een bijdrage 

te leveren aan de analyse van de manier waarop Lucas het evangelie via redevoeringen doorgeeft. 

 

2. Probleemstelling 

Communicatie vindt in Handelingen plaats op verschillende niveaus. Zo is er sprake van 

communicatie wanneer Paulus zich met een toespraak richt tot een bepaald gehoor, en 

communiceert Lucas op zijn beurt met zijn beoogde lezers door middel van de toespraken.30 Lucas 

communiceert echter ook met de lezer van nu.31 Bij het begrip ‘lezer’ wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de geïmpliceerde of beoogde lezer, de historische en de actuele lezer.32 De eerste is 

de lezer die de auteur in gedachten had toen hij zijn tekst schreef. Van deze lezer vinden we 

gegevens in de tekst. De historische lezer behoort tot de eerste ontvangers van Lucas’ werk, en de 

actuele lezer is degene die het nu leest.  

 

Mijn onderzoeksvraag die binnen het hierboven aangegeven kader past, luidt als volgt:  

 Hoe communiceert Lucas zijn boodschap met de ontvangers in zijn weergave van Paulus als 

 redenaar in Handelingen 13:13-48 en 17:16-34?  

 

 Als brontekst van de overgeleverde Bijbeltekst gebruik ik in mijn onderzoek Novum Testamentum 

Graece in de versie NA 28. Waar er sprake is van een vertaling van de Griekse tekst, geef ik een 

eigen werkvertaling. Daar de NBG-vertaling 1951 een vrij concordante weergave van de grondtekst 

geeft, maak ik met het oog op mijn onderzoek tevens gebruik van deze vertaling. In voorkomende 

gevallen vermeld ik het gebruik ervan.  

 

3. Afbakening 

Als gesproken wordt over redevoeringen op naam van Paulus, dan betreft het Paulus zoals Lucas 

hem in Handelingen beschrijft. Dat betekent dat ik mij bezighoud met de persoon Paulus zoals 

Lucas hem weergeeft en niet met de historische Paulus zoals en voor zover deze zich laat kennen in 

                                                
30 Met Lucas duid ik de auteur van Handelingen en het evangelie naar Lucas aan. Zie hoofdstuk 2 onder B. 
31 Waar ik ‘hij’ gebruik als ik refereer aan de ‘lezer’ in het algemeen, is ook ‘zij’ te lezen. Kortheidshalve beperk ik mij 
tot de vermelding ‘hij’. 
32 Zie de reader-response benadering in hoofdstuk 2. 
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zijn brieven. Tenzij anders aangegeven, wordt de naam Paulus dus gebruikt voor de Lucaanse 

Paulus. 

 In Handelingen 20 richt Paulus zich in Milete in een ‘preek’ tot de oudsten van een 

gemeente van volgelingen van Jezus in Efeze.33 De toespraken in Handelingen 22, 24 en 26 zijn 

geen ‘preken’ en vervolgens te typeren als verdedigingstoespraken. Met de rede in Hand. 22:1-22 

verdedigt Paulus zich ten overstaan van het Joodse volk.34 In Hand 24 en 26 komt het apologetische 

karakter tot uitdrukking in Paulus’ confrontatie met de Romeinse overheid.35  Zo blijkt dat deze 

redevoeringen van Paulus niet alleen een eigen adres hebben, maar ook heel divers te typeren zijn.   

 Omdat mijn onderzoeksvraag de communicatie van het evangelie aan buitenstaanders betreft, 

beperk ik mijn onderzoek tot de redevoeringen in Hand. 13:16-48 en Hand. 17: 22-34, die beide een 

verkondigend karakter hebben: zij dienen een uiteenzetting van het evangelie voor een divers 

gehoor. Handelingen 13 bevat een preek in een joodse synagoge, terwijl Handelingen 17 een preek 

ten overstaan van Griekse wijsgeren is.  

 

4. Methode  

De methode bestaat – bij wijze van experiment – uit het toepassen van modellen die ontleend zijn 

aan de sociaalpsychologen F. Heider, T.M. Newcomb en F. Schulz von Thun. Later volgt een 

introductie van deze onderzoekers en een beschrijving van hun modellen. 

 

Methodische verantwoording 

De modellen hebben betrekking op mondelinge communicatie terwijl de redevoeringen van Paulus 

onderdeel zijn van een literaire setting. Dit verschil in setting roept de vraag op of modellen die 

gericht zijn op orale communicatie toegepast mogen worden op toespraken die literair worden 

weergegeven. Ter beantwoording van deze vraag wijs ik op het volgende: 

 Ten eerste bouwt de door mij gevolgde werkwijze voort op de breed erkende klassiek-

retorische benadering van de toespraken in Handelingen.36  Zo merkt Black met betrekking tot 

                                                
33 ‘Rede vor Christen, die gattungsmässig den Abschiedsreden zuzuordnen ist.’ Zo Schneider, Apostelgeschichte I, 96; 
Bruce, Acts, 38; J. Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 69. 
34 Schneider, Apostelgeschichte I, 96; Bruce, Acts, 37; Soards, Speeches, 20; Porter, Paul of Acts, 129; Jervell, 
Apostelgeschichte, 69. 
35 ‘Paul’s Forensic Addresses before Roman Officials.’ Aldus J.B. Green, ‘Acts of the Apostles’ in: R.P. Martin and 
P.H. Davids, Dictionary of the Later New Testament and its Developments (Downers Grove, InterVarsity Press, 1997), 
10. 
36 Kennedy, Interpretation; C.C. Black II, ‘The Rhetorical Form of the Hellenistic Jewish and Early Christian Sermon: 
A Response to Lawrence Wills Response to Lawrence Wills,’ HTR 81 (1988): 1-18. Zweck, ‘The Exordium of the 
Areopagus Speech,’ 94-103; P.E. Satterthwaite, ‘Acts Against the Background of Classical Rhetoric,’ in: The Book of 
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Handelingen 13 op: ‘In sum, neither the structure nor the content of Acts 13:13-48 exhibits any 

significant deviation from the conventions of Greco-Roman rhetoric. On the contrary, to an 

impressive degree Paul’s oration at Pisidian Antioch hews closely to those classical norms.’37  

 Ten tweede is het een algemeen aanvaard gegeven dat de geschriften van het Nieuwe 

Testament ontstaan zijn in een overwegend orale cultuur: oraliteit en tekstualiteit zijn met elkaar 

verweven. De geschreven teksten werden voorgelezen en zo mondeling weergegeven.38 Persoonlijk 

lezen gebeurde voornamelijk hardop, maar kwam beperkt voor.39 

 Toepassing van de communicatiemodellen op de literair weergegeven redevoeringen in 

Handelingen is dan ook methodisch verantwoord. De geïntroduceerde communicatiemodellen, 

onderzoeksmethoden en de klassiek-retorische kenmerken van de redevoeringen worden later in dit 

hoofdstuk uitgebreider beschreven. 

 

Opzet 

In mijn onderzoek gaat het weliswaar om Paulus als redenaar, zijn boodschap en zijn hoorders in 

hun onderlinge relatie, maar het is Lucas die als zender via Paulus aan zijn lezers een boodschap 

doorgeeft. Via een exegese van de betreffende pericopen in Handelingen bied ik zicht op deze 

boodschap die Lucas verkondigt door middel van zijn narratief over Paulus. Omdat de 

redevoeringen van Paulus een onderdeel zijn van het totaal aan redevoeringen die Lucas gebruikt 

om zijn boodschap te communiceren, zal ook deze context toegelicht worden.  

Daarnaast is voor een juist verstaan van Bijbelteksten een bezinning op de relatie tussen schrijver, 

tekst en lezer noodzakelijk, onder meer vanwege de afstand in tijd tussen schrijver(s) van toen en 

lezer(s) van nu. Hiervoor wend ik mij tot de hermeneutiek die zoekt naar sleutels om toegang te 

krijgen tot de betekenis van een tekst. 

 Er is een verscheidenheid aan hermeneutische benaderingen die de relatie auteur-tekst-lezer 

aan de orde stellen.40 Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen benaderingen die zich in 

het bijzonder richten op de rol van de auteur, en andere die de tekst centraal stellen of juist weer de 

                                                
Acts in Its Ancient Literary Setting, eds., B.W. Winter and A.D. Clarke, vol. I of The Book of Acts in Its First Century 
Setting, ed. B.W. Winter (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 337-379. Soards, Speeches; B. Witherington III, The Acts of 
the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998); Keener, Acts, 1:258-319; Keener, Acts, 
2:2054-2055; Keener, Acts, 3:2617-2619. 
37 Black, ‘Rhetorical Form,’10. 
38 Zie hoofdstuk 2.  
39 Zo wordt in het Nieuwe Testament het werkwoord ἀναγινώσκειν in het algemeen gebruikt in de betekenis van 
hardop lezen. Zie Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat,’ 3-27. 
40 Zwiep, Tussen tekst en lezer II, 169-411.  
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lezer als uitgangspunt kiezen,41 en er zijn benaderingen die uitgaan van een voortdurende 

wisselwerking tussen tekst en lezer.42 In deze studie neem ik de hermeneutiek van Gadamer als 

referentiekader. Hij schenkt uitdrukkelijk aandacht aan de relatie tussen tekst en lezer met enerzijds 

oog voor de historische afstand tussen beide, en anderzijds met inachtneming van de inbreng van de 

lezer bij het interpreteren. Bovendien neemt in zijn visie op interpretatie en communicatie het 

communicatieproces een duidelijke plaats in. Een lezer gaat namelijk in zijn benadering een dialoog 

aan met eerdere lezers.43In het onderzoek worden de volgende stappen gezet: 

Na de beschouwingen in dit eerste hoofdstuk over communicatie en de hermeneutische visie 

van Gadamer, bespreek ik in hoofdstuk 2 een aantal inleidingsvragen over Handelingen, de 

mondelinge overlevering, de auteur en de eerste ontvangers. In de hoofdstukken 3 en 4 volgen 

exegeses van Hand. 13:13-48 en Hand. 17:16-34, samen met communicatieve verkenningen. Aan 

de exegese ontleen ik gegevens voor hoofdstuk 5 waarin ik de communicatie van Paulus met zijn 

hoorders analyseer door de communicatiemodellen toe te passen. In hoofdstuk 6 bespreek ik de 

interactie van Lucas met de beoogde lezer van Handelingen 13 en 17, eveneens met gebruikmaking 

van de betreffende communicatiemodellen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met bevindingen. In 

Hoofdstuk 7 beschrijf ik mijn bevindingen en conclusies in een evaluatie van mijn onderzoek als 

geheel. Met het ontwerp van een hermeneutisch model besluit ik hoofdstuk 7. 

 

 

B. Communicatie 

 

1. Inleiding  

Het woord ‘communicatie’ heeft in onze tegenwoordige maatschappij een vertrouwde klank. 

                                                
41 Voor het centraal stellen van de auteur zie bijvoorbeeld E.D. Hirsch, Validity in Interpretation (London: Yale 
University Press, 1967); voor het centraal stellen van de tekst in de structuralistische hermeneutiek, zie Zwiep, Tussen 
tekst en lezer II, 224-244; voor de lezer als uitgangspunt zie bijvoorbeeld W. Iser, The Act of Reading: A Theory of 
Aesthetic Response (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984); R. Fowler, ‘Who is “The Reader” in Reader-
Response Criticism?’ Semeia 31 (1985): 5-23; U. Eco, Lector in Fabula: De rol van de lezer in narratieve teksten. 
Trans. Y. Boeke & P. Krone (Amsterdam: Bert Bakker, 1989). 
42 Paul Ricoeur bepleit deze visie. Voor een literatuuroverzicht zie Zwiep, Tussen tekst en lezer II, 291. 
43 Gadamers hoofdwerk Wahrheit und Methode verscheen in 1960 en kende diverse drukken. De laatste uitgave van 
Wahrheit und Methode is opgenomen in Gesammelte Werke I (Tübingen: Mohr Siebeck, 1990) en Gesammelte Werke 
II (Tübingen: Mohr Siebeck, 1993). In deze studie aangeduid als respectievelijk GW I en GW II. ‘Das Verstehen ist 
selber nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern als Einrücken in ein 
Überlieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermitteln. Das ist es, was in der 
hermeneutischen Theorie zur Geltung kommen muss, die viel zu sehr von der Idee eines Verfahrens, einer Methode, 
beherrscht ist.’ Zie Gadamer, GW I, 295. De cursivering is van Gadamer zelf. 
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Het werd na de Tweede Wereldoorlog een wijd verspreid begrip en kreeg aandacht in disciplines als 

psychologie, sociologie, filosofie en ook in de theologie.44 Zo vroeg de missioloog H. Kraemer al in 

1957 met zijn publicatie Communicatie, een tijdvraag nadrukkelijk aandacht voor de communicatie 

van de christelijke boodschap.45 In de loop van de tijd zijn veel publicaties over het verschijnsel 

communicatie gevolgd.46 

 In de volgende paragrafen verken ik een aantal begrippen met betrekking tot communicatie. 

Daarbij komt het houden van een toespraak aan de orde en bespreek ik enkele theorieën die bij een 

verbale vorm van communicatie van toepassing zijn.  

 Tijdens een interactie tussen personen doen zich allerlei processen voor. Onderzoek naar 

deze processen heeft in de communicatieleer geleid tot het opstellen van verschillende modellen. In 

dit onderzoek naar de redevoeringen in Handelingen 13 en 17 maak ik gebruik van modellen waarin 

de relatie spreker, boodschap en hoorder belicht wordt. Dit betreft de modellen van F. Heider, T.M. 

Newcomb en F. Schulz von Thun. Zo beschrijft Heider de relatie tussen mensen die met elkaar 

communiceren en geeft hij vorm aan een psychologie van sociale interactie die de persoonlijke 

concepten en percepties van de deelnemers in kaart brengt.47 Newcomb bouwt voort op de theorie 

van Heider en legt de nadruk op de tweezijdigheid van de communicatie. Hij richt zich op de relatie 

tussen de participanten, waarbij de communicatie betrekking kan hebben op een persoon, een zaak 

of een bepaald onderwerp. Schulz von Thuns aandacht gaat nadrukkelijk uit naar de boodschap die 

een communicator wil overbrengen. Hij wijst op de meervoudigheid van een boodschap: elke 

ontvanger hoort als het ware gelijktijdig maar met verschillende oren. 

 

                                                
44 J.G. Stappers, Massacommunicatie en andere paradoxen (Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1995), 2. 
45 H. Kraemer, Communicatie, een tijdvraag (’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1957). Kraemer, Communicatie, 12: 
‘Onze aandacht is in het bijzonder gericht op de communicatie van de Christelijke boodschap, welke naar haar wezen 
de diepste vorm van communicatie bedoelt, namelijk het één-zijn in de gemeenschap met Christus.’ Hij ziet in zijn tijd 
een communicatiekloof die ‘niet alleen een zaak is tussen de kerk en de onkerkelijke, onwetende, onverschillige 
massa’s, maar deze is ook aanwezig binnen de Kerk tussen de man op de kansel – aangenomen dat hij werkelijk 
Christus in Zijn volheid predikt – en de mens in de kerkbank.’ Zie Kraemer, Communicatie, 102. 
46 Zie publicaties op het terrein van de praktische theologie en de daarin vermelde literatuur, zoals de publicaties van A. 
van der Meiden, Mensen winnen: De overdracht van de boodschap (Baarn: Ten Have, 1973); Alleen van horen zeggen: 
Bouwstenen voor een communicatieve theologie (Baarn: Ten Have, 1980); De markt van geloven (Baarn: Ten Have, 
1999). Zie ook J. Hemels en H. Hoekstra, Media en religieuze communicatie (Hilversum: Gooi en Sticht, 1985); F.G. 
Immink, In God geloven (Zoetermeer: Meinema, 2003); I. de Feijter, The Art of Dialogue: Religion, Communication 
and Global Media Culture (Münster: Lit Verlag, 2006). 
47 F. Heider, The Psychology of Interpersonal Relations (Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1958; repr., Mansfield: 
Martino, 2015), 1: ‘A person reacts to what he thinks the other person is perceiving, feeling, and thinking, in addition to 
what the other person may be doing.’ Hij ontwikkelt een theorie van sociaal gedrag die gebaseerd is op een netwerk van 
wetenschappelijke concepten en hun onderlinge relaties. Tevens maakt hij gebruik van wat in het gewone menselijke 
verkeer het gezonde verstand genoemd wordt dat mensen gebruiken in het onderlinge verkeer. Dit formuleert hij in een 
theorie van sociale perceptie, een theorie hoe mensen denken over sociaal gedrag. Zie Heider, Psychology, 5. Heider 
werd in 1947 hoogleraar aan de universiteit in Kansas (USA). 
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2. Begripsbepaling 

Communicatie, zo tekent Stappers aan, is een ‘knuffelterm’ geworden door het frequente gebruik 

van deze term in allerlei verbanden.48 Hij benadrukt daarbij dat een term als communicatie 

consequent gebruikt moet worden in de eenmaal gegeven betekenis.  

 ‘Een mens kan niet niet-communiceren,’ met deze uitspraak geeft Watzlawick aan dat 

mensen altijd communiceren: men spreekt, luistert, schrijft en leest.49 Ook bij elke afwezigheid van 

taal geeft en ontvangt men voortdurend informatie. Iemand die bijvoorbeeld in een drukke 

omgeving strak voor zich uitkijkt, communiceert met de omgeving door met zijn houding aan te 

geven dat hij met rust gelaten wil worden. Kortom: volgens Watzlawick is alle gedrag 

communicatie. 

 Toch blijft het onduidelijk wat precies onder ‘communicatie’ verstaan moet worden. 

Communicatiedeskundigen zijn het er niet over eens hoe het fenomeen benoemd en begrensd moet 

worden, zodat niet is aan te geven welke componenten precies bepalen of iets communicatie is, of 

niet.  Korswagen spreekt over honderden definities,50 Fauconnier signaleert een doolhof van 

opvattingen, maar komt niettemin tot de volgende definitie van communicatie:  

 

In een algemeen communicatietheoretisch perspectief is menselijke of sociale communicatie 

een proces waarbij een zender, door middel van een kanaal, tekens en signalen, gegevens 

tracht ter beschikking te stellen van een ontvanger, met de intentie deze door hem te laten 

verwerken tot informatie met een door de zender bedoelde betekenis.51  

 

Per definitie is communicatie dus op te vatten als een proces waarbij ten minste twee instanties 

betrokken zijn. Communicatie gaat altijd uit van iemand, de zender, en is gericht op iemand, de 

ontvanger. Communicatie heeft als doel om door middel van een ‘kanaal’, tekens en signalen, de 

ander aan informatie – ook wel boodschap genoemd – te helpen. Het maakt in deze benadering niet 

                                                
48 Stappers, Massacommunicatie, 3. ‘Want als het wel dezelfde term, maar niet dezelfde betekenis is, mogen allerlei 
uitspraken die over het een gaan, niet aan het ander gekoppeld worden. Een auteur mag het niet, en hij moet zich 
realiseren dat veel lezers het wel zullen doen. Dat is in dit geval extra lastig, want “communicatie” is inmiddels een 
‘knuffelterm’. Met graagte wordt de term gebruikt en het gemak waarmee dat gebeurt, versluiert het feit dat er een 
ingewikkeld complex van betekenissen achter schuilgaat.’ 
49 P. Watzlawick, J.H. Beavin en D.D. Jakson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie (Deventer: 
Loghum Slaterus, 51978), 42. 
50 G. Fauconnier, Algemene Communicatietheorie (Leiden: Martinus Nijhoff, 21990), 28 [Dit is een oorsponkelijk 
Nederlandstalige uitgave. Fauconnier publiceerde in vier talen.]; C.J. Korswagen, Gids voor de techniek van 
doeltreffend spreken, presenteren en instrueren (Deventer: Loghum Slaterus, 1988), 20. 
51 Fauconnier, Communicatietheorie, 196.  
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uit of de zender zijn boodschap verbaal of non-verbaal communiceert. Het criterium is dat de 

zender zijn boodschap gestalte geeft met de bedoeling om aan de ontvanger iets kenbaar te maken.  

 De definitie van Fauconnier weerspiegelt een teleologische opvatting van communicatie.52 

In overeenstemming daarmee gebruik ik het begrip communicatie als een proces waarin een poging 

gedaan wordt tot ‘het gemeenschappelijk maken’ van de leef- en gedachtewereld van de zender en 

de ontvanger.53 Hierbij hanteer ik basale begrippen als zender, kanaal, informatie, ontvanger en 

effect die binnen de communicatiewetenschap als basiselementen worden beschouwd.54  

 Lasswell omschrijft communiceren als het antwoord geven op de volgende vragen: ‘Wie? 

Zegt wat? Via welk kanaal? Tegen wie? Met welk effect?’55 In dit model wordt expliciet naar de 

effecten van communicatie gevraagd. Lasswell wijst erop dat alle elementen van het 

communicatieproces onderling samenhangen en het resultaat van het proces beïnvloeden.  

In grote lijnen spelen de volgende zaken een rol in het communicatieproces. 

 

       informatie        informatie  

ZENDER _______ KANAAL _______ ONTVANGER ______ EFFECT. 
                                                                                                                       Figuur 1.1  

 

Bij dit eenvoudige model is een aantal vragen te stellen, zoals: is er sprake van een één- of 

tweerichtingsverkeer? Kan er nog wel gesproken worden van communicatie als het proces zich 

alleen van de zender naar de ontvanger voltrekt? Is er een doelgerichtheid van de kant van de 

zender of van de ontvanger? Is er alleen sprake van communicatie als het gestelde doel 

verwezenlijkt wordt. 

                                                
52 Fauconnier, Communicatietheorie, 32-34 wijst op een visie die ervan uitgaat dat communicatie in feite gedrag is en 
alle gedrag communicatie. Omdat men zich onmogelijk niet gedragen kan, kan men ook onmogelijk niet 
communiceren. Deze opvatting komt tot uitdrukking in de eerder vermelde uitspraak van Watzlawick: ‘Een mens kan 
niet niet-communiceren.’ Zo geeft het spontaan uiten van pijn-kreten wel informatie naar anderen in de omgeving, maar 
is niet doelgericht. In de definitie van Fauconnier is de doelgerichtheid geformuleerd vanuit het standpunt van de 
zender. Intentionaliteit kan echter ook vanuit de ontvanger benaderd worden. Deze is er dan op gericht om gegevens te 
ontvangen.  
53 Deze aanduiding ontleen ik aan Fauconnier, Communicatietheorie, 38 die spreekt over vergemeenschappelijking. In 
de terminologie van Gadamer, zie hierna, wordt communicatie omschreven als de poging om de eigen verstaanshorizon 
te laten samensmelten met de verstaanshorizon van de ander. 
54 Zie Korswagen, Gids, 15-29; Fauconnier, Communicatietheorie, 28-42; J.J. van Cuilenburg, O. Scholten en G.W. 
Noomen, Communicatiewetenschap (Muiderberg: Coutinho, 31991), 15; A.C.J.M. Olsthoorn en J.H. van der Velden, 
Elementaire communicatie (Zutphen: Thieme, 1996), 25; M. Steehouder, C. Jansen, J. Mulder, E. van der Pool, W. 
Zeijl, Leren communiceren (Groningen: Noordhoff, 62012), 21-22; F.R. Oomkes, Communicatieleer (Den Haag: Boom 
Lemma, 92013), 40. 
55 H.D. Lasswell, ‘The Structure and Function of Communication in Society,’ in: L. Bryson, The Communication of 
Ideas (New York: Cooper Square, 1964), 37-38. 
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Als een zender informatie naar een ontvanger wil sturen, dan moet die informatie verstaanbaar 

worden gemaakt. In het algemeen wordt onder het begrip informatie datgene verstaan wat in 

enigerlei vorm van taal gecommuniceerd wordt,56 waarbij aangetekend moet worden dat talige 

overdracht samen kan gaan met non-verbale informatie. Het geëncodeerde bericht wordt via een 

kanaal verzonden naar de ontvanger die het op zijn beurt moet decoderen en interpreteren.  

 Binnen het terrein van de communicatie zijn communicatievelden te onderscheiden. Zo 

wordt er gesproken over intrapersoonlijke communicatie als zender en ontvanger samenvallen in 

één persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als mensen tegen zichzelf praten, soms onhoorbaar, soms 

hardop. Als iemand een knoop in een zakdoek legt als een boodschap om iets niet te vergeten, is 

ook dat een vorm van communiceren, maar dan alleen met zichzelf. Van interpersoonlijke 

communicatie, ook wel face-to-face communicatie genoemd, is het kenmerk dat de zender en de 

ontvanger van rol kunnen wisselen. Er is een directe feedback mogelijk waarbij de een de ander kan 

corrigeren om zo tot een beter verstaan van elkaar te komen. Wanneer het ontvangerspubliek uit een 

zeer grote groep mensen bestaat, wordt al snel over massacommunicatie gesproken. De toevoeging 

‘massa’ wekt de suggestie dat deze communicatie een massaal publiek impliceert en zich beperkt 

tot de massamedia, zoals kranten, tijdschriften, radio, televisie, internet en sociale media. Door de 

term ‘openbare communicatie’ te gebruiken, vervalt deze associatie,57 en wordt duidelijk dat dit 

veld van communicatie is bedoeld om informatie aan iedereen bekend te maken.  

 

3. Drie vormen van communicatie 

In de literatuur worden met betrekking tot het communiceren drie vormen onderscheiden, ten 

eerste:58  

Lineaire communicatie  

Lineaire communicatie is een vorm van communicatie waarbij iemand op welke manier dan ook 

een boodschap naar een ander verstuurt zonder dat de ander daarop onmiddellijk kan reageren: de 

ontvanger telt niet in dit communicatieproces.59 

                                                
56 Cuilenburg, Communicatiewetenschap, 11. 
57 Stappers, Massacommunicatie, 11. 
58 Fauconnier, Communicatietheorie, 35; Olsthorn, Elementaire communicatie, 23-34; Oomkes, Communicatieleer, 23. 
59 Te denken valt aan het versturen van folders, of aan een mondelinge persmededeling zonder aan journalisten de 
gelegenheid te bieden om vragen te stellen. Spreken in het openbaar lijkt op deze vorm van communicatie. Er spreekt 
één persoon, het gehoor fungeert als ontvanger. Toch is er een beperkte interactie tussen spreker en publiek. Bij een 
goede voorbereiding van de spreker behoort ook dat hij zich van tevoren goed op de hoogte stelt van zijn gehoor. 
Tijdens het spreken kan hij letten op reacties van het publiek of deze uitlokken. Een lineaire benadering van 
communicatie blijkt beperkingen te hebben. 
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           Figuur 1.2 

 

Ik licht deze vorm nu nader toe en maak daarbij gebruik van het model van C. Shannon en W. 

Weaver in de bewerking door Dingemans (zie fig. 1.2).60  

 Er is een zender S(ender) met een eigen referentiekader (α) van waaruit deze een gedachte 

of zaak M(essage)1 codeert tot een boodschap M(essage)2. Hij zendt deze via een kanaal C(hannel) 

naar een ontvanger R(eceiver) die de boodschap uit de code decodeert (M3) en interpreteert (M4) 

binnen een eigen referentiekader (β).  

De termen en aanverwante tekens die hierboven gebruikt zijn, geven het volgende aan:  

(S)  is de zender die iets wil meedelen, overdragen of beïnvloeden;  

(M1) is de boodschap of informatie, anders geformuleerd: de inhoud van wat de zender overdraagt;  

coderen is het opstellen van de boodschap of informatie in een vorm (M2) die voor de ontvanger 

(R) begrijpelijk is;  

decoderen (M3) betekent dat de ontvanger (R) de informatie vertaalt en interpreteert;  

het kanaal (C) is het middel waarmee de communicatie gestalte krijgt. Dat kanaal kan bijvoorbeeld 

bestaan uit taal.  

                                                
60 C.E. Shannon en W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication (Illinois: University of Illinois, 51972), 7, 
34. Dit model is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een wiskundige theorie van communicatie die toegepast kan 
worden bij elke vorm van informatieoverdracht, of het nu door mensen is, machines of andere systemen. Het begint met 
een bron, van waaruit een boodschap gaat naar een transmitter, waar deze omgezet wordt in een signaal, dat tot een 
geluid wordt op weg naar de ontvanger, die het decodeert en tot bestemming brengt. Voor de bewerking door 
Dingemans zie G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders (Kampen: Kok, 1991), 142-144. Deze maakt tevens 
gebruik van de weergave van dit model door Fauconnier, Communicatietheorie, 44. 
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 Ieder mens heeft een eigen referentiekader, een kijk op de wereld die gevormd is door eigen 

ervaringen en levensvisie. Vanuit dat eigen kader (α) wordt door (S) boodschap (M1) gevormd. De 

ontvanger (R) interpreteert vanuit zijn eigen referentiekader (β) de boodschap (M1) en vormt van 

(M1) zijn eigen versie (M4).  

 Er kunnen factoren zijn die het communicatieproces verstoren. Er is dan sprake van ruis 

N(oise) en ruis kan tot miscommunicatie leiden. De oorzaken ervan kunnen in het proces zelf 

liggen, bijvoorbeeld omdat de spreker door stopwoorden te gebruiken de aandacht van de 

boodschap afleidt. Ruis kan eveneens ontstaan bij een teveel aan informatie waardoor er bij de 

ontvanger groeiend verzet ontstaat tegen het nog meer moeten opnemen en verwerken van 

informatie.  

 De beoogde informatie door de zender en gerealiseerde informatie door de ontvanger 

kunnen pas geheel of gedeeltelijk samenvallen indien zender en ontvanger voor het overgrote deel 

gebruikmaken van eenzelfde tekensysteem of taal. Tekensysteem α, dat afkomstig is uit het 

culturele kader van zender (S), moet voor een groot deel samenvallen met en opgevangen worden 

door het tekensysteem β, dat behoort bij het culturele systeem van ontvanger R. Van belang is dus 

de vraag of de gedecodeerde boodschap (M3) door de ontvanger vervolgens bruikbaar gemaakt kan 

worden binnen zijn eigen referentiekader (M4), dat wil zeggen, voor hem een pragmatische 

boodschap is. 

 Via dit lineaire model lopen allerlei vormen van openbare communicatie zoals lezingen, 

kranten en tijdschriften, radio en televisie. In dit model is geen plaats voor feedback van de kant van 

de hoorders of lezers.  

 

Circulaire communicatie 

In deze tweede vorm van communicatie kan de ontvanger juist wel reageren op de zender. Zij 

kunnen van rol wisselen. Er is een heen-en-weer tussen spreker en hoorder met een wederzijdse 

mogelijkheid tot feedback. Feitelijk is er dan sprake van een nieuwe vorm van communicatie 

waarvoor wel de term ‘speech-communication’ gebruikt wordt.  

 

Interactionele symboolcommunicatie  

Deze derde vorm van communicatie veronderstelt een voorgegeven betrokkenheid van zender (A) 

en ontvanger (B) – van spreker en hoorder – op een zaak (X), waarmee beiden in relatie staan. Dit 

model wordt aangeduid als ABX-model. Het is uitgewerkt door T.M. Newcomb,61 die zijn theorie 

                                                
61 Zie J.A.A. van Leent, Sociale Psychologie in drie dimensies (Utrecht: Het Spectrum, 61972); Fauconnier, 
Communicatietheorie, 58-61; 150-154. Cuilenburg, Scholten en Noomen, Communicatiewetenschap, 288-291.  
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baseerde op de balanstheorie van F. Heider. Het ABX-model werk ik nader uit in paragraaf C. 

 

Samenvattend: In een lineaire vorm van communicatie wordt uitgegaan van de zender. Het effect 

van de boodschap op de ontvanger blijft buiten beschouwing. Er is sprake van een circulaire vorm 

als zender en ontvanger van rol kunnen wisselen. De typering interactionele communicatie is van 

toepassing als de zender tegelijk ontvanger kan zijn en de als ontvanger aangeduide persoon tegelijk 

ook zender kan zijn. Beiden hebben een betrokkenheid bij het onderwerp waarover 

gecommuniceerd wordt. 

 Van de genoemde drie vormen van communicatie is de lineaire vorm niet van toepassing op 

de toespraken in Handelingen, want de hoorders in het verhaal kunnen wel direct reageren. Ook de 

circulaire vorm blijft buiten beschouwing, omdat in Handelingen niets blijkt van een heen-en-weer 

gaan tussen Paulus en zijn gehoor: er is geen sprake van een rolwisseling tussen Paulus als spreker 

en zijn hoorders, noch vindt er een wederzijdse uitwisseling van informatie plaats. Het ABX-model 

is hier wel van toepassing, anders dan de lineaire en circulaire vorm van communicatie. 

 

4. Klassiek-retorische analyse 

Lucas schreef zijn werk in een cultuur waarin communicatie overwegend oraal/auditief gericht was 

en retorica beoefend werd. In hoofdstuk 3 schenk ik nader aandacht aan de klassieke retorica en ga 

ik na of er aanwijzingen zijn dat Lucas gebruik maakt van toen gangbare retorische benaderingen. 

 Retorica was een onderdeel van de Griekse en Romeinse opvoeding en belangrijk voor de 

Griekse en Romeinse samenleving als geheel.62 In heel de oudheid werd retorica beoefend op elk 

gebied van het openbare leven en door een breed scala van sociale groepen op vele terreinen van het 

privéleven. Retorica werd ingezet voor zowel zaken als voor plezier.63 Voor de beoefening van de 

welsprekendheid werden aan leerlingen die opgeleid werden tot redenaar, maar ook voor 

gevorderden, in handboeken voorschriften en handreikingen gegeven om tot een goede toespraak te 

komen.64 

 Het onderzoek naar de relatie tussen Handelingen en de klassieke retorica heeft in de loop 

                                                
62 T. Morgan, Literate Education in the Hellenistic and Roman Worlds (Cambridge: Cambridge University Press, 
1998), 190. Zij schrijft: ‘The study of rhetoric is described as part of the final stage of education, supervised by its 
special teacher, the rhetor. (...) Rhetoric is first and foremost the art of speaking.’  
63 Morgan, Literate Education, 190. Sommige schrijvers die destijds discussieerden over retorica beschreven retorica 
‘as the correlate of power’ en waren van mening dat ‘Rhetoric is the tool of the culturally implicated, the rich, the 
urbane, the free, the male and the educated.’ Morgan, Literate Education, 235. 
64 Rhetorica ad Herennium, toegeschreven aan Cicero, maar ook aan een onbekende Cornificius, ± 84 v.Chr.; Cicero, 
De Oratore ± 55 v.Chr.; Quintilianus, De Institutione Oratoria, ± 95 n.Chr.; Zie Kennedy, Interpretation, 12. 
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 van de tijd tot een veelheid aan literatuur geleid.65 Inzichten daaruit zijn verwerkt in mijn 

bespreking van de klassiek-retorische kenmerken in Lucas’ weergave van de redevoeringen van 

Paulus in de hoofdstukken 3 en 4, respectievelijk: ‘Het evangelie gebracht aan Joden (Hand. 13:13-

48)’ en ‘Het evangelie gebracht aan Grieken (Hand. 17:17-34).’ 

 

 
C. Drie communicatiemodellen 

 

In dit onderdeel wordt de betrokkenheid in kaart gebracht van Paulus op zijn gehoor en vice versa. 

Daartoe maak ik gebruik van die communicatiemodellen die de mogelijkheid bieden om de relatie 

van Paulus en zijn hoorders ten opzichte van zijn boodschap te onderzoeken. In het kader daarvan 

beschrijf ik eerst de communicatiemodellen van F. Heider en T.M. Newcomb. Daarna beschrijf ik 

het model van F. Schulz von Thun waarin hij nadrukkelijk aandacht schenkt aan zowel de spreker 

als communicator als aan de persoon van de ontvanger en aan de boodschap.  

 

1. Het communicatiemodel van F. Heider 

Fritz Heider was Oostenrijker van geboorte. Vanaf 1927 was hij in Hamburg werkzaam als lector in de 

ontwikkelingspsychologie aan het Psychologisch Instituut geleid door William Stern. Hij had 

contacten met filosofen, psychologen van allerlei denominaties, biologen, schrijvers en kunstenaars. In 

1930 werd hij gevraagd om leiding te geven aan het nieuwe Clarke Research Department in 

Northhampton (VS) waar onderzoek werd gedaan naar het leren van taal door dove kinderen. Voor de 

beschrijving van hun gedrag was een systematisch psychologische theorie van sociale relaties nodig, 

die moest beginnen vanuit een goed gevormd netwerk van begrippen dat op dat gebied van toepassing 

is. De doorbraak kwam toen Heider zich realiseerde dat zo’n krachtig conceptueel netwerk al bestond. 

Dat was namelijk de ‘gezond verstand psychologie’ (common-sense psychology) van de begrippen die 

gewone mensen gebruiken om het menselijk gedrag te beschrijven en te begrijpen.66 

 

                                                
65 Zie onder andere: J.W. Bowker, ‘Speeches in Acts: A Study in Proëmium and Yelammedenu Form,’ NTS 14 
(1967/68): 96-104; Kennedy, Interpretation; P.E. Satterthwaite, ‘Acts Against the Background,’ 337-379; Soards, 
Speeches; Witherington, Acts; Porter, The Paul of Acts; R.D. Anderson, Ancient Rhetorical Theory and Paul, repr., 
(Leuven: Peeters, 1999); C.S. Keener, ‘Some Rhetorical Technics in Acts, 24:2-21,’ in: S.E. Porter, Paul’s World Past 
4. (Leiden: Brill, 2008), 221-251.  
66 Voor de levensloop van Heider zie onder andere: F. Heider, The Life of a Psychologist: An Autobiography 
(Lawrence: University of Kansas Press, 1983); J.H. Harvey, ‘Fritz Heider (1896-1988),’ American Psychologist 44 
(1989): 570–571; B.F. Malle en W. Ickes, ‘Fritz Heider: Philosopher and Social Psychologist,’ in: G.A. Kimble and M. 
Wertheimer, eds., Portraits of Pioneers in Psychology, vol. IV (Washington, DC: American Psychological Association, 
2000), 195-214.  
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Wat Heider vooral laat zien, is het belang van relaties voor de communicatie. Hij ontwikkelde een  

balanstheorie en formuleerde deze voor het eerst in 1946 in het artikel met als titel ‘Attitudes and 

Cognitive Organization.’67 Het artikel wordt door Ickes gekwalificeerd als baanbrekend.68 Heiders 

ideeën kregen echter aanvankelijk weinig aandacht en waardering. In 1958 publiceerde hij zijn 

hoofdwerk The Psychology of Interpersonal Relations69 waarin hij zijn balanstheorie nader uitwerkt 

en uiteenzet hoe mensen vormen van gedrag waarnemen en interpreteren. Hij beschrijft processen 

die zich voordoen bij de meningsvorming over een andere persoon. Die mening kan positief of 

negatief gekleurd zijn, vooroordelen kunnen (mede) bepalend zijn.70 

Ickes71 beschrijft de ontvangst destijds van The Psychology of Interpersonal Relations. Deze was 

aanvankelijk ambivalent en voorzichtig. Dat werd onder meer veroorzaakt doordat aan Heiders 

verhandeling empirische steun ontbrak in een tijd waarin het experiment hoog stond aangeschreven. 

Heider werd in die tijd als een buitenbeentje gezien, omdat hij bovendien zijn inzichten afleidde uit 

de psychologie van het gezonde verstand. Cognitieve theorieën die opgang deden, zagen de mensen 

als complexe biologische machines geleid door (vaak onbewuste) cognitieve processen. Deze 

opvattingen leken tegemoet te komen aan de wens van veel psychologen om ‘werkelijke’ 

wetenschap te beoefenen en niet ‘gewoon filosofie’. 

 De grondgedachte in het concept van balans is het besef dat overtuigingen, attitudes en 

gedrag in de regel beogen balans aan te brengen. Mensen zijn gericht op eigen consistent gedrag en 

gaan ervan uit dat inconsistentie schadelijk is.72 Dit heeft tot gevolg dat er spanning ontstaat omdat 

men de inconsistentie wil elimineren of verminderen.73  

                                                
67 F. Heider, ‘Attitudes and Cognitive Organization,’ The Journal of Psychology 22 (1946): 107–112;  
68 Ickes in: ‘Fritz Heider: Philosopher and Psychologist,’ 212. 
69 F. Heider, The Psychology of Interpersonal Relations (Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1958). 
70 Heider merkt in Psychology, 182 wel op: ‘To conceive of a person as having positive and negative traits requires a 
more sophisticated view; it requires a differentiation of the representation of the person into subparts that are of unlike 
value.’  
71 Ickes in: ‘Fritz Heider: Philosopher and Psychologist,’ 214. 
72 R.B. Zajong, ‘The Concepts of Balance, Congruity, and Dissonance,’ The Public Opinion Quarterly, 24/2, Special 
Issue: Attitude Change (Summer, 1960): 280. Zajong geeft dit weer met: ‘the concept of consistency underscores and 
presumes human rationality. It holds that behavior and attitudes are not only consistent to the objective observer, but 
that individuals try to appear consistent to themselves. It assumes that inconsistency is a noxious state setting up 
pressures to eliminate or reduce it.’ Hij merkt daarbij op: ‘The people who live in glasshouses apparently do not throw 
stones.’ 
73 Festinger ontwikkelde met betrekking tot dit gericht zijn op consistent gedrag de theorie van cognitieve dissonantie. 
Zie L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford: Stanford University Press, 1957). Hij gaat ervan uit, dat 
mensen streven naar een situatie waarin hun gedrag en hun cognities (overtuiging, normen, waarden, kennis) met elkaar 
in overeenstemming zijn. Iedereen wil in principe dat zijn gedrag in overeenstemming is met zijn overtuiging. Als 
echter iemand in een situatie verkeert waarin het gedrag strijdig is met zijn cognitief stelsel, dan verkeert hij in onbalans 
en zal hij ernaar streven deze weer met elkaar in evenwicht te brengen. Zajong, ‘Concepts,’ 290, bespreekt enkele 
mogelijkheden tot het opheffen van deze onbalans.   
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Met de balanstheorie geeft Heider een model van communicatie waarbij met name aandacht 

is voor de interpersoonlijke relaties, die bijvoorbeeld een rol spelen tijdens een redevoering. 

Enerzijds vormt de spreker zich dan een beeld van zijn hoorders en anderzijds doet het gehoor 

hetzelfde ten aanzien van de spreker. In relaties tussen mensen komen ook gevoelens naar voren. In 

de opvatting van Heider kunnen veel activiteiten dan ook alleen maar begrepen worden als men de 

gevoelens onderkent die ermee samengaan.74  

 De theorie van Heider heeft hoofdzakelijk betrekking op de waarneming door een individu, 

maar is in grote lijnen ook toepasbaar op openbare communicatie. In de meest eenvoudige vorm 

betreft het de betrokkenheid van twee personen op elkaar, die beiden deze relatie als positief of 

negatief ervaren, ofwel als verschillend. In het eerste geval is er sprake van evenwicht, maar als de 

relatie door de een als positief, maar door de ander juist als negatief ervaren wordt, dan doet zich 

disharmonie voor en treedt er een spanning op om tot harmonie te komen.75  

Heider geeft het volgende experiment als voorbeeld ter illustratie van zijn theorie:76  

Aan een aantal mensen werd een korte beschrijving gegeven van de volgende situatie tussen twee 

mensen:  

‘Bob denkt dat Jim erg dom is en een eersteklas zeurpiet. Op een dag leest Bob enkele gedichten die 

hij zozeer waardeert dat hij de moeite neemt om de auteur op te sporen om hem te groeten. Hij 

ontdekt dat Jim de gedichten schreef.’77 

Aan de proefpersonen werd gevraagd om de meest waarschijnlijke uitkomst op te schrijven, dat wil 

zeggen van wat er in negen van de tien keer zou gebeuren wanneer zich iets vergelijkbaars zou 

voordoen.  

  In de voor de proefpersonen getekende situatie werden de gedichten gewaardeerd (Heider 

gebruikt de term ‘liked’), maar de auteur ervan niet. Zo’n combinatie van positieve en negatieve 

entiteiten veroorzaakt een situatie in onbalans. De personen verhielpen de storing op de volgende 

manieren:  

a. De negatieve auteur werd gezien als een positief persoon. Op deze manier werden beide entiteiten 

positief en werd evenwicht bereikt.  

b. De waardering voor de gedichten werd veranderd. De gedichten werden als slecht gezien. Op 

deze manier werd evenwicht bereikt door de transformatie naar uitsluitend negatieve entiteiten.  

c.  De vorming van de eenheid zelf wijzigde: ‘Bob zou waarschijnlijk Jims auteurschap van de 

                                                
74 Heider, Psychology, 174. 
75 Heider, Psychology, 201-202. 
76 Heider, Psychology, 176. 
77 Vertaling, Heider, Psychology, 176. 
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gedichten in twijfel trekken.’ 

d.  Alleen de positieve kant van de auteur en van de bewonderde gedichten werd gezien. 

Er waren ook personen door wie de disharmonie niet werd opgelost.  

Heider concludeert dan, ‘That sentiment, unit formation, and balanced state have something to do 

with each other can be stated as a general hypothesis, namely: the relationship between sentiments 

and unit formation tends toward a balance state.’78 Hieruit blijkt dat Heider in het bijzonder uitgaat 

van de situatie waarin een persoon A op een positieve of negatieve manier betrokken is op een 

andere persoon B en een zaak X.  

 

Het volgende overzicht geeft de mogelijke combinaties aan in een triade en een bijbehorend 

relatiekenmerk (leeswijzer: A – B betekent de relatie tussen A en B).  

 

A - B   A - X   B - X Relatie 

      +       +      + in balans 

      +       +      - onbalans 

      +       -      + onbalans 

      +       -      - in balans 

      -       +      + onbalans 

      -       +      - in balans 

      -       -      + in balans 

      -       -      - onbalans 

 

Een triade kan ook bestaan uit een relatie tussen drie personen. Heider onderscheidt hierbij gevoels- 

en verbindingsrelaties, respectievelijk g en v, die beide positief of negatief kunnen zijn;79 ze zijn 

gelokaliseerd in het subject A. Op gevoelens als sympathie, afkeer, haat, bewondering steunt g, 

terwijl er een positieve verbindingsrelatie optreedt als bijvoorbeeld vanuit A bezien, B en X een 

eenheid vormen. Wordt deze eenheid door A niet ervaren, dan is v negatief.  

Een voorbeeld ter illustratie van het bovenstaande: 

A is predikant, B is organist, X is een muzikale bewerking van een psalm. A heeft bewondering 

voor B, wat weergegeven wordt met (A +/g B), maar A heeft een afkeer van X, hetgeen 

weergegeven wordt door (A -/g X). Als de betrokkenheid van B in relatie tot X positief blijkt te 

zijn, dan wordt dit weergegeven met (B +/v X). Met twee positieve en een negatieve relatie is er 

                                                
78 Heider, Psychology, 177. 
79 Heider, Psychology, 200-201. 
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geen evenwicht. Zo betekent (A +/g B), (A -/g X), (B -/v X) dat A bewondering heeft voor B en een 

afkeer heeft van de muzikale bewerking die niet van B blijkt te zijn. Er is nu evenwicht met twee 

negatieve relaties en een positieve.  

 Hieruit blijkt dat er over het algemeen sprake is van evenwicht bij drie positieve of één 

positieve en twee negatieve relaties. Het systeem is niet in evenwicht bij twee positieve relaties en 

één negatieve. Als het systeem niet in balans is, wordt dit aangevoeld als een psychologische 

spanning. Er ontstaan krachten die het systeem in de richting van een nieuw evenwicht sturen.80 Zo 

kan A zijn relatie ten opzichte van B of X veranderen.  

 

 Onderzoek om de balans-hypothese te testen, heeft een bevestiging van Heiders theorie 

opgeleverd.81 Er verschenen in de loop van de tijd geschriften die steunden op de analyses van 

Heider.82 Heider kreeg in 2000 een eervolle plaats in de uitgave Portraits of Pioneers in 

Psychology, waarin Ickes schrijft: ‘The influence his work had on social psychology has been 

enormous, and if we are right that some of the best parts of it have been neglected, it is possible that 

a more enlightened re-discovery of Heider could result in another 40 years of influence on the field. 

After the publication of his 1958 book, Heider finally enjoyed due recognition in the academic 

community.’83  

Uit het feit dat er sinds 1958 verschillende ongewijzigde herdrukken van The Psychology of 

Interpersonal Relations verschenen zijn blijkt wel dat deze verhandeling van Heider in bredere 

kring als waardevol gezien wordt. Zelfs in 2015 is er een reprint uitgave als E-book.84 Ook in 

recentere publicaties wordt aan Heiders balanstheorie waarde gehecht.85 

                                                
80 Heider, Psychology, 207-209. 
81 T.M. Newcomb, The Acquiantance Process (Holt: Rinehart & Winston, 1961); K.O. Price, E. Harburg and T.M. 
Newcomb. ‘Psychological Balance in Situations of Negative Interpersonal Attitudes,’ Journal of Personality and Social 
Psychology 3 (1966): 265-271; Alessio vermeldt in J.C. Alessio, ‘A Synthesis and Formalisation of Heiderian Balance 
and Social Exchange Theory,’ Social Forces 68 (June 1990): 1268, de volgende publicaties die een bevestiging 
vermelden van Heiders balans-theorie: M. Deutsch & L. Solomon, ‘Reactions to Evaluations by Others as Influenced 
by Self-Evaluation,’ Sociometry 22 (1959): 93-112; S.C. Jones, ‘Some Determinants of Interpersonal Evaluating 
Behavior,’ Journal of Personality and Social Psychology 3 (1966): 397-403; E. Saltz & J. Wickey, ‘Resolutions of the 
Liberal Dilemma Toward Authority: A Cross Cultural Study,’ Journal of Social Pschology 69 (1966): 271-281; E. 
Aronson & V. Cope, ‘My Enemy’s Enemy is My Friend,’ Journal of Personality and Social Psychology 8 (1968): 34-
38. 
82 Ickes, ‘Fritz Heider: Philosopher and Psychologist,’ 214, noemt de publicaties: E.E. Jones and K.E. Davis, ‘From 
Acts to Dispositions: The Attribution Process in Person Perception,’ in: Advances in Experimental Social Psychology, 
ed. L. Berkowitz, vol. 2 (New York: Academic Press, 1965), 219-266; H.H. Kelley, ‘Attribution Theory in Social 
Psychology,’ in: Nebraska Symposium on Motivation, ed. D. Levine, vol. 15 (Lincoln: University of Nebraska Press, 
1967), 192-240. 
83 Ickes in: ‘Fritz Heider: Philosopher and Psychologist,’ 218.   
84 Publisher: Mansfield: Martino Fine Books.  
85 Zie bijvoorbeeld R.M. Montoya and C.A. Insko, ‘Toward a more complete understanding of the reciprocity of liking 
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2. Het ABX-model van T.M. Newcomb 

Voor biografische en bibliografische gegevens met betrekking tot Newcomb zie onder andere P.E. 

Converse, Theodore Mead Newcomb: A Biographical Memoir (Washington: National Academy of 

Sciences, 1994), 321-338. Converse noemt Newcomb (1903-1984) een van de belangrijkste pioniers 

in de oprichting van sociale psychologie als een vruchtbaar gebied voor de studie op de grens van de 

traditionele disciplines van psychologie en sociologie.86 Gedurende vijf decennia van onderzoek 

probeerde Newcomb om de sociale processen die vormgeven aan individuele menselijke motivatie, 

leren en perceptie, inzichtelijk te maken. Hij gaf zes en twintig jaar leiding aan het 

doctoraalprogramma in de sociale psychologie aan de universiteit van Michigan.  

 

Newcomb stelt dat het een bijna constante menselijke behoefte is om zich te oriënteren op objecten 

in de omgeving en op de personen die op diezelfde objecten gericht zijn. De manier waarop de een 

zich oriënteert op de ander of op een object is daarmee geen onafhankelijke benadering, want de 

blikrichting is mede afhankelijk van die ander die ook een eigen betrokkenheid heeft tot hetzelfde 

object. Hij stelt dat communicatie de meest voorkomende en meestal de meest effectieve manier is 

om zich te oriënteren.87  

Newcomb raakte geïntrigeerd door het werk van Fritz Heider en ontwikkelde op basis daarvan het 

ABX-model. Met betrekking tot dit model verscheen in 1953 zijn artikel ‘An Approach to the Study 

of Communicative Acts’. Converse88 spreekt over een invloedrijk artikel en noemt de in 1961 

verschenen monografie The Acquaintance Process 89 een mijlpaal in de sociale psychologie. In 

1950 publiceerde Newcomb Social Psychology90, een werk dat grote bekendheid en waardering 

kreeg. De herziene versie in 1966 verscheen met als titel Social Psychology: The Study of Human 

Interaction.91 De herdrukken ervan, recentelijk nog in 2017, bevestigen de aandacht voor dit werk 

van Newcomb.92 

                                                
effect,’ European Journal of Social Psychology 38 (2008): 477–498. Zij verwijzen naar Heiders publicaties: ‘Attitudes 
and cognitive organization’; The psychology of interpersonal relations; ‘Balance theory’; V. Lingnau and K. Walter, 
‘Psychologische Paradigmen für die Controllingforschung’. Beiträge zur Controlling-Forschung, No. 17, Lehrstuhl für 
Unternehmensrechnung und Controlling Techn. Univ. (Kaiserslautern, 2011), 10 ‘Eine sozialpsychologische 
Perspektive auf Entscheidungsprozesse bieten die Theorien der kognitiven Konsistenz. Die bekanntesten 
Konsistenztheorien sind wohl Heiders Balancetheorie

 
und Festingers Kognitive Dissonanztheorie.’  

86 Converse, Biographical Memoir, 321. 
87 T.M. Newcomb, ‘An Approach to the Study of Communicative Acts,’ Psychological Review 60 (1953): 394-395.  
88 Converse, Biographical Memoir, 330. 
89 T.M. Newcomb, The Acquaintance Process (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961). 
90 T.M. Newcomb, Social Psychology (Hinsdale: Dryden Press, 1950). 
91 T.M. Newcomb, Social Psychology: The Study of Human Interaction (Holt: Rinehart and Winston, 1966). 
92 T.M. Newcomb, Social Psychology: The Study of Human Interaction (London: Taylor & Francis, 2017). 
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 Het ABX-model van Newcomb beperkt zich tot situaties waarin sprake is van mondelinge 

communicatie en van een duidelijke opzet om met elkaar te communiceren. Hij gaat ervan uit dat A 

en B in een gesprekssituatie zijn en over hetzelfde onderwerp X spreken. Newcomb brengt in het 

systeem van Heider enkele verfijningen aan en onderscheidt in zijn ABX-model twee verschillende 

oriëntaties. Er is een werkelijke oriëntatie die elke persoon heeft ten opzichte van de ander en de 

betreffende zaak. Er bestaat ook een toegeschreven oriëntatie die betrekking heeft op het 

verwachtingspatroon dat de een van de ander heeft of kan hebben.  

 Volgens Newcomb is oriëntatie een organisatie van psychologische processen, die de richting 

en intensiteit van het gedrag ten aanzien van een aantal objecten beïnvloedt. Wanneer het om ideële 

of reële zaken gaat, spreekt hij van attitudes. Betreft het personen, dan worden ze attracties 

genoemd. Beide kunnen positief of negatief zijn. Naast deze werkelijke oriëntaties zijn er ook 

toegeschreven oriëntaties, met andere woorden, zoals A ze meent te zien bij B en omgekeerd. De 

volgende oriëntaties zijn de componenten die deel uitmaken van het systeem: A georiënteerd op X, 

A op B, B op X en B op A.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
              Figuur 1.3 

 

Toelichting bij figuur 1.3. Om het onderscheid tussen de toegeschreven en de werkelijke 

oriëntatie grafisch te onderscheiden, geef ik met de stippellijn de toegeschreven oriëntatie 

aan en met de doorlopende lijn de werkelijke.  

 

Dergelijke communicatiesystemen kunnen in een spanningstoestand verkeren. Zo is het mogelijk 

dat A grote waarde hecht aan het oordeel van B die positief staat ten opzichte van X. In de optiek 

van A is de betrokkenheid van B positief. In werkelijkheid behoeft deze betrokkenheid dat echter  
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niet te zijn als A zelf negatief staat ten opzichte van X.  

 De intensiteit van de spanning varieert naar gelang de aard en de intensiteit van de attractie, 

waarbij te denken valt aan vriendschap, waardering of sympathie. Medebepalend voor de intensiteit 

van de spanning is de mate waarin A onzeker is over B’s attitude tegenover het object X of ziet dat 

deze afwijkt van de zijne. Ook de belangrijkheid van X en de persoonlijke stelligheid van de eigen 

oriëntatie tegenover X bepalen de sterkte van de spanning.   

 De belangrijkste hypothese van Newcomb is dat wanneer het oriëntatiesysteem zich in een 

spanningstoestand bevindt, de neiging zich gaat ontwikkelen om via communicatie deze spanning te 

reduceren. Er wordt naar nieuw evenwicht gezocht, bijvoorbeeld door te proberen symmetrie 

tegenover X te bereiken. Daartoe zou A kunnen proberen om B te overtuigen van de eigen visie van 

A of deze dichter bij die van B te brengen. A kan dit mogelijk ook bereiken door de visie van B 

cognitief te negeren. Symmetrie tegenover X zou ook kunnen ontstaan door andere gedeelten van 

het systeem te veranderen: door de attractie tegenover B te wijzigen of het oordeel te veranderen 

over de attractie van B tegenover A.93 

 Een ander aspect is dat spreker A nu een eigen teken- of symboolsysteem hanteert waarmee 

hij de zaak onder woorden probeert te brengen. Ook de hoorder B heeft zo’n eigen systeem. Als 

regel zijn de gebruikte tekens en symbolen ingebed in een bepaalde cultuur. Spreker en hoorders 

gaan ervan uit dat ze het meestal over hetzelfde hebben. Een spanningstoestand ontstaat 

bijvoorbeeld als de hoorder B grote waarde hecht aan de omgang van A met de boodschap X of als 

er bij de hoorder B sterke vragen leven met betrekking tot de boodschap X.  

 

De theorie van Newcomb werd door hemzelf 94 en door anderen herhaalde malen getoetst aan de 

werkelijkheid. De resultaten zijn volgens Fauconnier over het algemeen positief.95 Het blijkt dat het 

model van Newcomb daterend uit 1961 een lange geschiedenis heeft. Nog jaren na de introductie 

zijn er publicaties waarin naar dit model verwezen wordt als bruikbaar bij onderzoek op het gebied 

van communicatie.96 

  

                                                
93 Newcomb, ‘Approach,’ 398, 401. 
94 Newcomb, Acquaintance Process. 
95 Fauconnier, Communicatietheorie, 154. 
96 ‘Characterization of clusterability of signed graph in terms of Newcomb's balance of sentiments.’ Mathematics and 
Computation, 133 (2002), 93-104. J. De Vos, Meten van de effectiviteit van de communicatie van diagrammen voor 
conceptuele modellering, Masterproef Bedrijfseconomie, Universiteit Gent, 2008, 22-25. 
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3. Het communicatiemodel van F. Schulz von Thun 

 Friedemann Schulz von Thun (geboren 1944) studeerde in Hamburg psychologie, pedagogiek en 

 filosofie. Hij was hoogleraar pedagogische psychologie in Hamburg (1976-2009) en gaf tevens 

 communicatietrainingen aan leraren en mensen die leidinggevende taken hadden. Later breidde het 

 geven van trainingen zich uit tot allerlei beroepsgroepen. Hij ontwikkelde een 

 communicatiepsychologie die zich kenmerkt door levensechtheid en goede toepasbaarheid. Schulz 

 von Thun had als inspiratiebronnen de Individualpsychologie van Alfred Adler, de psycholinguïstiek 

 van Charles Bühler en de communicatietheorie van Paul Watzlawick. Hij gebruikte ook inzichten 

 van Carl Rogers over de voorwaarden van de interpersoonlijke  communicatie. In 1981 verscheen 

 Miteinander reden – Störungen und Klärungen  (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag), een 

 uitgave die een  wijdverspreide  klassieker geworden is. Na deze eerste band van een trilogie 

 verscheen het tweede deel in 1989, het derde in 1998. Recente bevindingen met betrekking tot deze 

 fundamentele uitgave Miteinander reden werden in 2007 gepubliceerd in de aanvullende band 

 Miteinander reden – Fragen und Antworten (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007, 5e 

 oplage 2015).97 

 

In zijn benadering van interpersoonlijke communicatie schenkt Schulz von Thun in het bijzonder 

aandacht aan de ervaring dat er bij het overbrengen van de boodschap allerlei misverstanden 

kunnen ontstaan. Om beter te leren communiceren heeft hij daarom een communicatiemodel 

ontwikkeld dat ik op mijn beurt gebruik voor de analyse van de communicatie van de 

redevoeringen. 98  

 Het oorspronkelijke communicatiemodel karakteriseert Geider als ‘Abgebildet wird die 

menschliche Kommunikation für Sprecher und Hörer während oder nach stattgefundener 

Kommunikation zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation.’99 Schulz von Thun 

                                                
97 Deze gegevens met betrekking tot Schulz von Thun ontleen ik aan het artikel ‘Zur Person Schulz von Thun’ 
gepubliceerd door het Schulz von Thun Institut für Kommunikation via http://www.schulz-von 
thun.de/index.php?article_id=22, geraadpleegd 27-10-2015.Voor zijn levensloop en bibliografie zie verder 
http://www.schulz-von-thun.de/files/lebenslauf_von_friedo.pdf, geraadpleegd 27-10-2015.  
98 Dit model werkt hij uit in Hoe bedoelt u? zie p.1 in F. Schulz von Thun, Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse 
van menselijke communicatie, bewerkt door M. Gijsen (Groningen: Noordhoff, 32010). Vertaling: Vakgroep Toegepaste 
Taalkunde, Universiteit Twente, 1982 van: F. Schulz von Thun, ‘Psychologische Vorgänge in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation,’ in: Kommunizieren lernen (und umlernen), eds., B. Fittkau, H.M. Müller-
Wolf & F. Schulz von Thun (Braunschweig: Georg Westermann Verlag, 1977), 9-100; F. Schulz von Thun, 
Miteinander Reden 1. Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation (Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2008).  
99 L. Geider, Miteinander Reden. Das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun. Wie 
Metakommunikation gelingt (München: GRIN Verlag, 2012), 4. 
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benadrukt zelf: ‘Das ist kein normatives Modell für richtiges Verhalten, sondern ein Bewusstsein 

schaffendes, sensibilisierendes und Optionen eröffnendes Modell.’100 

 Met betrekking tot de boodschap is er bij interpersoonlijke communicatie altijd sprake van 

een inhoudelijk en een relationeel aspect. Uitspraken houden beweringen in als: ‘Zo zie ik mezelf ... 

zo zie ik jou ... zo zie ik dat jij mij ziet ...’101 Subjectieve waarneming en non-verbale communicatie 

vormen onderdelen van het proces van overdracht en dat maakt dat taal slechts een deel van het 

communicatieproces is. Hoe concreet de taal ook is, een boodschap is niet altijd eenduidig. 

 Schulz von Thun onderscheidt vervolgens vier aspecten van de boodschap.102 Hij spreekt 

over een zakelijk, expressief, relationeel en appellerend aspect.103 Kenmerkend voor het zakelijke 

aspect is, dat de zender een beschrijving geeft van de feiten: hij probeert de zakelijke inhoud van de 

boodschap door te geven. De ontvanger heeft de intentie er iets van op te willen steken. Het 

kenmerkende voor het expressieve aspect is dat de zender een bewust gewilde zelfpresentatie biedt 

én tegelijk een onvrijwillige zelfonthulling. Zo kan de spreker eigen opvattingen en gevoelens tonen 

of juist verbergen. De hoorder kan hierop afwijzend reageren, of in meer of mindere mate zijn 

waardering laten blijken.104 Typisch voor het relationele aspect is dat uit de boodschap blijkt hoe de 

zender tegenover de ontvanger staat: de spreker drukt zijn betrokkenheid ten opzichte van zijn 

hoorder uit. Dit blijkt uit de formuleringen, de intonatie en de non-verbale signalen. Ook het 

omgekeerde vindt plaats. De hoorder kan de spreker al dan niet sympathiek vinden.105 Van het 

appellerende aspect is sprake wanneer blijkt dat de zender invloed op de ander wil uitoefenen en de 

hoorder tot iets oproept. Op zijn beurt zal deze gehoor geven aan de oproep of het appèl afwijzen. 

 Belangrijk is volgens Schulz von Thun dat men zich er bij het spreken bewust van is dat 

deze vier aspecten steeds gelijktijdig een rol spelen. Hanteert de zender met nadruk één aspect, dan 

zullen er communicatiestoringen optreden.106 Zo is het mogelijk dat mensen die zich helder kunnen 

uitdrukken bij het overbrengen van zakelijke informatie, onhandig zijn op het emotionele vlak, 

terwijl mensen die er goed in zijn om zich expressief te uiten, niet altijd in staat zijn om zich helder,  

                                                
100 F. Schulz von Thun, Mit Einanderreden: 4. Fragen und Antworten (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
202007, 52015), 34. Voor de term ‘Kommunikationsquadrat’ zie hierna. 
101 Watzlawick, Pragmatische aspecten, 45. 
102 Onder boodschap verstaat Schulz von Thun: ‘alles wat bij de ontvanger aankomt, dit wil zeggen, zowel het verbale 
als het non-verbale deel.’ Zie Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, 25. 
103 Hiermee geef ik de termen weer die Schulz von Tun gebruikt. Respectievelijk: Sachinhalt, Selbstkundgabe, 
Beziehung en Appell. Zie F. Schuz von Thun, Miteinander reden – Fragen und Antworten, 11. 
104 Schulz von Thun gebruikt de term ‘Ich-Botschaften’, Miteinander Reden 1. Störungen, 28. 
105 Schulz von Thun gebruikt de termen ‘Du-Botschaften’ en ‘Wir-Botschaften’. Schulz von Thun, Miteinander Reden 
1. Störungen, 28. 
106 Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, 21. 



	 28 

zakelijk uit te drukken.  

 Gelet op de vier genoemde aspecten kan gesteld worden dat er een viervoudige boodschap te 

horen is – Schulz von Thun spreekt over ‘luisteren met vier oren’.107 Het ontwikkelde model noemt 

hij das ‘Kommunikationsquadrat’, hij geeft de vier aspecten weer als zijden van een vierkant.108 

Wanneer de boodschap vanuit het perspectief van de ontvanger bezien wordt, zal afhankelijk van 

het aspect waaraan hij in het bijzonder aandacht schenkt, zijn gedrag verschillen. De ontvanger is in 

principe vrij om te kiezen op welk aspect van de boodschap hij wil reageren. Deze keuzevrijheid 

kan echter tot storingen leiden als de ontvanger reageert op een aspect van de boodschap dat de 

zender juist niet wil benadrukken.109  

 Schulz von Thun tekent ook aan dat een en dezelfde boodschap voor een deel expliciete en 

verborgen informatie kan bevatten.110 Zo stelt het expressieve aspect de spreker voor de vraag hoe 

hij met zichzelf omgaat. Algemeen menselijke gevoelens van macht en onmacht, angst, twijfel en 

zekerheid, geloof en ongeloof, afstand en nabijheid kent de spreker zelf ook, maar hij kan ook bang 

zijn om zichzelf bloot te geven tijdens de toespraak. Hiermee is het relationele aspect direct 

verbonden, want wie zichzelf omgeven ziet door critici en rechters zal er moeite mee hebben om 

een beoogde communicatie tot stand te brengen. 

Schulz von Thun typeert zijn model als een psychologisch model van menselijke communicatie.111 

Dit model is geïnspireerd door Karl Bühler, Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache 

en P. Watzlawick, Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien.112 Ook R. 

Jakobson, heeft – in het veld van de taalkunde – een model geïntroduceerd met het oog op tekstuele 

                                                
107 Schulz von Thun, Miteinander Reden 1. Störungen, 44-60. 
108 Schulz von Thun heeft naast het ‘Kommunikationsquadrat’ model nog meer modellen ontwikkeld, zoals 
bijvoorbeeld das ‘Werte- und Entwicklungsquadrat’ en ‘Teufelkreis’. Zie M. Platte, Grundlagen der Kommunikation 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 57-78. 
109 Schulz von Thun: ‘Naar gelang de ontvanger ten aanzien van het relationele aspect van de boodschap beluistert, 
voelt hij zich als mens beter of slechter behandeld. Vandaar dat hij in de regel zeer gevoelig is voor wat ondergronds op 
hem afkomt. Een tekort aan gevoeligheid (dat is niet ‘vatten’ wat wordt gezonden) komt dan ook veel minder vaak voor 
dan het tegenovergestelde: een sterke overgevoeligheid.’ Veel ontvangers ‘vatten alles persoonlijk op’, ‘vatten alles 
verkeerd op’ of ‘zien in elke zakelijke kritiek en in elke steek onder water een zware aanval op hun persoonlijkheid.’ 
Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, 58. 
110 Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, 23. 
111 Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, 20. 
112 Schulz von Thun geeft dit aan in Hoe bedoelt u?, 20. K. Bühler, Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der 
Sprache (Stuttgart: G. Fischer, 1934); P. Watzlawick, J.H. Beavin en D.D. Jackson, Menschliche Kommunikation: 
Formen, Störungen, Paradoxien (Bern/Stuttgart, 1969). Bühler (1879-1963) was geen linguïst, maar psycholoog, 
filosoof en logicus. Hij onderscheidt drie aspecten van taal: beschrijven, uitdrukken en appelleren. Watzlawick (1921-
2007) was psycholoog en filoloog. Hij maakt een onderscheid tussen het inhoudelijke en relationele aspect van 
boodschappen. Bij hem omvat het relationele aspect wat Schulz von Thun het expressieve, relationele en appellerende 
deel noemt. 
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communicatie,113 dat hij eveneens ontwikkelde op basis van het werk van Bühler.114 Het ging hem 

om een analyse van de communicatiesituatie en de tekstfuncties die daarin te onderscheiden zijn. 

Volgens Jakobson zijn er altijd zes factoren werkzaam in taaluitingen die corresponderen met zes 

basisfuncties. Onderstaand schema biedt een samenhangend overzicht van de functies die volgens 

het model van Jakobson in het communicatieproces participeren.115 

 

 

 

 

context 

(referentiële functie) 

[vermogen van de tekst 

naar iets te wijzen] 

^ 

 

 

zender 

(expressieve functie) 

[expressie van gedachten 

> 

en gevoelens] 

 

 

tekst/boodschap 

(poëtische functie) 

[vermogen van een tekst 

de aandacht op zichzelf te 

vestigen] 

 

 

ontvanger/geadresseerde 

(appellatieve functie) 

> [oriëntatie op de 

ontvanger; wat de tekst 

beoogt te bereiken] 

 v 

contact 

(fatische functie) 

[creëert relatie met de 

boodschap] 

 

 

 

Hoewel Schulz von Thun en Jakobson beiden inzichten aan dezelfde theorie ontlenen, stellen zij 

verschillende modellen voor. Ik heb gekozen om het model van Schulz von Thun toe te passen en 

wel om de volgende redenen. De uitwerking is bij Schulz von Thun beknopt en overzichtelijk. Het 

model biedt de mogelijkheid om de attitudes van zowel de spreker als de hoorder te beschrijven, 

waardoor een communicatief profiel van Paulus en de receptie van zijn hoorders geboden kan 

                                                
113 Zie Zwiep Tussen tekst en lezer II, 234-235. 
114 R. Jakobson, ‘Linguistics and Poetics’, in: Style in Language, ed. T. Sebeok (Cambridge: M.I.T. Press, 1960), 350-
377. 
115 Het is een bewerking van een schema dat ik ontleen aan L. Wieringa, De macht van de taal, de taal van de macht 
(Kampen: Kok, 1996), 321. Zie ook Zwiep, Tussen tekst en lezer II, 234-235. 
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worden. Ook is dit model bruikbaar voor de beschrijving van de manier waarop Lucas zijn lezers 

benadert. Daarnaast is het model toepasbaar voor een analyse van de boodschap. 

De door Schulz von Thun ontwikkelde modellen en concepten hebben volgens B. Pörksen116 het 

denken over communicatie veranderd en worden sinds jaren toegepast op allerlei gebieden.117 

 Op 24 juni 2016 ontving Schulz von Thun een ‘Ehrenpreisverleihung’ van de Dresden 

International University voor zijn werk. In de laudatio betoogde prof. dr. Herbert Bock onder meer: 

‘Schulz von Thun ist ein Brückenbauer geworden, der es auf eine unnachahmliche Art und Weise 

verstanden hat, wissenschaftliche Einsichten zur zwischenmenschlichen Kommunikation so zu 

formulieren und zu veranschaulichen, dass sie in der Praxis nicht nur verstanden sondern auch 

genutzt werden können!’118  

De besproken modellen hebben beperkingen. In het concept van Heider is er alleen sprake 

van balans en onbalans. Gradaties van betrokkenheid worden niet geboden. De balansmodellen van 

Heider en Newcomb zijn gebaseerd op symmetrie, maar niet elke communicatie is gericht op 

symmetrie.119 Ook blijft de omgeving waarin het communicatieproces plaatsvindt buiten 

beschouwing, evenals het gegeven dat communicatie tussen personen samengaat met non-verbale 

uitingen. De werking van de evenwichtsprocessen die aan de basis liggen van de modellen blijft 

onduidelijk. Communiceren is een complex gebeuren. Er zijn meer onderlinge afhankelijkheden 

dan verklaard kunnen worden met een theorie met vier niveaus waarmee Schulz von Thun 

communicatie benadert.120 Zo is er verschil als twee vrienden elkaar spreken of als een arts met een 

                                                
116 B. Pörksen und F. Schulz von Thun, Kommunikation als Lebenskunst: Philosophie und Praxis des Miteinander-
Redens (Heidelberg, Carl-Auer-Systeme-Verlag, 22016). Pörksen in Vorwort:’ Friedeman Schulz von Thun ist zu einem 
der wichtigsten Stichwortgeber einer modernen Psychologie und Kommunikationsphilosophie geworden. Die von ihm 
entwickelten Modelle und Konzepte (man denke nur an das Kommunikationsquadrat und den Verweis auf die vier 
Seiten einer Äusserung) haben unser Nachdenken über Kommunikation verändert. Sie sind längst in die Curricula 
berufsvorbereitender Studiëngänge eingegangen und werden seit Jahrzehnten in der gymnasialen Oberstufe gelehrt, in 
Seminaren auf dem freien Markt unterrichtet und von Beratern und zunehmend auch Psychotherapeuten verwendet. 
(…) Seine Bücher über allgemeine kommunikationspsychologische Fragen ubd einzelne Praxis- und Anwendungsfelder 
sind längst zu Standardwerken mit Millionenauflage geworden. (…) 
117 Als voorbeeld noem ik: M. Lüdeke, Konfliktmanagement. Eine Darstellung anhand “Miteinander reden” von 
Schulz van Thun (Aachen: GRIN, 2004); G. Baller und B. Schaller, Kommunikation im Krankenhaus (Berlin: Springer, 
2017), 19-54, waarin de modellen van Schulz von Thun uitgewerkt worden.  
118 http://www.di-uni.de/index.php?id=714 geraadpleegd d.d. 24-07-2018. Ehrenpreisverleihung durch die DIU an 
Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun, 
119 Newcomb, ‘An Approach,’ 398: ‘Not all communications are directed toward symmetry, nor is symmetry an 
inevitable consequence of communication, even when attraction is strong and attitudes are intense. A devoted husband 
may refrain from discussing important business matters with his wife, or two close friends may “agree to disagree” in 
silence about matters of importance to both. People who are attracted toward one another often continue to 
communicate about subjects on which they continue to disagree - and this is particularly apt to happen with regard to 
attitudes which are intense, contrary to our theoretical prediction.’ 
120 A. von Hohenberg, Die zwischenmenschliche Kommunikation. Analyse anhand der Theorien von Friedemann 
Schulz von Thun und Paul Watzlawick (München: GRIN Verlag, 2010), 9-11. 
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eigen patiënt een onderhoud heeft. De verhouding tussen de eerste partners is symmetrisch (gelijk), 

in de tweede situatie is deze complementair. 

 

4. Mogelijkheden voor een communicatieve analyse 

In het voorgaande is gewezen op de beperkingen die inherent zijn aan het hanteren van modellen. 

Een model beschrijft op een eenvoudige manier de werkelijkheid en beperkt zich tot de 

verschijnselen die door de theoretici belangrijk gevonden worden. Het is derhalve onvermijdelijk 

dat het een abstractie betreft van specifieke verschijnselen. Het maken van een model houdt het 

zoeken in naar een compromis tussen eenvoud en nauwkeurigheid. De genoemde modellen gebruik 

ik in deze studie als complementair ten opzichte van elkaar. 

Dit overwegende stel ik, vooruitlopend op de toespraken van Paulus in Handelingen 13 en 17, het 

volgende: 

 a. Met het model van F. Heider onderzoek ik in hoeverre bij het begin van een rede 

bereidheid tot luisteren verwacht kan worden van de hoorders van Paulus. Daarbij is de leidende 

vraag: Is er in de relatie tussen Paulus en zijn hoorders sprake van balans of onbalans? Toepassing 

van Heiders model biedt de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre de aard van deze relatie 

een rol speelt voor de wijze van communiceren door Paulus en voor het ‘resultaat’ dat bereikt wordt 

als gevolg van zijn spreken. 

 b. Het model van T.M. Newcomb biedt de mogelijkheid tot een analyse van de gelijktijdige 

oriëntatie: Paulus als spreker tegenover zijn gehoor, de hoorders tegenover Paulus; Paulus en zijn 

boodschap, de hoorders en Paulus’ boodschap.  

 c. Met behulp van de aspect-indeling van F. Schulz von Thun maak ik een analyse van het 

optreden van Paulus zoals Lucas hem als spreker in de onderscheiden situaties tekent.  

Van de mogelijkheden die de communicatiemodellen van Heider, Newcomb en Schulz von Thun 

bieden, maak ik gebruik in hoofdstuk 5 ‘Paulus: zijn woord en zijn gehoor’ en in hoofdstuk 6 

‘Lucas: zijn woord en zijn lezers’. De beperkingen van deze modellen stel ik in hoofdstuk 7 nader 

aan de orde. 
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D. Toepassing op de toespraken van Paulus in Handelingen 13 en 17 

 
De modellen die in de vorige paragrafen in kaart gebracht zijn, vormen samen met hermeneutische 

en exegetische analyses het onderzoeksinstrumentarium dat hierna wordt toegepast. De exegetische 

analyses van Paulus’ toespraken zijn gericht op de beschrijving van het literaire beeld dat Lucas van 

Paulus schept, op de beschrijving van zijn hoorders in hun situatie, en ten slotte op de formulering 

van de boodschap. De modellen worden ingezet voor de communicatieve analyse van de 

redevoeringen in Handelingen 13 en 17.121 Daarbij gaat de aandacht uit naar de wijze waarop 

Paulus zijn hoorders benadert, naar de inhoud van zijn boodschap in relatie tot zijn hoorders en de 

reactie van de omstanders op zijn toespraken.  

 De beginsituatie van de toespraken analyseer ik aan de hand van het model van Heider. 

Overeenkomstig het onderscheid dat Heider aanbrengt tussen verbindings- en gevoelsrelaties, 

schets ik eerst een beeld van de verbindingsrelatie tussen Paulus en zijn boodschap en vervolgens 

dat van de verbindingsrelatie van zijn hoorders met de boodschap. Daarna beschrijf ik de 

gevoelsrelatie tussen Paulus en zijn hoorders en ga ik na of het systeem in evenwicht is.  

 Het object in het model van Newcomb is de boodschap van de toespraak. Met gegevens 

vanuit de exegese beschrijf ik de boodschap en het gemeenschappelijke referentiekader van Paulus 

en zijn gehoor. Daarna volgt de beschrijving van de door de hoorders aan Paulus toegeschreven 

oriëntatie en de oriëntatie van hemzelf op zijn boodschap.  

 Via de analyse van Schulz von Thun wordt duidelijk gemaakt waar in Paulus’ toespraak het 

zakelijke, expressieve, relationele en het appellerende aspect tot uitdrukking komen. Deze analyse 

wordt in een schema weergegeven, zodat de mate waarin een aspect voorkomt daaruit afgelezen kan 

worden.  

 

 

E. Hermeneutische achtergronden 

 

1. De hermeneutische benadering van H.-G. Gadamer 

Bij het lezen van Bijbelteksten is er sprake van een afstand in tijd tussen de schrijver(s) van toen en 

de lezer(s) nu. Hermeneutiek zoekt naar sleutels om deze afstand te overbruggen en toegang te 

krijgen tot de betekenis van een tekst.  

                                                
121 In de betreffende hoofdstukken verduidelijken schematische weergaven deze analyse. 
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 In de vorige eeuw is hermeneutiek uitgegroeid van ‘uitleggingskunde’ tot een filosofische 

richting die verder gaat dan het vertolken van teksten of historische verschijnselen.122 Daarbij wordt 

de taak van begrijpen en interpreteren gezien als een verschijnsel dat eigen is aan het menselijke 

bestaan als zodanig. Voorstanders van deze filosofische hermeneutiek verzetten zich tegen de 

gangbare opvatting dat wetenschappelijke resultaten in principe onafhankelijk zijn van degene die 

wetenschap bedrijft.123 

Zo laat F.D.E. Schleiermacher (1768-1834) ruimte voor de subjectieve inbreng van de interpreet.124 

W. Dilthey (1833-1911) verruimt hermeneutiek tot een universele filosofisch-historische 

wetenschap, waarbij het gaat om de uitleg van de mens van zichzelf in de context van de 

geschiedenis. Hij verzet zich tegen de als imperialistisch ervaren oriëntatie van de toenmalige 

wetenschapsleer op wiskunde, mechanica, fysica, chemie en fysiologie.125 M. Heidegger (1889-

1976) geeft aan dat er bij ieder verstaan en interpreteren een voor-verstaan gegeven is. Dat is de 

hermeneutische situatie van waaruit men uitlegt.126 Betrekken we dit op een tekst, dan behoort deze 

situatie in de eerste plaats tot de lezer. De tekst is op zichzelf nooit neutraal, maar altijd opgenomen 

in de interpreterende omgeving.127 

De visie dat het begrijpen een algemeen menselijk fenomeen is, werd in navolging van F.D.E. 

Schleiermacher, W. Dilthey en M. Heidegger door H.-G. Gadamer (1900-2002) ontwikkeld en 

uitgewerkt. Onder invloed van deze filosofen is er een omslag gekomen in de opvatting van 

hermeneutiek.128 

                                                
122 Voor hermeneutiek als uitleggingskunde zie F.W. Grosheide, Hermeneutiek ten dienste van de bestudeering van het 
Nieuwe Testament (Amsterdam: H.A. van Bottenburg, 1929), 1. Zo omschrijft Grosheide hermeneutiek als ‘de 
wetenschap die regels zoekt, vindt en formuleert en in systeem brengt, volgens welke alle of bepaalde geschriften 
kunnen en behooren te worden uitgelegd.’ Zie ook H.W. de Knijff, Sleutel en slot (Kampen: Kok, 1980), 17. 
123 Zij stellen: ‘De subjectiviteit van de interpreet is geen storende factor die uitgeschakeld moet worden, maar 
integendeel de mogelijkheidsvoorwaarde van elk begrijpen.’ Zie G.A.M. Widdershoven, ‘Inleiding,’ in: Hermeneutiek: 
Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, ed. Th. de Boer (Meppel: Boom, 1988), 12. 
124 ‘Keine Schrift kann vollkommen verstanden werden, als nur im Zusammenhang mit dem gesamten Umfang von 
Vorstellungen, aus welchem sie hervorgegangen ist, und vermittelst der Kenntnis aller Lebensbeziehungen, sowohl der 
Schriftsteller, als derjenigen, für welche sie schrieben.’ F.D.E. Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen 
Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen (Berlin: G. Reimer, 1830), § 140. Zie: Kritische Aufgabe herausgegeben 
von H. Scholz (Leipzig: Deichert, 31910). 
125 Zie M. van Nierop, ‘Leven en historiciteit: de hermeneutica van Dilthey,’ in: Th. de Boer, Hermeneutiek, 25. 
126 ‘Auslegung ist nie ein voraussetzungsloses Erfassen eines Vorgegebenen. Wenn sich die besondere  
Konkretion der Auslegung im Sinne der exakten Textinterpretation gern auf das beruft, was “dasteht”,  
so ist das, was zunächst “dasteht”, nichts anderes als die selbstverständliche, undiskutierte Vormeinung  
des Auslegers, die notwendig in jedem Auslegungsansatz liegt als das, was mit Auslegung überhaupt  
schon “gesetzt”, das heisst in Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff vorgegeben ist.’ Zie M. Heidegger, Sein  
und Zeit, Gesambtausgabe, Band 2 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977), 200. 
127 Zie B. Vedder, Wandelen met woorden (Budel: Damon, 22003), 110, 111. 
128 M. de Jonge in: ‘Theologie als hermeneutiek,’ Theologische Etherleergang van de NCRV, negende jaargang, 2 april 
1967, 100 en volgende. Hij spreekt van oude en nieuwe hermeneutiek. Zwiep, Tussen tekst en lezer II, 5-12.  
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 Als referentiekader in deze studie gebruik ik de hermeneutiek van Gadamer, omdat deze, 

zoals ik hierboven heb aangegeven, uitdrukkelijk aandacht schenkt aan de relatie tussen tekst en 

lezer. Tevens heeft hij oog voor de historische afstand tussen beide en voor de inbreng van de lezer 

bij het interpreteren.129  Bovendien heeft het communicatieproces een duidelijke plaats in zijn visie 

op interpretatie en communicatie. In zijn benadering gaat de lezer de dialoog aan met eerdere lezers. 

 

Gadamer, leerling van Heidegger, sluit in zijn hermeneutiek aan bij die van zijn leermeester, voor 

wie verstaan eigen is aan het menselijke bestaan als zodanig en niet allereerst een zaak van teksten 

uitleggen. Gadamer stelt dat interpreteren bij alle menselijke uitingen in het geding is. Dus niet 

alleen bij het lezen van teksten, maar ook bij uitingen van kunst en gesprekken tussen mensen.130 

Een verstaan dat onafhankelijk zou zijn van de situatie van degene die verstaat, is voor Gadamer 

ondenkbaar. Mensen kunnen zichzelf niet uit de geschiedenis weghalen en er als het ware tegenover 

gaan staan zodat, bijvoorbeeld, het verleden tot object zou worden, want mensen maken deel uit van 

de geschiedenis.131 De historiciteit van het bestaan werkt Gadamer voor de hermeneutiek nader uit.  

 Zijn hoofdwerk Wahrheit und Methode gaf hij als ondertitel mee: Grundzüge einer 

philosophischen Hermeneutik. Deze ondertitel laat zien dat hij een filosofische hermeneutiek 

beschrijft. Gadamer vraagt niet hoe men moet verstaan, maar wat er gebeurt wanneer men begrijpt 

en interpreteert.132 Zijn visie op filosofische hermeneutiek heeft wereldwijd ingang gevonden. Op 

het terrein van kunstgeschiedenis en literatuurwetenschap, theologie en jurisprudentie heeft de 

publicatie van Wahrheit und Methode ook geleid tot discussies over methode en zelfreflectie.133   

 

2. Kernconcepten uit de hermeneutiek van H.-G. Gadamer 

Met een korte beschrijving van een aantal van zijn kernconcepten geef ik hier tegelijk de 

hoofdlijnen van Gadamers hermeneutiek weer.  

 

                                                
129 Zie hoofdstuk 1 onder ‘Opzet’. 
130 Hij stelt: ‘Die philosophische Hermeneutik dehnt ihren Anspruch weiter aus. Sie erhebt Anspruch auf Universalität. 
Sie begründet ihn damit, dass Verstehen und Verständigung nicht primär und ursprünglich ein methodisch geschultes 
Verhalten zu Texten meinen, sondern die Vollzugsform des menschlichen Soziallebens sind, das in letzter 
Formalisierung eine Gesprächsgemeinschaft ist.’ Gadamer, GW II, 255. 
131 Gadamer, GW II, 142. 
132 ‘Vorwort zur 2. Auflage’, in GW II, 438: ‘Mein eigentlicher Anspruch aber war und ist ein philosophischer: Nicht, 
was wir tun, nicht, was wir tun sollten, sondern was über unser Wollen und Tun hinaus mit uns geschieh, steht im 
Frage.’ 
133 K. Hammer, Gadamer (Rotterdam: Lemniscaat, 22005), 7. 
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Vooroordeel (Vorurteil)  

Bij het lezen van een tekst wordt de bagage die bij het leven hoort, meegenomen. Iedere  

interpretatie wordt geleid door voorafgaande, al dan niet bewuste en vage meningen, stemmingen 

en gevoelens. Deze vooroordelen functioneren als verwachtingspatronen waarbinnen de te 

interpreteren tekst op een specifieke manier verschijnt. Gadamer gebruikt de term ‘vooroordeel’ 

(‘Vorurteil’) in de zin van ‘hoe men tegen iets aankijkt’ en stelt dat verstaan berust op 

vooroordelen: ‘Vooroordelen zijn (nog) niet getoetste oordelen die als anticiperingen het verstaan 

leiden en die in het concretiseren ervan een andere vorm krijgen.’134 Het erkennen van 

vooroordelen als inherent aan het verstaan is voor Gadamer wezenlijk.135 Waar vooroordelen buiten 

beschouwing blijven, is het niet meer mogelijk dat de traditie haar geestelijke inhoud kan 

doorgeven aan de huidige generatie. Dan is er geen band meer met de geschiedenis. Als deze band 

ontbreekt, is verstaan ondenkbaar.136 

 Verstaan voltrekt zich vanuit het vertrouwde waarin iets vreemds geïntegreerd wordt. De 

verbinding tussen het vertrouwde en het vreemde is gegeven in het voorverstaan. Gadamer gebruikt 

deze term ‘Vorverständnis’ als het geheel van vooroordelen en meningen die men in de loop van de 

tijd heeft opgebouwd.137 Het interpreteren van nieuwe dingen gebeurt primair en intuïtief vanuit 

‘Vorverständnis’, vanuit eigen ‘oude’ ervaringen.138 Het komt erop aan zich van het eigen 

‘Vorverständnis’ bewust te zijn, opdat het eigene van de tekst die gelezen wordt tot uitdrukking kan 

komen.139 

 

  

                                                
134 Th. C.W. Oudemans, ‘Gadamers wijsgerige interpretatieleer’, in: Th. de Boer, Hermeneutiek, 60. 
135 ‘Es sind die undurchschauten Vorurteile, deren Herrschaft uns gegen die in der Überlieferung sprechende Sache 
taub macht,’ Gadamer, GW I, 274. 
136 ‘In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. Lange bevor wir uns in der Rückbesinnung 
selber verstehen, verstehen wir uns auf selbstverständliche Weise in Familie, Gesellschaft und Staat, in denen wir leben. 
Der Fokus der Subjektivität ist ein Zerrspiegel. Die Selbstbesinnung des Individuums ist nur ein Flackern im 
geschlossenen Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des einzelnen weit mehr als seine 
Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines Seins,’ Gadamer, GW I, 281. Cursivering is van Gadamer. 
137 Voor het begrip ‘Vorverständnis’ zie GW I, 273 en volgend; GW I, 299 en volgend. 
138 Een voorbeeld van ‘Vorverständnis’ zie ik in Hand. 2:34-35. Petrus citeert in dit gedeelte uit Psalm 110. Hij plaatst 
deze woorden in de context van de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus. In zijn toespraak wijst Petrus niet 
op de oorspronkelijke setting van deze psalm als kroningspsalm voor een gewone koning. Deze betekenis is voor de 
schrijver van Handelingen niet relevant. Het gaat om de verkondiging dat God Jezus tot zich genomen heeft in 
koninklijke heerlijkheid. De psalm heeft in het Nieuwe Testament een messiaanse duiding en vervulling gekregen. Zie 
onder meer Luc. 20:42, 43; 1 Kor. 15:25; Hebr. 1:13. 
139 ‘Es gilt, der eigenen Voringenommenheit innezusein, damit sich der Text selbst in seiner Andersheit darstellt und 
damit in die Möglichkeit kommt, seine sachliche Wahrheit gegen die eigen Vormeinung auszuspielen.’ Zie Gadamer, 
GW I, 274. 



	 36 

Hermeneutische cirkel (der hermeneutische Zirkel) 

Gadamer wijst ook op de cirkelstructuur van het verstaan en grenst het begrip cirkelstructuur af van 

de inhoud die er in de negentiende eeuw aan werd gegeven. Dat begrip werd destijds gevormd in 

het kader van een formele relatie tussen deel en geheel waarbij het geheel en de delen met elkaar 

geconfronteerd worden en de delen vanuit het geheel begrepen worden. 

 Toegepast op teksten betekent dit dat de interpretatie van een deel van de tekst bijdraagt aan 

een verklaring van de gehele tekst en de interpretatie van de gehele tekst inzicht geeft in de delen 

ervan. Deze wisselwerking tussen deel en geheel in de interpretatie wordt de hermeneutische cirkel 

genoemd. Het begrip ‘hermeneutische cirkel’ beschrijft in feite hoe verstaan verloopt: de 

cirkelbeweging van het verstaan gaat heen en weer in de tekst en wordt opgeheven in het volledig 

verstaan ervan.140 Overigens is het niet zo dat wie iets gaat verstaan dan direct gaat van niet-

verstaan naar wel-verstaan. Het begint altijd met een situatie van gedeeltelijk verstaan, waardoor 

een ontmoeting mogelijk is met wat men wil gaan verstaan. Zo kan een tekst steeds meer begrepen 

worden door deze vele keren te lezen.  

 Gadamer beschrijft de cirkel van het verstaan als het in elkaar vloeien van de beweging van 

de overlevering en de beweging van de interpreet. Ons verstaan van een tekst wordt gestuurd door 

het vooruitlopen op de betekenis. Het is een handeling die niet subjectief is maar wordt bepaald 

door wat men deelt of gemeenschappelijk heeft met de overlevering en dat is een voortgaande 

beweging.141 

 Er is ook een wisselwerking tussen de informatie die de tekst zelf geeft en het 

eerdergenoemde ‘Vorurteil’, hier omschreven als ‘gewisse Erwartungen’. Bij Gadamer omvat de 

hermeneutische cirkel dus meer dan alleen een intern tekstmatig proces.142  

 

Wirkungsgeschichte 

Het onderkennen van de vooroordeelstructuur van het verstaan houdt niet in dat de interpreet vrij 

kan beschikken over de vooroordelen waarmee zijn bewustzijn is gevuld. Vanuit zichzelf is hij niet 

in staat vooraf onderscheid te maken tussen de productieve vooroordelen die het verstaan mogelijk 

                                                
140 Wordt dit toegepast op het lezen van de Bijbel, dan is voor het verstaan van een afzonderlijke tekst nodig dat men 
let op het grotere tekstverband waarin deze voorkomt, zoals een perikoop. Er is ook een heen en weer gaan van alinea 
naar hoofdstuk, van hoofdstuk naar een heel Bijbelboek en van dat Bijbelboek weer naar een ander. Zo kan het zinvol 
zijn om bijvoorbeeld de betekenis van Hand. 1:1-3 te onderzoeken, waarin een zekere Theofilus vermeld wordt en 
vervolgens aandacht schenken aan het Lucas-evangelie waarin dezelfde naam voorkomt (Luc. 1:1-4).  
141 Gadamer, GW I, 298. 
142 In feite zou ‘hermeneutische spiraal’ een betere term zijn dan ‘hermeneutische cirkel’. Want hoewel het 
zwaartepunt heen en weer gaat tussen de twee polen van de interpreet en de tekst, is er ook ‘an ongoing movement and 
progressive understanding.’ Aldus Thiselton, Thiselton on Hermeneutics, 452-453. 
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maken en de vooroordelen die het verstaan hinderen en aanleiding geven tot misverstanden. Dit 

onderscheid aanbrengen, moet tijdens het verstaan zelf gebeuren.143 Het is daarom volgens 

Gadamer van belang dat de hermeneutiek nadrukkelijk aandacht schenkt aan wat bij haar tot dusver 

in de marge bleef: de tijdsafstand en de betekenis ervan voor het verstaan. Dit verduidelijkt hij door 

te verwijzen naar de hermeneutische theorie van de Romantiek, waarin verstaan werd gezien als 

reproductie van een oorspronkelijke productie. Het idee was dat men zich moest verplaatsen in de 

geest van de tijd waarin een tekst geschreven werd en denken in begrippen en voorstellingen van 

die tijd, waarbij als devies kon gelden: ‘Men moet een auteur beter begrijpen dan hij zichzelf zou 

hebben begrepen.’  

 Gadamer wijst erop dat een tekst deel is van het totaal van de overlevering,144 en dat wil ook 

zeggen dat de eigen tijd van de interpreet geworteld is in de tijd waarin een tekst geschreven is. Hij 

ziet het als een naïeve vooronderstelling van het historisme dat men historische objectiviteit zou 

kunnen bereiken door zich te verplaatsen in de geest van een bepaalde tijd en te leren denken in de 

begrippen van die tijd.145 Het is voor hem dan ook ondenkbaar dat verstaan onafhankelijk zou zijn 

van de situatie van degene die verstaat. Het bewustzijn dat de eigen historiciteit meedenkt, noemt 

hij ‘wirkungsgeschichtliches Bewusstsein’.146 Gadamer stelt dat het erop aankomt de afstand in tijd 

te leren zien als een positieve en productieve mogelijkheid van het verstaan.147 Deze mogelijkheid 

ontstaat doordat deze afstand tot een vervreemding leidt die overwonnen moet worden. Een 

eenmaal geïnterpreteerde tekst is niet voor eens en altijd uitgelegd. Elke nieuwe generatie zal om 

een nieuwe uitleg vragen, als de tekst tenminste houdbaar is. De tijdsafstand is geen gapende 

afgrond, de afstand is gevuld met de continuïteit van herkomst en traditie, en elke overlevering doet 

zich in het licht van die continuïteit aan ons voor.148 Niemand kan zich onttrekken aan de traditie 

waarin hij staat. Deze bepaalt binnen welk perspectief men een tekst tegemoet treedt, welke vragen 

men stelt en welke aspecten men ziet.  

 Gadamer spreekt over ‘Wirkungsgeschichte’, waarmee hij aangeeft dat belangrijke oude 

teksten een interpretatiegeschiedenis hebben.149 Het begrip ‘Wirkungsgeschichte’ duidt op het 

                                                
143 Gadamer, GW I, 301. 
144 Gadamer, GW I, 301. 
145 Gadamer, GW I, 302. 
146 Gadamer, GW II, 142-143. 
147 Gadamer, GW I, 302. 
148 Gadamer, GW I, 302. 
149 Gadamer, GW I, 305 en volgende. Overigens stelt Gadamer in GW I, 306: ‘Es wird also nicht gefordert, dass man 
die Wirkungsgeschichte als eine neue selbständige Hilfsdiziplin der Geisteswissenschaften entwickeln solle, sondern 
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doorwerken van interpretaties en commentaren die in de loop van de tijd van en op een bepaalde 

tekst gegeven zijn. De lezer van de tekst staat in deze geschiedenis en wordt bij het verstaan van de 

tekst door de interpretatiegeschiedenis beïnvloed. Gadamer wijst erop dat de interpreet zich ervan 

bewust moet zijn dat dit mechanisme actief is bij het lezen.  

 Onder de term ‘Wirkungsgeschichte’ in relatie tot de Bijbel valt alles wat in de loop der 

eeuwen is ontstaan door het lezen en bestuderen van de Bijbel. Hierbij is te denken aan geschriften, 

commentaren, denkbeelden en allerlei kunstuitingen.150 Ulrich Luz heeft de term 

‘Wirkungsgeschichte’ geïntroduceerd bij de bestudering van het Nieuwe Testament. In zijn 

commentaar op het evangelie van Mattheüs maakt hij onderscheid in Auslegungsgeschichte en 

Wirkungsgeschichte.151 Auslegungsgeschichte definieert hij als: ‘die Geschichte der Auslegungen 

eines Texts vor allem in Kommentaren.’ Over Wirkungsgeschichte schrijft hij:  

  
‘Wirkungsgeschichte im engeren Sinn möchte ich die Rezeption und Aktualisierung eines Textes in 

anderen Medien als Kommentaren verstehen, in sprachlichen wie z.B. in Predigten, kirchenrechtlichen 

Dokumenten, Kirchenliedern oder auch in der >Literatur < oder in nicht sprachlichen Medien wie der 

Kunst und der Musik oder im Handeln und im Leiden der Kirche, d.h. in der Kirchengeschichte.’ (…) 

‘Die Auslegungs- und Wirkungsgeschichte zeigt, was wir von den Texten her geworden sind. (...) Die 

Auslegungs- und Wirkungsgeschichte liefert aber auch Korrektive. Sie zeigt exemplarisch, was wir 

durch die Texte werden könnten.’ (Cursivering Luz).152  
 

Zo wordt de eigen horizon groter door ontsluiting van de horizon van de ander. Elke pericoop 

behandelt hij in vier achtereenvolgende stappen: 1) Analyse, 2) Erklärung, 3) Zusammenfassung, 4) 

Wirkungsgeschichte. Bij het gedeelte Wirkungsgeschichte verwijst hij soms naar de beeldende 

kunst. 

                                                
dass man sich selber richtiger verstehen lerne und anerkenne, dass in allem Verstehen, ob man sich dessen ausdrücklich 
bewusst ist oder nicht, die Wirkung dieser Wirkungsgeschichte am Werk ist.’ 
150 Hoe boeiend dat spoor door de geschiedenis kan zijn, laat bijvoorbeeld N. Schuman zien in Pastorale: Psalm 23 in 
Bijbel en liturgie verwoord en uitgebeeld (Zoetermeer: Meinema, 2002), waarbij hij aspecten van de 
‘Wirkungsgeschichte’ van Psalm 23 belicht. Hij geeft weer hoe dit lied vertolkt is door kerkvaders en reformatoren, in 
berijmingen en poëzie, in de liturgie en de beeldende kunst, in film en muziek. De christelijke gemeente zal geneigd 
zijn dit lied van de Herder een christologische interpretatie te geven op grond van de woorden die Jezus in Johannes 10 
van zichzelf zegt: ‘Ik ben de goede herder’. Dit kan gezien worden als ‘Vorurteil’, waarbij het ‘wirkungsgeschichtliche’ 
denken bepaald wordt door de oudtestamentische profetie, zoals in Ezechiël 34 en Jeremia 23. Daarin heeft de 
christologische interpretatie haar wortels. Soms wordt de christologische uitleg gezien als een annexatie van iets wat 
Israël toebehoort. Zie Schuman, Pastorale, 182-183. Schuman merkt hierbij op: ‘Een al te innige omhelzing van de 
Joodse traditie door christelijke uitleggers ontneemt aan de traditie haar adem.’ 
151 U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus I (Mat. 1-7), EKK, (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 52002), 110.  
152 Luz, Evangelium, 110, 111. 
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 Een ‘wirkungsgeschichtliche’ benadering kan voor een exegese heel functioneel zijn. Zo 

leert de ‘Wirkungsgeschichte’ dat exegese altijd uitleg is in een bepaalde context. Om de tekst te 

verstaan moet de uitleg in relatie met die context gebracht worden. De Bijbeltekst is geschreven 

voor vroegere lezers, maar is ook een tekst die voor tegenwoordige lezers om een uitleg vraagt die 

gericht is op de eigen tijd. De ‘Wirkungsgeschichte’ vestigt de aandacht op de eigen positie die de 

lezer of exegeet inneemt ten opzichte van de tekst. Voordat men de Bijbel gaat uitleggen, is men 

namelijk al beïnvloed via allerlei uitingen van en in het omgaan met de Schrift door de tijd heen. In 

de zienswijze van Gadamer vraagt dit om een zo groot mogelijk bewustzijn van vooroordelen. 

Daarmee kan voorkomen worden dat deze vooroordelen de uitleg negatief beïnvloeden of zelfs 

gaan bepalen.  

 De ‘Wirkungsgeschichte’ maakt daarnaast duidelijk dat de historische situatie waarin de 

uitleg plaatsvindt van invloed is, hetgeen impliceert dat een tekst op meerdere manieren uitgelegd 

wordt.   

 

Horizon van tekst en lezer (Der Begriff des Horizontes) 

Voor Gadamer is het een fundamentele hermeneutische vraag hoe de afstand in de tijd van invloed 

is op het verstaan. Hij stelt dat de overbrugging die men zoekt via reconstructie van de historische 

en culturele situatie van de auteur van de tekst niet leidt tot een werkelijk verstaan als de uitlegger 

zijn eigen plaats in de historiciteit ontkent. Het is niet toereikend om de afstand in tijd te benaderen 

door uitsluitend te letten op de vervreemding die daarmee samengaat. Het gaat hierbij om de 

vervreemding vanwege het gegeven dat de tekst van heel ver komt, van lang geleden is en bij een 

heel andere cultuur behoort. In deze benadering is het gevaar groot dat de eigen ervaringswereld het 

hermeneutisch kader wordt van waaruit men een tekst verstaat. Het onderkennen van de 

‘Wirkungsgeschichte’ is derhalve noodzakelijk. Dit houdt allereerst in dat men zich bewust is van 

de hermeneutische situatie. Karakteristiek voor het begrip situatie is voor Gadamer dat het een 

positie (Standort) aangeeft die de mogelijkheden om te zien beperkt.153 Bij het begrip situatie hoort 

daarom in de visie van Gadamer wezenlijk het begrip horizon.154 Horizon is de gezichtskring die 

alles omvat en omringt wat vanuit een bepaald punt zichtbaar is. Nu is een horizon geen starre 

grens, maar iets dat meebeweegt en tot verbreding uitnodigt. Gadamer tekent daarbij aan dat wie 

                                                
153 ‘Alle endliche Gegenwart hat ihre Schranken. Wir bestimmen den Begriff der Situation eben dadurch, dass sie einen 
Standort darstellt, der die Möglichkeiten des Sehens beschränkt. Zum Begriff der Situation gehört daher wesenhaft der 
Begriff des Horizontes.’ Gadamer, GW I, 307. Cursivering van Gadamer. 
154 Hij omschrijft dit begrip als volgt: ‘Horizont ist der Gesichtskreis, der all das umfasst und umschliesst, was von 
einem Punkt aus sichtbar ist. In der Anwendung auf das denkende Bewusstsein reden wir dann von Enge des 
Horizontes, von möglicher Erweiterung des Horizontes, von Erschliessung neuer Horizonte usw,’ Gadamer, GW I, 307. 
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geen horizon heeft, iemand is die niet ver genoeg kijkt en daarom dat wat dichtbij ligt, overschat. 

Men overschat dan wat men zelf aan gedachten en gevoelens koestert. Wie een horizon heeft, weet 

binnen deze horizon de betekenis van de dingen beter in te schatten.155 

 Voor het verstaan van een tekst is het van fundamenteel belang dat de horizon van de 

oorspronkelijke tekst en die van de huidige lezer aan elkaar gerelateerd worden. De lezer ontwerpt 

een horizon van het verleden, waarin de oorspronkelijke tekst is opgeschreven, maar het is een 

ontwerp en niet de horizon zelf, want het betreft een tijd die men niet kent. Als mens van een andere 

tijd weet men niet hoe het toen werkelijk was en wat destijds met die tekst in die andere context 

meegeklonken heeft. Naar beste vermogen kan men proberen om zich er een beeld van te vormen, 

maar de horizon van de oorspronkelijke tekst blijft een ontwerp-horizon. Het zich bewustmaken van 

de eigen verstaanshorizon is overigens ook een ontwerp dat echter binnen het bredere verband staat 

van de feitelijke horizon waarin men leeft, al is het wel een verband dat meer omvat dan men 

beseft.  

 Beide horizonten hebben in de analyse van Gadamer een eigen status. De ontwerp-horizon 

van het verleden staat binnen het verband van de eigen horizon van de huidige lezer.156 

De wereld van toen en de wereld van nu zullen nooit samenvallen. Wie iets interpreteert, bevindt 

zich in de horizon van de eigen tijd. Mensen staan immers niet buiten het historisch proces maar 

maken er deel van uit, zijn in de tijd gevangen en kunnen zo alleen vanuit de eigen tijd kijken naar 

de werkelijkheid om zich heen. Zo is interpretatie per definitie tijdgebonden. De eigen horizon 

wordt niet achtergelaten bij het zich verplaatsen in de horizon van wat geïnterpreteerd moet worden. 

In die andere situatie neemt men juist zichzelf mee. 

Verstaan is een ontmoeting van horizonten, die Gadamer beschrijft als horizonversmelting.  

 Het beeld van versmelting drukt uit dat het in het verstaan niet gaat om een reconstructie, 

maar om een integratie waardoor een nieuwe betekenis ontstaat.157 In het verstaan versmelten de 

twee horizonten, die van de tekst en die van de interpreet, tot een nieuwe horizon die beide 

voorafgaande horizonten overstijgt.158 Dit geeft aan dat de betekenis van een tekst niet op voorhand 

                                                
155 Gadamer, GW I, 307-308. 
156 ‘In Wahrheit ist es also ein einziger Horizont, der all das umschliesst, was das geschichtliche Bewusstsein in sich 
enthält,’ Gadamer, GW I, 309. 
157 ‘Verstehen [ist] kein nur reproduktives, sondern stets auch ein produktives Verhalten,’ Gadamer, GW I, 301. 
158 Oudemans vergelijkt de horizonversmelting met het versmelten van verschillende metalen. Wanneer bijvoorbeeld 
tin en koper tot brons versmolten worden, heeft het nieuwe metaal nieuwe eigenschappen, maar het heeft niet alle 
kenmerken van de samenstellende metalen behouden. Zie Oudemans, ‘Gadamers wijsgerige interpretatieleer,’ 63. 
Gadamer: ‘Es gibt so wenig einen Gegenwartshorizont für sich, wie es historische Horizonte gibt, die man zu gewinnen 
hätte. Vielmehr ist Verstehen immer der Vorgang der Verschmelzung solcher vermeintlich für sich seiender Horizonte,’ 
Gadamer, GW I, 311. Cursivering is van Gadamer. 
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vaststaat maar tot stand komt in de interactie tussen tekst en lezer. De uitlegger brengt een tekst uit 

het verleden opnieuw tot spreken. Strikt genomen zegt de tekst iets anders dan hij oorspronkelijk 

heeft gezegd, omdat hij in een andere context spreekt: ‘In een andere wereld klinkt zij anders’.159 

De lezer van nu leest iets anders dan een lezer in een andere tijd of cultuur erin gehoord heeft. 

 Volgens Gadamer heeft een tekst op zich dus geen eigen betekenis, omdat die er pas aan 

wordt toegekend door de uitlegger, vanuit diens verstaanshorizon. Zonder lezer zegt een tekst niets. 

Maar omdat de lezer zichzelf meebrengt, is het in de opvatting van Gadamer evenmin mogelijk om 

objectief vast te stellen wat er in een tekst staat. Dat roept de vraag op of deze visie niet uitloopt op 

een totale subjectiviteit. Leest ieder dan niet in de Bijbel een eigen boodschap?160 

 Gadamer benadrukt vooral het gesprek met de tekst, dat wil zeggen het proces van 

horizonversmelting dat zich voltrekt in de vorm van een gesprek tussen tekst en lezer.161 Dat is een 

goed gesprek wanneer men probeert tot overeenstemming te komen door een uitwisseling van 

zienswijzen over een bepaald onderwerp. Niemand weet vooraf wat het resultaat ervan is. Het 

gesprek bewerkt verandering richting het gemeenschappelijke, zodat men niet blijft wie men 

daarvoor was. De belangrijkste hermeneutische voorwaarde in deze horizonversmelting is dat iets in 

de tekst aanspreekt of vragen oproept. Dit leidt weer tot een bewustwording van het hebben van 

vooroordelen vanwege het behoren tot de traditie.162 Interpretatie is een gebeuren waarin de 

interpreet zijn vooroordelen op het spel zet en zijn eigen uitgangspunten inbrengt. Dit vraagt om het 

vermogen zich open te stellen voor de claim van de tekst.  

 

Applicatie (Applikation) 

Gadamer wijst erop dat men in de oudere traditie van de hermeneutiek drie momenten 

onderscheidde: het begrijpen of verstaan (subtilitas intelligendi), het interpreteren (subtilitas 

explicandi), en het toepassen (subtilitas applicandi). In de hermeneutiek van Schleiermacher en 

Dilthey is volgens Gadamer de applicatie verwaarloosd.163 De drie aspecten, zo betoogt hij, dienen 

                                                
159 Gadamer, GW I, 301, 302. 
160 Daar het mij hier te doen is om een weergave van Gadamers hermeneutiek, ga ik niet in op vragen die samenhangen 
met de visie op de Bijbel als Woord van God.  
161 Gadamer, GW I, 392: ‘Wir erkennen darin [die Horizontverschmelzung] jetzt die Vollzugsform des Gesprächs, in 
welchem eine Sache zum Ausdruck kommt, die nicht nur meine oder die meines Autors, sondern eine gemeinsame 
Sache ist.’ 
162 Gadamer, GW I, 304: ‘Das erste, womit das Verstehen beginnt, ist, dass etwas uns anspricht. Das ist die oberste 
aller hermeneutischen Bedingungen. Wir wissen jetzt, was damit gefordert ist: eine grundsätzliche Suspension der 
eigenen Vorurteile. Alle Suspension von Urteilen aber, mithin und erst recht die von Vorurteilen, hat, logisch gesehen, 
die Struktur der Frage.’ Cursivering Gadamer. 
163 Gadamer, GW I, 312-313. 
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echter in álle verstaan een rol te spelen. Uitleggen is geen handeling die naderhand, als het zo 

uitkomt, wordt toegevoegd aan het verstaan: ‘Verstehen ist immer Auslegung.’164 

Uitleggen is dus een expliciete vorm van verstaan, erop gericht om te horen wat een tekst ons te 

zeggen heeft. Deze inherente verbinding van uitleggen en verstaan moet wel samengaan met 

aandacht voor het derde moment, de toepassing: alle interpreteren is applicatie.165 Voor Gadamer 

maakt de toepassing integraal deel uit van het verstaan.166 Bij een echt verstaan van de tekst 

versmelt de horizon van de lezer met die van de auteur. Gadamer haalt hierbij de juridische en 

theologische hermeneutiek aan als voorbeelden om zijn visie te ondersteunen dat alle hermeneutiek 

toepassingshermeneutiek is.  

 Gadamer wijst erop dat een wet niet historisch moet worden begrepen, maar door uitleg in 

haar rechtsgeldigheid geconcretiseerd moet worden.167 Precies zo wil een religieuze tekst niet louter 

als historisch document worden opgevat, maar als concretisering van heilswerkzaamheid. Dit 

impliceert dat dit in elke concrete situatie opnieuw en zo nodig anders moet worden begrepen. 

Begrijpen of verstaan is altijd al toepassen. 

 Als Gadamer de toepassing in de theologische hermeneutiek aan de orde stelt, vergelijkt hij 

die met hoe applicatie werkt in de juridische hermeneutiek. Hij concludeert dan dat de eigenlijke 

concretisering van de verkondiging zich voltrekt in de prediking zoals de concretisering van de 

wettelijke orde zich in de gerechtelijke uitspraak voltrekt.168 Toch is er een groot verschil, want de 

prediking is niet, zoals het gerechtelijk oordeel, een productieve aanvulling op de tekst die ze 

uitlegt, zoals het oordeel van de rechter dat wel is. Anders gezegd, er wordt door de verkondiging 

niet iets inhoudelijks toegevoegd aan de heilsboodschap dat te vergelijken valt met de kracht van 

een gerechtelijk vonnis als aanvulling op de wet.169 

                                                
164 Gadamer, GW I, 312. 
165 Gadamer, GW I, 313: ‘Nun haben uns unsere Überlegungen zu der Einsicht geführt, dass im Verstehen immer etwas 
wie eine Anwendung des zu verstehenden Textes auf die gegenwärtige Situation des Interpreten stattfindet.’ 
166 Gadamer, GW II, 442: ‘Applikation ist ein Moment des Verstehens selber.’ 
167 Gadamer, GW I, 313. 
168 Gadamer, GW I, 336. 
169 Gadamer, GW I, 336: ‘Es ist ja überhaupt nicht so, dass die Heilsbotschaft aus dem Gedanken des Predigers heraus 
erst ihre nähere Bestimmung erführe. Er spricht als der Prediger vor der Gemeinde nicht mit dogmatischer Autorität, 
wie das der Richter tut. Zwar geht es auch in der Predigt um die Auslegung einer gültigen Wahrheit. Aber diese 
Wahrheit ist Verkündigung, und ob diese gelingt, entscheidet sich nicht durch die Gedanken des Predigers, sondern 
durch die Kraft des Wortes selbst, das z.B. auch durch eine schlechte Predigt zur Umkehr rufen kann. Die 
Verkündigung lässt sich nicht von ihrem Vollzug ablösen. Alle dogmatische Fixierung der reinen Lehre ist sekundär. 
Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, und das bedeutet, dass die Schrift vor der Lehre derer, die sie auslegen, einen 
schlechthinnigen Vorrang behält. Das darf die Auslegung nie aus dem Auge verlieren. Auch als wissenschaftliche 
Auslegung des Theologen muss sie stets festhalten, dass die Heilige Schrift die göttliche Heilsverkündigung ist. Ihr 
Verständnis kann daher nicht allein die wissenschaftliche Erforschung ihres Sinnes sein.’ Na deze verwijzing naar de 
juridische en theologische hermeneutiek, stelt Gadamer vast: ‘Wir können somit als das wahrhaft Gemeinsame aller 
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3. Reflectie op de hermeneutiek van H.-G. Gadamer 

Gadamer heeft de ambitie om nieuwe grondslagen te vinden voor de menswetenschappen. Dat 

behelst niet dat hij regels voor exegese wil geven, maar wel dat hij beschrijft wat er in het proces 

van verstaan gebeurt.170 Hij richt zich daarbij vooral op die aspecten die niet normatief bedoeld zijn, 

maar wel aanzetten tot bewustwording van wat zich in dat proces voordoet.  

Een aantal van deze aspecten is al beschreven in het bovenstaande. Het zijn als het ware 

piketpaaltjes die de contouren aangeven van de weg die Gadamer gaat. Voor wie een weg zoekt in 

de wisselende landschappen die bij het lezen zichtbaar worden, kunnen deze piketpaaltjes van 

dienst zijn om een eigen weg te markeren. Het ene paaltje zal mogelijk dieper geslagen worden dan 

het andere. Samenvattend betreft het de volgende ‘paaltjes’:  

(a) Vorverständnis. Dit houdt in dat men zich bewust is van de vooroordeelstructuur van het 

verstaan. Omdat wij interpreteren vanuit onze eigen ervaringen, is het van belang dat men zich van 

dit eigen ‘Vorverständnis’ bewust is, opdat juist het eigene van de tekst die men leest naar voren 

kan komen.  

(b) Hermeneutische cirkel. Deze cirkel betreft de wisselwerking tussen deel en geheel in de 

interpretatie. Daarnaast wordt het in elkaar vloeien van de beweging van de overlevering en de 

beweging van de interpreet geaccentueerd.  

(c) Wirkungsgeschichte. Dit begrip duidt op het doorwerken van interpretaties en commentaren die 

in de loop van de tijd van een bepaalde tekst gegeven zijn. De lezer van de tekst staat in deze 

geschiedenis en wordt bij het verstaan ervan door de interpretatiegeschiedenis beïnvloed. Iedere 

interpreet zou zich daarom bewust moeten zijn van dit mechanisme dat bij het lezen actief is.  

(d) Verstaanshorizon. De lezer ontwerpt een horizon van het verleden waarin een tekst is 

opgeschreven en vormt een verstaanshorizon van de eigen tijd. Een tekst krijgt pas betekenis bij 

versmelting van beide horizonten. Objectief vaststellen wat in de tekst staat, is dan onmogelijk, 

want betekenis krijgt de tekst pas voor de uitlegger in relatie tot de eigen horizon.  

(e) Applicatie. Het verstaan van een tekst houdt de toepassing in van een tekst op de actuele situatie 

van de interpreet. Van verstaan kan pas sprake zijn als de vragen waarop de tekst antwoord geeft 

ook eigen vragen zijn. De tekst blijft dan niet vreemd maar wordt eigen.  

  

                                                
Formen der Hermeneutik herausheben, dass sich in der Auslegung der zu verstehende Sinn erst konkretisiert und 
vollendet, dass aber gleichwohl dieses auslegende Tun sich volständig an den Sinn des Textes gebunden hält. Weder 
der Jurist noch der Theologe sieht in der Aufgabe der Applikation eine Freiheit gegenüber dem Text,’ Gadamer, GW I, 
338. 
170 In het woord vooraf bij de tweede druk van Wahrheit und Methode (1965) verduidelijkt Gadamer zijn doelstelling 
en schrijft: ‘Mein eigentlicher Anspruch aber war und ist ein philosophischer: Nicht, was wir tun, nicht, was wir tun 
sollten, sondern was über unser Wollen und Tun hinaus mit uns geschieht, steht in Frage,’ Gadamer, GW II, 438. 
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4. Aandachtspunten vanuit de hermeneutiek van H.-G. Gadamer 

Op grond van wat ik in het bovenstaande aan de orde heb gesteld, kom ik tot de volgende 

aandachtspunten voor het onderzoek naar de redevoeringen van Paulus: 

 

a. Voor elke lezer geldt dat de vooroordeelstructuur van het verstaan moet worden onderkend. 

Want, bij het interpreteren van nieuwe dingen speelt altijd en primair een ‘Vorverständnis’ mee, dat 

wil zeggen dat we lezen en interpreteren vanuit ‘oude’ ervaringen. Dat betreft productieve 

vooroordelen die het verstaan mogelijk maken, maar ook vooroordelen die het verstaan hinderen en 

aanleiding geven tot misverstanden. Lucas nu gaat er in zijn beschrijving van uit dat de lezers aan 

Paulus’ hoorders een vorm van vooringenomenheid toeschrijven. Zo worden Paulus en Barnabas 

aangesproken met ‘broeders’ (Hand. 13, 15), en zien filosofen Paulus als een praatjesmaker of een 

verkondiger van uitheemse goden (Hand. 17:18).  

 

b. Een volgend aandachtspunt is dat zowel de Bijbeltekst als de visie op de lezer onderwerp van het 

onderzoek dienen te zijn. Bij mondelinge taaluitingen is immers sprake van een spreker, een 

boodschap en een hoorder. Zoals eerder is aangegeven, is hun onderlinge relatie het onderwerp van 

een communicatieve analyse van Paulus’ redevoeringen, via het model van Schulz von Thun. 

Parallel hieraan is de constatering dat de uitleg van schriftelijke taaluitingen zich afspeelt in een 

spanningsveld dat bepaald wordt door de auteur, de tekst en de feitelijke lezer.171 Hermeneutisch 

onderzoek concentreert zich daarom zowel op de tekst zelf, alsook op de positie en de rol van de 

lezer.172  

 

c. Het onderzoek richt zich ook op de impliciete hoorders die Lucas voor ogen heeft, met als doel 

zicht te krijgen op hun verstaanshorizon, die, zoals eerder is uitgelegd, slechts een ontwerp-horizon 

kan zijn. 

 

d. Bij elke afzonderlijke rede van Paulus zal na de beschrijving van de ontwerphorizon van de 

betreffende hoorders worden onderzocht of, en zo ja hoe Paulus als spreker zich aanpast aan dat 

                                                
171 Met de lezer wordt bij deze aandachtspunten de feitelijke lezer bedoeld, tenzij anders aangegeven.  
172 In bijvoorbeeld de studie van J.P. Fokkelman, Vertelkunst in de bijbel: Een handleiding bij literair lezen 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 1995) is de invloed van de reader-response benadering merkbaar. De lezer verleent 
betekenis aan de tekst en is als zodanig een structuurmoment van de levende tekst. ‘Dankzij de betekenisverlening gaat 
de tekst van zijn staat van sluimering over naar de staat van sprekend subject: wat slechts latent en potentieel was, 
wordt nu actueel.’ Zie Fokkelman, Vertelkunst, 20 en volgende. De productieve bijdrage van de lezer aan de betekenis 
van de tekst krijgt hier veel ruimte.  



	 45 

gehoor. Een afzonderlijk punt van aandacht is of Paulus zijn boodschap al dan niet aanpast aan zijn 

gehoor.  

 

e. Gelet wordt verder op de hermeneutische cirkel. Hierbij focus ik op de zaak van de betreffende 

redevoeringen in relatie tot Handelingen als geheel, en gaat aandacht uit naar de plaats van de 

redevoeringen in de structuur van Handelingen.  

 

f. Actuele lezers beschikken over de canon en kunnen Handelingen plaatsen in het geheel van het 

Nieuwe Testament, waardoor voor hen een andere intertekstuele relatie geldt dan voor de beoogde 

hoorders en lezers van Handelingen. Onderzocht wordt wie deze beoogde lezers kunnen zijn 

geweest en waaruit hun verstaanshorizon mogelijk bestond – ook dit is immers een ontwerp-

horizon.  

 

g. Een belangrijk punt van aandacht zal ook de Wirkungsgeschichte zijn en daarmee de plaats of de 

positie van de lezer. Met het begrip Wirkungsgeschichte vestigt Gadamer de aandacht op de eigen 

positie die de lezer of exegeet inneemt ten opzichte van de tekst. De lezer is beïnvloed door wat er 

in de loop van de tijd aan interpretaties en commentaren van oude teksten geboden is en dat vraagt 

erom dat een lezer zich zoveel mogelijk bewust is van deze ‘vooroordelen’. En, de lezer 

interpreteert vanuit een eigen verstaanshorizon en kan alleen vanuit de eigen tijd naar de 

werkelijkheid om zich heen kijken. Ook al wordt het betekenisgeven sterk bepaald door de uitlegger 

en diens verstaanshorizon, dan nog betekent dat niet dat de interpretatieruimte daarmee onbegrensd 

is. De subjectieve ervaring en de eigen ratio staan niet los van de vraag of die betekenisgeving ook 

in de tekst te vinden is. Voor Gadamer is interpretatie niet uitsluitend een subjectieve handeling, 

maar een historische, een zichzelf plaatsen in het proces van de traditie waarin verleden en heden 

voortdurend samengaan. Het door Gadamer gehanteerde begrip horizonversmelting is hierbij van 

groot belang.  

 

h. Lucas beschrijft Paulus in het verhaal via de redevoeringen als communicator met hoorders en 

communiceert als auteur automatisch via dat verhaal met de lezers.173 Vanuit Gadamers visie dat 

applicatie een wezenlijk deel van het verstaan vormt, zal de vraag gesteld worden wat de toepassing 

kan zijn van de onderzochte teksten voor het verstaan van de onderscheiden lezers.  

Vanuit de wijsgerige positie van Gadamer is duidelijk dat de hier geanalyseerde  

redevoeringen van Paulus door de beoogde lezers van Handelingen verstaan zullen zijn tegen de 

                                                
173 Zie hoofdstuk 2 ‘Handelingen en de eerste ontvangers’ en hoofdstuk 3 ‘Het evangelie gebracht aan Joden’.  
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achtergrond van hun eigen verstaanshorizonten. Deze komen aan de orde in de hoofdstukken 6 en 7. 

Hoe de feitelijke lezers deze teksten verstaan hebben, is niet de vraag van deze dissertatie. Wat hier 

centraal staat, is de vraag: hoe beschrijft Lucas de verkondiging van het evangelie door Paulus ten 

overstaan van de twee groepen die hij aanspreekt in Handelingen 14 en 17? Een dergelijke analyse 

plegen vanuit het perspectief van moderne communicatietheorieën is experimenteel waar het gaat 

om een historische tekst, maar zal naar verwachting nieuwe inzichten opleveren met betrekking tot 

de communicatie van het evangelie die Lucas beoogde ten opzichte van zijn eigentijdse lezers. 

 

 

F. Bevindingen 

 

De communicatieve analyse van Paulus’ redevoeringen betreft geschreven teksten die de vorm van 

een toespraak hebben. In het voorgaande zijn de volgende communicatieve en retorische 

benaderingen aan de orde gesteld die ingezet kunnen worden voor deze communicatieve analyse:   

 Met behulp van de modellen van Heider, Newcomb en Schulz von Thun onderzoek ik hoe, 

in de tekst, de communicatie verloopt tussen Paulus en zijn hoorders. Ik besteed dan aandacht aan 

de voorgegeven betrokkenheid van Paulus en zijn hoorders op de boodschap die hij wil 

communiceren en breng hun persoonlijke concepten en percepties in kaart. In de opvatting van 

Heider kunnen veel van de activiteiten die tussen mensen voorkomen alleen begrepen worden als 

men de gevoelens onderkent die ermee samengaan. De grondgedachte van het door hem en 

Newcomb gebruikte balansconcept is het besef dat overtuigingen, attitudes en gedrag in de regel 

beogen balans aan te brengen. Mensen zijn gericht op eigen consistent gedrag en gaan ervan uit dat 

inconsistentie schadelijk is. 

 Newcomb stelt ook dat het een bijna constante menselijke noodzaak is om zich te oriënteren 

op objecten in de omgeving evenals op de personen die zich op diezelfde objecten richten. De 

manier waarop de een zich oriënteert op de ander of op een ander object, hangt samen met de 

blikrichting van de ander die ook een eigen betrokkenheid heeft tot hetzelfde object. Wanneer het 

om ideële of reële zaken gaat, spreekt Newcomb van attitudes, betreft het personen, dan heten ze 

attracties. Beide kunnen positief of negatief zijn. Naast deze werkelijke oriëntaties zijn er ook 

toegeschreven oriëntaties. Dit zijn de oriëntaties zoals A ze meent te zien bij B en omgekeerd.  

 Het model van Schulz von Thun biedt mogelijkheden voor het schetsen van een 

communicatief sprekersprofiel van Paulus, want behalve aan de relatie zender en hoorders besteedt 

Schulz von Thun ook aandacht aan de boodschap, waarbij hij vier aspecten onderscheidt: het 

zakelijke, expressieve, relationele en appellerende aspect. Het is volgens Schulz von Thun 
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belangrijk dat men zich ervan bewust is dat deze vier aspecten steeds gelijktijdig een rol spelen.  

 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 in hun onderlinge relatie te benaderen. Gadamer geeft geen regels voor interpretatie maar 

beschrijft processen die samengaan met interpreteren, waarbij hij een begrippenkader hanteert dat ik 

gebruik om deze processen bij mijn onderzoek te beschrijven. Deze begrippen heb ik omschreven 

met de aanduiding ‘piketpaaltjes’. Zij geven de contouren aan van de hermeneutische weg die 

Gadamer schetst en gelden als aandachtspunten voor mijn onderzoek. 
 Gadamer wijst erop dat men bewust moet zijn van vooroordelen van waaruit gelezen wordt. 

Met betrekking tot de Bijbel betoogt hij: 

 

‘Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, und das bedeutet, dass die Schrift vor der Lehre derer, die sie 

auslegen, einen schlechthinnigen Vorrang behält. Das darf die Auslegung nie aus dem Auge verlieren. 

Auch als wissenschaftlige Auslegung des Theologen muss sie stets festhalten, das die Heilige Schrift 

die göttliche Heilsverkündigung ist.’174 

 

De teksten in Handelingen 13 en 17 benader ik vanuit de vraag hoe Lucas communiceert met zijn 

historische lezers, waarbij Paulus optreedt als redenaar die geroepen is om het evangelie te 

verkondigen.175 In Handelingen 13 spreekt Paulus tot een gehoor dat bekend is met het jodendom. 

In Handelingen 17 bestaat zijn gehoor uit stoïsche en epicureïsche filosofen. Via de eerste toespraak 

richt Lucas zich tot zijn historische lezers die afkomstig zijn uit het jodendom of die een Griekse 

oorsprong hebben en voor vragen staan met betrekking tot hun verhouding tot Joden. Met de 

tweede toespraak biedt Lucas deze lezers zicht op de sterk verbreide stoïsche en epicureïsche 

levensvisies van hun tijd, die hij zelf vanuit de betrokkenheid op Jezus benadert. Hoe hij dit doet, is 

onderwerp van mijn onderzoek.  

 In het voorafgaande is aangegeven dat in beide genoemde gedeelten van Handelingen sprake 

is van twee vormen van communicatie, namelijk die van Paulus met zijn hoorders én die van Lucas 

met zijn eerste ontvangers. Gebruikmakend van het begrippenkader van Gadamer onderzoek ik de 

verstaanshorizon van Paulus en die van zijn hoorders. Deze ontwerp ik door de reconstructie op 

basis van Lucas’ beeld van Paulus. Dit is in de terminologie van Gadamer een aan Paulus 

toegeschreven ontwerphorizon. Vervolgens onderzoek ik de verstaanshorizon van Lucas en de 

                                                
174 Zie Gadamer, GW I, 336. 
175 Voor Lucas als auteur en de eerste ontvangers van Handelingen, zie hoofdstuk 2. 
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eerste ontvangers van Handelingen, die ik reconstrueer vanuit de tekstgegevens.176  

 

Verstaan is erop gericht te horen wat de tekst te zeggen heeft, maar woorden kunnen worden 

misverstaan. ‘Alles van waarde is weerloos’, zo luidt een dichtregel van Lucebert.177 Deze 

dichtregel is toepasbaar op teksten, daar de betekenis van een tekst naar de opvatting van Gadamer 

een grote pluraliteit bezit. De weerloosheid is echter niet totaal. De pluraliteit is begrensd door de 

tekst zelf die een eigen verstaanshorizon kent.  

 

 

  

                                                
176 Er kan ook sprake zijn van een communicatie van Handelingen met actuele lezers. Ik beperk mij tot het signaleren 
daarvan.  
177 Regel uit het gedicht: ‘De zeer oude zingt’ in Lucebert, Verzamelde gedichten (Amsterdam: De Bezige Bij, 1974).   
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HOOFDSTUK 2. HANDELINGEN EN DE EERSTE ONTVANGERS  

 
 

A. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk stel ik inleidingsvragen aan de orde die relevant zijn voor dit onderzoek naar 

redevoeringen in Handelingen. De vragen hebben onder meer betrekking op de auteur, de datering 

van Handelingen, Lucas-Handelingen als een eenheid, de plaats van de toespraken in Handelingen, 

de toespraken in de klassieke geschiedschrijving, de eerste ontvangers en de overlevering van 

Handelingen.  

 

 

B. De auteur van Handelingen en zijn werk  

 

1. Lucas als auteur 

De meerderheid van de onderzoekers heeft inmiddels de consensus bereikt dat het Lucas-evangelie 

en Handelingen van dezelfde auteur afkomstig zijn.178 Het Nieuwe Testament zelf levert weinig 

informatie over zijn persoon; in Handelingen wordt de naam van de auteur zelfs nergens vermeld. 

                                                
178 Zie J. Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 57 n.23; B. Witherington III, 
The Acts of the Apostles: A Socio-Rethorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 53; J. Verheyden, ‘The 
unity of Luke-Acts. What Are We Up To?’ in: The Unity of Luke-Acts, ed. J. Verheyden (Leuven: Leuven University 
Press, 1999), 3-56; D. Marguerat, ‘Luc-Acts: une unité à constuïre’ in: Verheyden, The Unity, 57-82; L.C.A. Alexander, 
‘Reading Luke-Acts from Back to Front’, in: Verheyden, The Unity, 419-446; C.K. Rothschild, Luke-Acts and the 
Rhetoric of History (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), 21; R.I. Pervo, Acts: A Commentary (Minneapolis: Fortress, 
2009), 7; D.G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 4; C.S. Keener, Acts I (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2012), 402.  
Deze consensus wordt bestreden door onder meer: A.C. Clark, The Acts of the Apostles: A Critical Edition with 
Introduction and Notes on Selected Passages (Oxford: Clarendon Press, 1933; reprint 1970). Clark wijst onder meer op 
lexicale verschillen tussen Handelingen en de evangeliën; A.W. Argyle, ‘The Greek of Luke and Acts,’ NTS 20 (1974): 
441-445. Argyle richt zijn onderzoek op zestig Griekse synonieme paren en claimt dat verschillen in keuze voor een 
synoniem wijzen op een verschillend auteurschap. Het enkelvoudig auteurschap van Lucas en Handelingen wordt 
eveneens afgewezen door P. Walters, The Assumed Authorial Unity of Luke and Acts: A Reassessment of the Evidence 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Walters gaat uit van de vooronderstelling: ‘Seams and summaries 
offer a fully legitimate window into the prose compositional patterns of an author-editor. Literary ‘sutures’, offer not 
only sufficient but also the most valid evidence of an authorial ‘handprint’’. Zie Unity, 140. Als statement van haar 
onderzoek noemt zij: ‘If the common authorship of Luke and Acts is true, their seams and summaries, genre-neutral 
text, will reveal the same or similar prose compositional features.’ Zie Unity, 190 (cursivering van Walters). Zij 
onderzoekt klankpatronen in de tekst, zoals hiatus en dissonantie en ziet statistisch significante verschillen met 
betrekking tot het voorkomen daarvan in de ‘seams and summaries’ van het Lucas-evangelie en Handelingen. Zij 
concludeert: ‘It is confirmed with a high degree of confidence and beyond reasonable doubt that the compositional 
elements analyzed herein actually differentiate Luke and Acts.’ Zie Unity, 191. 
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De vroegchristelijke traditie identificeert de schrijver van het derde evangelie en Handelingen met 

Lucas, ‘onze geliefde arts’, zoals hij in Kol. 4:14 wordt genoemd.179 

Hij was volgens deze traditie een tijdelijke reisgenoot en medewerker van Paulus en verbleef bij 

hem tijdens diens gevangenschap in Rome (Filem. 24; 2 Tim. 4:11). Gedacht wordt aan een 

volgeling van Jezus die niet Joods van afkomst was en mogelijk behoorde tot de Godvrezenden.180 

In de loop van de tijd krijgt deze mening vaste vorm in de vroegchristelijke traditie, zoals blijkt uit 

hetgeen Eusebius (263-339 n.Chr.) schrijft in zijn Historia Ecclesiastica 3.4.6. Ook hij beschouwt 

Lucas als arts en als schrijver van zowel een evangelie als van Handelingen en vermeldt dat Lucas 

werd geboren in (Syrisch) Antiochië.  

 Historische gegevens over de auteur van Handelingen zijn heel beperkt.181 Voor mijn 

onderzoek, dat zich richt op de literaire Paulus, is een historische benadering van het auteurschap 

van Handelingen ook minder relevant. In navolging van de vroegchristelijke traditie duid ik de 

schrijver van het derde evangelie en van Handelingen aan met Lucas.  

De tekst van Handelingen bevat overigens wel enkele gegevens met betrekking tot de schrijver,182 

met name in die gedeelten in Handelingen waar de auteur opeens de ‘wij-vorm’ gebruikt, zoals in 

Hand. 16:10: ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν 

συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. (Toen hij het gezicht 

gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit 

opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen, NBG-51). 

                                                
179 In de Canon Muratori (eind tweede eeuw) komt een fragment voor waarin vermeld wordt dat het evangelie naar 
Lucas samengesteld is door Lucas, de arts, na de hemelvaart van Christus. Hij is eveneens de auteur van de 
Handelingen van de apostelen en reisgenoot van Paulus. Zie H. Lietzmann, Das Muratorische Fragment und die 
Monarchianischen Prologe zu den Evangelien, (Bonn: A Marcus und E. Weber's Verlag, 1902), 4, 6. F.F. Bruce, The 
Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 31990), 2 verwijst naar Irenaeus (140 -202 n.Chr.) Adversus haereses 
3.1.2; 3.14.1, waarin Lucas expliciet genoemd wordt ἀκόλουθος Παύλου (volgeling van Paulus) als de auteur van het 
derde evangelie en Handelingen. Irenaeus typeerde het evangelie dat Lucas schreef als ‘het evangelie door Paulus 
gepredikt.’ Peterson, Acts, 1 ‘The earliest extant manuscript of the Gospel (Papyrus 75), which is dated between AD 
175 and 225, has at its end the ascription “Gospel according to Luke” (εὐαγγελιον κατά Λουκᾶν).’ 
180 Volgens Filemon 24 was Lucas bij Paulus tijdens diens gevangenschap en met hem Epafras, Marcus, Aristarchus en 
Demas. Dezelfde namen worden ook vermeld in Kolossenzen 4, waar zij echter verdeeld zijn in twee groepen. In Kol. 
4:10-11 worden genoemd: Aristarchus, Marcus en een zekere Justus. Van hen wordt gezegd dat zij Joden zijn. In Kol. 
4:12-14 volgen namen zonder deze toevoeging: Epafras, Lucas en Demas. Lucas moet dan met hen gezien worden als 
een christen van niet-Joodse afkomst. Daarentegen ziet Jervell de schrijver van Handelingen als een christen uit de 
Joden. Jervell, Apostelgeschichte, 84 n.192: ‘In der Apg gibt es eine Fülle von Semitismen, Aramaismen, Hebraismen 
uns vor allem Septuaginsmen, für nicht Nicht-Juden völlig unverständlich.’ Edwards komt tot de conclusie: ‘The above 
evidence and arguments are thus not conclusive against Luke being a Gentile, but they seem to argue more decidedly 
for his being a Jew.’ Zie J.R. Edwards, The Gospel According to Luke (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 10. Voor 
verdere literatuur ten aanzien van het al dan niet Jood zijn van Lucas als auteur zie Edwards, The Gospel, 10 n.23. Voor 
een nadere bespreking van ‘Godvrezenden’ zie hoofdstuk 5. 
181 Zie onder anderen C.K. Barrett, The Acts of the Apostles, Vol.1, Acts I-XIV (Edinburgh: T&T Clark, 1994), 616. 
182 Er is op grond van een literaire benadering een beeld te construeren van de verteller en de beoogde lezers van 
Handelingen. Daarbij kan er literair gezien sprake zijn van een mogelijk verschil tussen de schrijver van Handelingen 
en de verteller. Daarop kom ik later terug. 
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 ‘Het valt op dat de auteur die uitsluitend in de beide prologen naar zichzelf verwijst met woorden 

als ‘ik’ of ‘mij’ nu deze vorm van de eerste persoon meervoud hanteert. Op grond van de ‘wij-

passages’ – Hand. 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16 – lijkt het duidelijk dat de schrijver vanaf 

een bepaald moment tijdens de zo geheten tweede zendingsreis van Paulus vaker reisgenoot van de 

apostel geweest is.183 Deze opvatting is echter omstreden.184 Hoe dan ook noemt de auteur van 

Handelingen in de tekst zijn naam weliswaar niet,185 maar hij introduceert zichzelf door het ‘wij-

gebruik’ als ooggetuige, waarmee hij tegelijk de aandacht vestigt op het belang van de inbreng door 

mensen die zelf getuige zijn geweest. Al in de proloog van zijn evangelie wijst Lucas zijn lezers er 

                                                
183 Zo stond voor Irenaeus (140-202) vast dat in de ‘wij-gedeelten’ Lucas zélf als ooggetuige aan het woord is. Zie 
Adversus haereses 3.1-14, in het bijzonder 3.1.1.  en 3.14.1. W.S. Campbell, The ‘We’ Passages in the Acts of the 
Apostles: The Narrator as Narrative Character (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007), 3 merkt op: ‘Irenaeus’ 
understanding of the ‘we’ passages was for many centuries the accepted interpretation of them. Indeed, there was no 
serious challenge to the author-as-eyewitness solution until the beginning of the modern period a millennium and a half 
later.’ Hij vervolgt (p. 6): ‘By the second decade of the twentieth century, most Acts scholars were in agreement that the 
author had fashioned the narrative out of a variety of written sources. A number of them, however, did not accept the 
source-as-eyewitness solution to the ‘we’ question.’ 
184 Zo komt S.E. Porter, The Paul of Acts: Essays in Literary Criticism, Rhetoric, and Theology (Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1999), 34 tot de conclusie: ‘What we have in the “we” sections is a separate and distinct literary source utilized 
by the author of Acts.’ Hij vervolgt (p. 39-40): ‘It may well be that the author of Luke-Acts has included his own 
eyewitness narrative, but I believe that a better explanation is that these sections seem to have come from an author 
other than the author of Luke-Acts.’ Zie verder Porter, Acts, 24-42. De vraag of de schrijver van Handelingen een 
medewerker en reisgenoot van Paulus is geweest, wordt: a. ontkennend beantwoord, zie onder meer: P.H. Vielhauer, 
‘On the “Paulinism” of Acts’, in: L.E. Keck en J.L. Martyn, Studies in Luke-Acts (Nashville: Abingdon, 1980), 33. 
Roloff, Die Apostelgeschichte, 2; Schneider, Die Apostelgeschichte I, 111; G. Schille, Die Apostelgeschichte des Lukas 
(Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 31989), 48; b. bevestigend beantwoord, zie onder meer: C.J. Hemer, C.H. Gempf, 
The book of Acts in the setting of Hellenistic History (Tübingen: Mohr Siebeck, 1989), 312-334; Bruce, Acts, 4-5; 
J.D.G. Dunn, The Acts of the Apostles (Valley Forge: Trinity Press International, 1996), x; Witherington, Acts, 53-54, 
480-486; J.A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles (New York: Doubleday, 1998), 50; Jervell, Apostelgeschichte, 82; 
Peterson, Acts, 1-4; Keener, Acts 1:407-409. c. tweeledig beantwoord. Pervo gebruikt het onderscheid tussen ‘implied 
author’ en ‘actual author’. De eerste zou reisgenoot van Paulus kunnen zijn, de daadwerkelijke auteur niet, want dan 
zou deze met Paulus geleefd hebben in verschillende plaatsen, van Caesarea tot Rome. De datering van Handelingen 
maakt dit onmogelijk. Pervo gaat ervan uit dat Handelingen geschreven is ± 115 n.Chr. door een anoniem auteur die 
leefde in Efeze of omgeving. Zie Pervo, Acts, 5. 
185 Baum gaat in het bijzonder in op de discussie over het al dan niet vermelden van de eigennaam door een auteur van 
een klassieke geschiedbeschrijving. Zie A.D. Baum, ‘Autobiografische Wir- und Er-Stellungen in den 
neutestamentlichen Geschichtsbüchern im Kontext der antiken Literaturgeschichte’, Biblica 88 (2007): 473-495. Hij 
schrijft (p. 475): ‘Die paganen Historiker der Antike stellten ihren Werken fast immer einen Prolog voran, in dem sie 
ihre Leser über den Inhalt ihrer Werke informierten. Am Anfang oder Schluss des Vorworts nannte der griechische 
Historiker seinen Namen und seine Herkunft. Der Eröffnungssatz des Thucydides lautete: ‘Thucydides der Athener hat 
den Krieg der Peloponnesier und Athener beschrieben. Ähnlich sind die meisten antiken Historiker verfahren.’ Met 
verwijzing naar Quintilianus (Institutio Oratoria X I 1, 15) die redenaars waarschuwt voor zelfingenomenheid, vervolgt 
Baum (p. 479): ‘Auf diesem Hintergrund lässt sich vermuten, die griechischen Historiker hätten von sich in der 3. 
Person gesprochen, um den Eindruck des Eigenlobs so weit wie möglich zu vermeiden und ihre Erzählungen möglichst 
objektiv erscheinen zu lassen.’ Hij concludeert dat in tegenstelling tot de Griekse en Romeinse geschiedschrijvers, de 
vertellers van het Nieuwe Testament hun boeken, met inbegrip van deze autobiografische passages, anoniem schreven. 
Ze lijken dit gedaan te hebben omdat ze hun persoonlijke aanwezigheid claimden bij enkele belangrijke punten in de 
overgeleverde geschiedenis, terwijl ze tegelijkertijd zo onzichtbaar mogelijk wilden blijven. Voor de auteur van 
Handelingen bood het gebruik van de eerste persoon meervoud de beste gelegenheid om zijn naam te verbergen zonder 
zelf volledig uit zijn verhaal te verdwijnen.  
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met nadruk op dat bij de overlevering teruggegrepen wordt op ooggetuigen.186  

 Bauckham kent een belangrijke plaats toe aan ooggetuigenverslagen bij het tot stand komen 

van de evangeliën.187 Hij toont aan hoe uit Handelingen blijkt dat er naast de bekende leerlingen 

van Jezus, of de kring van apostelen, veel andere ooggetuigen van Jezus’ optreden zijn geweest die 

persoonlijk bij Hem betrokken waren.188 Getuige (μάρτυς) zijn, is een centraal motief in 

Handelingen.189 Het is de functie die Jezus zelf zijn apostelen heeft toegekend (Hand. 1:8) en die 

daarom allereerst inhoudt dat zij ooggetuige zijn van wat Jezus gezegd en gedaan heeft (Hand. 

1:21-22).190 Hun kennis van Jezus hebben zij immers uit de eerste hand.191 Dit ooggetuige zijn geldt 

dan ook nadrukkelijk als criterium voor het apostelschap, hetgeen tot uitdrukking komt in de 

redevoering van Paulus in Handelingen 13, waarop mijn onderzoek zich richt. Als Paulus dan 

spreekt over de opstanding van Jezus kan hij dit niet doen als ooggetuige en dus evenmin als 

gezaghebbende apostel, want hij voldoet niet aan het eerdergenoemde criterium. Toch is er sprake 

van getuigen op het moment dat er naar de apostelen verwezen wordt in de verzen 30-31: ὁ δὲ θεὸς 

ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, οἵτινες [νῦν] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. (Maar God 

wekte Hem op uit de doden, Hij die gedurende vele dagen verschenen is aan hen die met Hem 

opgingen vanaf Galilea naar [tot in] Jeruzalem, die (nu) getuigen van Hem zijn bij het volk). Ook 

hier blijkt de sterke aandacht van Lucas voor de gezaghebbende aanwezigheid van ooggetuigen. In 

                                                
186 Marshall, die uitgaat van de eenheid van het Lucas-evangelie en Handelingen, stelt: ‘In my view the preface to 
Luke’s Gospel is also meant to cover its sequel. If this view can be sustained, then Luke is directly claiming the 
authority of eyewitnesses for Acts as well as the Gospel.’ I.H. Marshall, ‘A New Consensus on Oral Tradition? A 
Review of Richard Bauckham’s Jesus and the Eyewitnesses’, JSHJ 6 (2008): 192. Bauckham merkt op dat in de 
proloog van het Lucas-evangelie het woord αὐτόπται (ooggetuigen) geen juridische betekenis heeft, maar naar 
personen verwijst die de feiten uit de eerste hand hebben. Zie R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2006), 117.  
187 Bauckhams these is: ‘It is the contention of this book that, in the period up to the writing of the Gospels, gospel 
traditions were connected with named and known eyewitnesses, people who had heard the teaching of Jesus from his 
lips and committed it to memory, people who had witnessed the events of his ministry, death, and resurrection, and 
themselves had formulated the stories about these events that they told.’ Zie Bauckham, Eyewitnesses, 93. Voor kritiek 
op deze visie zie onder meer J. Schröter, ‘The Gospels as Eyewitness Testimony? A Critical Examination of Richard 
Bauckham’s Jesus and the Eyewitnesses,’ JSNT 31 (2008): 195-209; S.J. Patterson, ‘Can You Trust a Gospel? A 
Review of Richard Bauckham’s Jesus and the Eyewitnesses,’ JSHJ 6 (2008): 194-210. 
188 Bauckham geeft een overzicht van hun namen. Zie Eyewitnesses, 297-298. 
189 Zie M.L. Soards, The Speeches in Acts: Their Content, Context and Concerns (Louisville: John Knox, 1994), 192-
200. Keener, Acts, 1:695 ‘The importance of the term is that it involves verification. Personal testimony implied 
firsthand knowledge (usual historical but occasionally revelatory).’ 
190 Keener, Acts, 1:696. 
191 Hand. 1:22; 3:15; 5:32. Van Unnik wijst erop dat woorden als: μάρτυς … μαρτυρία … μαρτύρομαι … 
διαμαρτύρομαι, vrijwel altijd gebruikt worden in relatie met de opstanding van Jezus Christus. Al ademen zij een 
juridische sfeer, zij zijn er echter niet toe beperkt. In het algemeen gaat het om het geven van een authentieke 
uiteenzetting die de waarheid bevat. Deze is hier: Gods redding in Jezus Christus. W.C. van Unnik, ‘“The Book of 
Acts” and the Confirmation of the Gospel’, NovT 4 (1960): 54; Zie ook G. Kittel, ‘μάρτυς’, TDNT 4, 493-494.  
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dat kader past dat Lucas zich als reisgenoot, dus als getuige van diverse momenten van Paulus’ 

optreden en belevenissen via de ‘wij-gedeelten’ als het ware in zijn verhaal inschrijft.192 Ik 

beschouw Lucas op basis hiervan dan ook als een tijdelijke reisgenoot van Paulus. 

 

2. De datering van Handelingen 

Voor de datering van Handelingen zijn geen eenduidige gegevens, zodat de vaststelling ervan een 

zeer controversieel punt is.193 Daar de datering van betekenis is voor het onderzoek naar de 

hoorders/lezers van Handelingen schenk ik er wel aandacht aan, maar beperk mij tot een weergave 

van enkele problemen en overwegingen die tot uiteenlopende meningen leiden en hebben geleid. 

Om te beginnen bespreek ik de drie dateringen die gebruikelijk in de diverse onderzoeken worden 

onderscheiden: een vroege, een late of een tussenliggende datering.  

 

Vroege datering  

Deze datering vertegenwoordigen degenen die van mening zijn dat Handelingen geschreven is in 

het midden van de jaren 60. De vroegst mogelijke tijdsaanduiding is het einde van de twee volle 

jaren gevangenschap van Paulus in Rome, in de periode 61-63 of kort erna, maar in ieder geval vóór 

het jaar 70. Voor deze vroege datering worden de volgende argumenten naar voren gebracht:194  

De schrijver vermeldt de dood van Paulus niet, noch de zware christenvervolgingen onder Nero in 

64. Een volgend argument is dat Lucas op geen enkele manier zijn verhaal harmoniseert met de 

brieven van Paulus. Als hij deze gekend had, zou hij waarschijnlijk toch meer verteld hebben over 

gebeurtenissen waarvan een passage als 2 Kor. 11:23-27 melding maakt.195 Dit wekt de indruk dat 

Handelingen geschreven is vóór de periode waarin brieven van Paulus begonnen te circuleren.196 

                                                
192 De auteur, hier in de betekenis van ‘implied author’. Voor deze aanduiding zie hierna ‘De eerste ontvangers van 
Handelingen.’ Ook Pervo, Acts, 5. 
193 Fitzmyer, Acts, 51. Zo kwam F.F. Bruce in de loop der jaren op een verschillende dateringen. In Commentary on the 
Book of the Acts (London: Eerdmans, 1954), 22 noemt hij het jaar 62 waarin Handelingen geschreven zou zijn, terwijl 
hij in zijn, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 31990), 18 als periode de laat 70-er of vroege 80-er jaren 
van de eerste eeuw aangeeft. 
194 Hemer, Acts in History, 365 en volgende. 
195 Het niet verwijzen naar de brieven van Paulus kan een bewuste keus van de auteur zijn. Mogelijk wilde hij de 
tegenstellingen in de gemeenten die in de brieven tot uitdrukking komen niet vermelden. Zie A.W. Zwiep, Christ, the 
Spirit and the Community of God: Essays on the Acts of the Apostles (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 173: ‘Luke’s 
puzzling silence on Paul as a frequent letter writer - on every account problematic - may be explained, at least in part, 
by the potential harm that these letters could inflict on Luke’s portrayal of Paul as a defender of the apostolic gospel. 
After all, most of Paul’s authentic letters reveal painful internal controversies that threatened the unity of the church.’ 
Over het mogelijk bekend zijn van Lucas met brieven van Paulus, zie hierna. 
196 Bij beperking tot wat wel genoemd worden, ‘de echte brieven van Paulus’ te weten:  
1 Tessalonicenzen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Romeinen, Filippenzen en Filemon, die geschreven zijn in de periode ± 
50 - 61, zou Handelingen te dateren zijn vóór of rond deze periode. Zie B.J. Lietaert Peerbolte, Paulus en de rest 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2010), 86-90. 
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Dit zou betekenen dat Lucas niet bekend was met de brieven van Paulus toen hij Handelingen 

schreef. Het argument voor een vroege datering wordt weersproken door auteurs als Walker, Leppa 

en Aejmelaeus.197 

 

Late datering 

Deze wordt gesteld op de tweede eeuw, meer precies tussen 100-130.198 Richard Pervo, die uitgaat 

van de periode 115-120, is bijvoorbeeld van mening dat het perspectief van (Lucas en) Handelingen 

dat van de derde generatie is.199 Op grond van een analyse van de bronnen die de auteur van 

Handelingen gebruikt, diens methoden en theologie, de verwantschap met kerkelijke 

ontwikkelingen en woordgebruik, stelt Pervo dat het boek Handelingen literair afhankelijk is van de 

latere geschriften van Flavius Josephus (+ 100 n.Chr.).200 Pervo is tevens van mening dat de 

                                                
197 Conclusies van enkele onderzoeken naar een mogelijke relatie tussen Handelingen en brieven van Paulus laat ik nu 
volgen. Walker komt tot de conclusie in: W.O. Walker, Jr. ‘Acts and the Pauline Corpus Reconsidered,’ JSNT 24 
(1985): 3-23 dat de auteur van Handelingen (p.14) ‘almost certainly knew, in some sense, at least some of the letters of 
Paul, [that] he made some use of these letters in the writing of his own work, and [that] there are plausible reasons why 
he, nevertheless, did not mention the letters or even indicate that Paul ever wrote letters.’ Hij geeft onder meer als 
argumentatie: ‘not only that the account of the so-called Jerusalem Conference in Acts 15 depends on Paul’s reference 
to the same gathering in Galatians 2, but also that, at least to some extent, the account in Acts is intended to correct 
impressions that might be conveyed by Paul’s material.’ In zijn artikel: W.O. Walker, Jr. ‘Acts and the Pauline Corpus 
Revised: Peter’s Speech at the Jerusalem Conference’, in: Literary Studies in Luke-Acts: Essays in Honour of Joseph B. 
Tyson, eds., R.B. Thompson and T.E. Phillips (Macon: Mercer University Press, 1998), 77-86 onderzoekt Walker 
opnieuw de relatie tussen Handelingen 15 en Galaten 2, nu met betrekking tot Petrus’ toespraak in Hand. 15:7-11. Hij 
stelt opnieuw als conclusie (p. 86), dat de schrijver van Handelingen ‘almost certainly knew, in some sense, at least 
some of the letters of Paul, [and] he made some use of these letters in the writing of his own work.’ Lars Aejmelaeus 
vergelijkt in een gedetailleerd onderzoek de toespraak van Paulus in Milete met 1 Thessalonicenzen. Hij vindt 
conceptuele parallellen tussen Hand. 20:18-20 en 1 Tes. 2:1-2 en tussen Hand. 20:31-32 en 1 Tes. 2:9-13. Samenvattend 
stelt hij: ‘An beiden Stellen scheint Lukas also nicht nur einzelne Anstösse aus dem Brief bekommen zu haben, sondern 
er hat aus dem Brief grössere Einheit ausgewählt und für seine Rede bearbeitet.’ Zie L. Aejmelaeus, Die Rezeption der 
Paulusbriefe in der Miletrede, Apg. 20:18-35 (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemis, 1987), 183. Eveneens onderzocht 
hij de verhouding van Hand. 17:1 - 18:17 tot 1 Thessalonicenzen en concludeert: ‘Dass der Vergleich zwischen den 
Versen Apg. 17:1 - 18:17 und dem 1 Thess. nichts gegen die Annahme der Benutzung des 1 Thess. durch Lukas zum 
Vorschein gebracht hat.’ Zie Aejmelaeus, Die Rezeption, 210. H. Leppa, Luke’s Critical Use of Galatians (Helsinki: 
Dark Oy, 2002) laat op grond van woorden, uitdrukkingen, structurele en contextuele overeenkomsten zien dat Lucas 
de brief aan de Galaten kritisch gebruikt bij het schrijven van Handelingen.  
198 Zie het overzicht in Hemer, Acts in History, 53. De eerste helft van de tweede eeuw als datering was favoriet bij de 
Tübingen School.  
199 R.I. Pervo, Dating Acts: Between the Evangelists and the Apologists (Santa Rosa: Polebridge, 2006). Een update 
hiervan geeft hij in ‘Acts in the Suburbs of the Apologists’ in: Contemporary Studies in Acts, ed. T.E. Phillips (Macon: 
Mercer University Press, 2009), 29-46. Zie ook Pervo, Acts, 5. 
200 Pervo stelt in Acts, 12, dat veel details in Handelingen over gebeurtenissen in Judea in de periode van het jaar 1 tot 
60 het meest logisch en praktisch te verklaren zijn als zijnde ontleend aan Josephus, want Lucas deelt een aantal 
inzichten en interesses met hem. Pervo schrijft in Acts, 42: ‘Luke stands with those who, like Josephus, view history as 
governed by providence, rather than as a canvas illustrated by the caprices of fate.’ Als voorbeeld om de invloed van 
Josephus op Handelingen weer te geven, wijst Pervo in Dating Acts, 159 op de toespraak van Gamaliël in Hand. 5:36-
37. In de weergave van Lucas refereert Gamaliël aan Theudus en Judas als Joodse opstandelingen en geeft als 
historische volgorde dat eerst Theudus optrad en na hem Judas. Dezelfde volgorde is te vinden in Josephus, Antiquities 
of the Jews, 20:97-102. De werkelijk historische volgorde is omgekeerd, dus Josephus heeft zich vergist. Nu is 
Antiquities volgens Pervo de enige bekende tekst naast Handelingen die melding maakt van deze Theudus. Pervo 
concludeert in Dating Acts, 159: ‘The order Theudas-Judas in the Antiquities stems from Josephus’s own narrative 
purpose and arrangement, the most economical solution to the error of Acts 5 is to attribute it to Luke’s use of 
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theologische perspectieven van Handelingen veel overeenkomsten vertonen met elementen in de 

pastorale brieven. Deze brieven zouden dan rond het jaar 100 geschreven zijn en moeten bijgevolg 

als pseudepigrafisch worden beschouwd. Door te wijzen op intertekstuele verbanden, zoals 

bijvoorbeeld in 2 Kor. 11:32-33 en Hand. 9: 23-25 ondersteunt Pervo daarnaast zijn hypothese dat 

Lucas een verzameling brieven van Paulus kende, waarmee hij uitdrukkelijk inderdaad een 

verzameling bedoelt en het niet om kennis van afzonderlijke brieven gaat.201 Het bestaan en het 

gebruik van een verzameling heeft als eerste mogelijkheid het jaar 110. Backhaus komt tot wat hij 

noemt ‘relative Spätdatierung’ (ca. 100–130 n.Chr.).202      

 Keener wijst op een klein aantal onderzoekers die eveneens de datering in de tweede eeuw 

aanhouden.203 

Tussenliggende datering (80-85) 

Barrett heeft onderzocht in hoeverre Handelingen vermeld wordt in geschriften uit het begin van de 

tweede eeuw. Hij komt tot de conclusie dat ‘Early second century evidence for the existence of Acts 

is scanty and uncertain, but it should not be inferred that the book was not written before the middle 

of that century.’204 En voegt daar later aan toe: ‘So far it may seem probable (though anything but 

certain) that Acts was written in the late 80s or early 90s.’205   

 Uit de openingswoorden van Handelingen: ὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 

πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν (Mijn eerste boek heb ik 

gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren), blijkt dat Lucas eerst het 

evangelie schreef en vervolgens Handelingen. De datering 80-85 is de meest gangbare onder 

                                                
Josephus.’ Overigens is de opvatting dat Lucas de geschriften van Josephus gebruikt zou hebben door anderen 
weersproken. Zie bijvoorbeeld Keener, Acts 1:394-400. Keener, Acts 1:399 n.111, stelt met verwijzing naar Pervo, 
Dating Acts, 149-199: ‘Despite his commendable detail, I do not find his appeal to dependence on Josephus 
convincing.’ D. Marguerat, The First Christian Historian: Writing the “Acts of the Apostles” (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), 79 schrijft: ‘The relationship between Luke and Josephus has produced an abundant literature, 
which has attempted to show the literary dependence of one on the other. I do not believe that any such dependence can 
be proved.’ 
201 Pervo merkt op, in ‘Acts in the Suburbs of the Apologists,’ in: T.E. Philips, Contemporary Studies in Acts. (Macon: 
Mercer University Press, 2009), 33, dat Handelingen bekendheid laat zien met 2 Korintiërs (of met ten minste een 
fragment eruit). Hij wijst referenties (het aantal is tussen haakjes vermeld) aan in: Romeinen (8), 1 Korintiërs (14), 
Galaten (25), Efeziërs (19), 1 Tessalonicenzen (13), Filippenzen (4), Kolossenzen (3 tot 4). Het is mogelijk dat Lucas in 
Efeze toegang had tot het fragment 2 Kor. 10-13. Deze gegevens geven blijk van het bestaan van een collectie inclusief 
enkele zogenoemde deutero-paulinische brieven (Efeziërs en Kolossenzen).  
202 K. Backhaus, ‘Zur Datierung der Apostelgeschichte. Ein Ordnungsversuch im chronologischen Chaos,’ ZNW 108 
(2017): 212-258. Hij onderscheidt: a. Vroege datering. De vroege jaren zestig. Handelingen geschreven vóór de dood 
van Paulus; b. ca 65-80/65 n.Chr., kort na de dood van Paulus of de val van Jeruzalem; c. standaard datering, ca 80/85-
100 n.Chr.; d. relatieve late datering, ca. 100-130 n.Chr.; e. rigide late datering, na 130 n.Chr. Hij ziet de relatief late 
datering ‘als insgesamt tragfähigste Lösung’. Backhaus, ‘Datierung’, 258. 
203 Keener, Acts 1:395. 
204 Barrett, Acts 1:48. 
205 C.K. Barrett, Acts II, ICC (Edinburgh: T&T Clark, 1998), xIii. 
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wetenschappers die uitgaan van de datering van het evangelie van Lucas na het jaar 70, als een 

compromis tussen de vroege en late datering.206 Dateringen zijn echter omgeven door 

onzekerheden.207 

 In deze studie neem ik op grond van het voorafgaande als uitgangspunt een datering die ligt 

tussen een vroege en late datering. Gezien de diverse argumenten in de discussies over de datering 

lijkt dit het minst problematisch.   

 

3. De eenheid van Lucas-Handelingen 

Het gegeven dat zowel het Lucas-evangelie als Handelingen een proloog hebben waarin een zekere 

Theofilus wordt genoemd, leidt tot de veronderstelling dat Lucas deze prologen schreef om zo zijn 

werken met elkaar te verbinden en dat beide geschriften dus door hem geschreven zijn. In wat nu 

volgt, gaat het om de vraag: zijn het twee afzonderlijke boeken of is het één boek? Na de publicatie 

door Henry Cadbury van The Making of Luke-Acts in 1927 ontstond grote aandacht voor nader 

onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen het derde evangelie en Handelingen.208 Zijn 

aanduiding ‘Luke-Acts’ voor de beide geschriften vond breed ingang. Er is een grote 

verscheidenheid aan publicaties verschenen die betrekking hebben op de eenheid van Lucas en 

Handelingen.209 Om aan te tonen dat beide werken van eenzelfde auteur zijn, worden om te 

                                                
206 Zo S.E. Porter, ‘Was Paulinism a Thing when Luke-Acts was Written?’ in: Reception of Paulinism in Acts, ed. D. 
Marguerat (Leuven: Peeters, 2009), 10.  
Vergelijk: Schneider, Apostelgeschichte I, komt tot 70-100; Dunn stelt de 80-er jaren als datering van Handelingen voor 
en geschreven na het Lucas-evangelie door een voormalig metgezel van Paulus, waarbij Lucas ontstaan is na het 
Marcus-evangelie, dat geschreven is in de laat 60-er of vroeg 70-er jaren. Handelingen reflecteert dan de opvattingen 
van de generatie na Paulus. Zie Dunn, Acts, xi; Fitzmyer, Acts, 54 stelt in de periode 80-85; Jervell, Apostelgeschichte, 
86 vindt Handelingen niet denkbaar in de tweede eeuw gezien de sterk Joodse christenheid die Lucas beschrijft als 
gemeente. Daarom een datering tussen 80 en 90; Witherington, Acts, 62 noemt de late 70 of vroege 80 jaren; F. Noël, 
De Weg van het Woord: De Handelingen van de apostelen (Leuven: Acco, 2009), 14 stelt de jaren 80; C.M. Hays, 
Luke’s Wealth Ethics: A Study in Their Coherence and Character (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 77 dateert als 
periode 70-90; Keener, Acts 1:400 dateert 70-90.  
207 Barrettt, Acts II, 48; Backhaus kiest voor de relatief late datering, maar ziet deze ‘als insgesamt tragfähigste 
Lösung’. Backhaus, ‘Datierung’, 258. 
208 H.J. Cadbury, The Making of Luke-Acts (London: SPCK, 21958). De aanduiding ‘Luke-Acts’ weerspiegelt zijn 
opvatting, dat er sprake is van één geheel. ‘Acts is neither an appendix nor an afterthought. It is probably an integral 
part of the author’s original plan and purpose.’ Zie Cadbury, Making of Luke-Acts, 8-11. 
209 Zie bijvoorbeeld: Van Unnik, ‘Confirmation,’ 26-59; I.H. Marshall, ‘Acts and the “Former Treatise”’, in: The Book 
of Acts in Its Ancient Literary Setting, eds., B.W. Winter and A.D. Clark, vol.1 of The Book of Acts in Its First Century 
Setting, ed. B.W. Winter (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 163-182; M.C. Parsons en R.I. Pervo, Rethinking the Unity 
of Luke and Acts (Philadelphia: Fortress, 1993); Alexander, ‘Reading Luke-Acts,’  419-446; C.K. Rowe, ‘History, 
Hermeneutics and the Unity of Luke-Acts,’ JSNT 28.2 (2005): 131-157; L.T. Johnson, ‘Literary Criticism of Luke-
Acts: Is Reception History Pertinent?’ JSNT 28 (2005): 159-162; M. Bockmuehl, ‘Why not let Acts be Acts? In 
conversation with C.K. Rowe,’ JSNT 28.2 (2005): 163-166; C.K. Rowe, ‘Literary Unity and Reception History: 
Reading Luke-Acts as Luke and Acts,’ JSNT 29 (2007): 449-457; A. Gregory, ‘The Reception of Luke and Acts and the 
Unity of Luke-Acts,’ JSNT 29 (2007): 459-472; P.E. Spencer, ‘The Unity of Luke–Acts: A Four-Bolted Hermeneutical 
Hinge,’ CBR 5 (2007): 341-366; M.F. Bird, ‘The Unity of Luke-Acts in Recent Discussion,’ JSNT 29 (2007): 425-448; 
Walters, Unity, 2009. 
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beginnen de taalkundige overeenkomsten genoemd,210 evenals de vele semitismen die Lucas’ 

Grieks kenmerken.211 Ook bronnenonderzoek wijst erop dat zowel het Lucas-evangelie als 

Handelingen eenzelfde auteur hebben: Lucas is geschreven met kennis van Marcus en Q.212 Het feit 

dat vergelijkbare parallellen in het evangelie ontbreken, maar wel in Handelingen vermeld worden, 

laat zien dat beide werken zorgvuldig geconstrueerd zijn.213 

 Met als focus de prologen, het genre, de narrativiteit, de theologie en de 

receptiegeschiedenis, werk ik in het nu volgende de eenheid van beide boeken verder uit.214 

 

a. De prologen  

Bij de vraagstelling of Lucas en Handelingen als een geheel gezien moeten worden, dan wel als 

twee afzonderlijke werken, neemt de beoordeling van beide prologen een belangrijke plaats in. Het 

voorwoord in Handelingen vraagt direct de aandacht van de lezer voor een eerder werk. Het 

waarschuwt als het ware dat hetgeen volgt, niet los te zien is van wat eraan voorafging. Namen en 

toespelingen in het begin van hoofdstuk 1 worden dan ook niet meer verklaard en Jezus, de Heilige 

Geest, Johannes en de apostelen worden niet geïntroduceerd. In de eerste verzen wordt kort 

gerefereerd aan het lijden, de opstanding en het Koninkrijk Gods alsof de lezer al precies weet wat 

deze begrippen inhouden.  

 Narratief bezien presenteert Handelingen zichzelf als een vervolgverhaal dat in 1:1 begint, 

waardoor het slot van Lucas te zien is als het begin van Handelingen.215 Jeruzalem is een 

‘schakelplaats’ tussen het evangelie en Handelingen: aan het eind van het evangelie is Jeruzalem de 

plaats waar de leerlingen na de hemelvaart verblijven, in het begin van Handelingen de plaats waar 

zij samenzijn. 

 

                                                
210 Edwards, The Gospel, 7-8: ‘The vocabulary of Luke-Acts can be ascribed to the same author with a high degree of 
statistical probability, and the thematic and organizational development of both documents exhibit numerous parallels 
that argue in favor of a single author.’ 
211 Zo J. Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 1988), 73-75. 
212 J.D.G. Dunn, Jesus Remembered. Vol.1 of Christianity in the Making (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 160-161; 
Edwards, The Gospel, 14. 
213 Keener, Acts I: 567 geeft bijvoorbeeld: Mc. 6:17-29 en Hand. 24:24-26; Mc. 7:18-19 en Hand. 10:15; Mc. 14:58 en 
Hand. 6:14. 
214 Spencer, ‘Four-Bolted,’ 341-366. 
215 L.C.A. Alexander, ‘The Preface to Acts and the Historians’, in: History, Literature, and Society in the Book of Acts, 
ed. B. Witherington III (Cambridge: University Press, 1996), 82. 
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b. Genre 

In het onderzoek naar de relatie tussen Lucas en Handelingen is de vraag naar het genre van elk 

geschrift van belang. Het genre van een werk is namelijk een belangrijke leidraad voor het 

interpretatieproces, aangezien het genre kan functioneren als een code waarin de auteur zijn 

boodschap heeft verpakt en die de verwachtingen en veronderstellingen van de lezer stuurt.  

Een precieze duiding van de geschriften van Lucas is in de loop van de tijd niet voor niets 

onderwerp van een brede discussie gebleven.216  

 Aan de twee korte prologen (Luc. 1:1-4 en Hand. 1:1-3) is te zien dat beide werken 

geschreven zijn in een hellenistische stijl.217 In lijn daarmee plaatsen – sinds de publicatie van 

Cadbury – de meeste onderzoekers Lucas-Handelingen als genre in de lijn van klassieke 

geschiedschrijving.218 Met het oog op de veronderstelde eenheid van het evangelie en Handelingen 

doet de vraag zich voor of beide ook tot een en hetzelfde genre behoren, of dat elk werk toch een 

eigen karakteristiek heeft. Witherington beschouwt zowel het evangelie van Lucas als Handelingen 

als een vorm van historiografie, waarbij de focus van beide primair theocentrisch is en als onderdeel 

daarvan christocentrisch.219 Palmer, Fitzmyer en Keener zien Handelingen als een vorm van 

historische monografie.220 Volgens de regels van zo’n antieke historiografie gaat het niet om het 

                                                
216 Zie T.E. Phillips, ‘The Genre of Acts: Moving Toward a Consensus?’ CBR, mei (2006): 365-396. 
217 Zie bijvoorbeeld: Alexander, ‘Preface’, 84. D.P. Moessner, ‘Reading Luke’s Gospel as Ancient Hellenistic 
Narrative’, in: Reading Luke: Interpretation, Reflection, Formation, ed. C.G. Bartholomew (Grand Rapids: Zondervan, 
2005), 132.  
218 Zo ziet Van Unnik Handelingen als een klassieke historiografie na toetsing aan de regels voor een klassieke 
historiografie. Deze regels zijn: (1) the selection of a noble subject; (2) one that is profitable to the reader; (3) the 
historian must be independent; (4) the beginning and end must be appropriate; (5) collection of material; (6) proper 
selection of what to include and exclude; (7) disposition and order so that the narrative is clear; (8) vividness; (9) 
moderation in topographical information; (10) suitability in speeches. Hij concludeert dat Handelingen aan deze eisen 
voldoet. Zie W.C. van Unnik, ‘Luke’s Second Book and the Rules of Hellenistic Historiography’ in: Les Actes des 
Apôtres: Traditions, redaction, théologie, ed. J. Kremer (Leuven: University Press, 1979), 37-60. Daarentegen stelt 
Pervo een roman als genre-aanduiding voor. Voor Pervo is een roman een fictief verhaal over intrigerende 
persoonlijkheden dat voorspelbare thema’s bevat, zoals religie, een reis, avontuur, status en geschreven in een 
toegankelijke stijl voor gewone mensen. Hij ziet Handelingen als een historische roman. Zie R.I. Pervo, Profit with 
Delight (Philadelphia: Fortress, 1987), 110-114, 137. D.R. MacDonald geeft epos als typering, zie D.R. MacDonald, 
Does the New Testament Imitate Homer? Four Cases from the Acts of the Apostles (New Haven: Yale University Press, 
2003). 
219 Het evangelie is naar zijn opvatting geen biografie van Jezus. Jezus wordt in het evangelie namelijk getekend als de 
initiator van een reeks gebeurtenissen die zijn leerlingen zullen meemaken en proclamaties die zij zullen doen 
gedurende zijn tijd en daarna. De focus is niet gericht op Jezus, maar op de historische Jezus-beweging, waarvan Hij de 
katalysator en brandpunt was. Zie Witherington, Acts, 23-24. 
220 Palmer wijst erop dat Handelingen een begrensde historische periode beslaat van ongeveer dertig jaar, de 
geografische scopus niet universeel is, maar beperkt door één thema, namelijk de voortgang van de christelijke zending. 
Lucas plaatst steeds één leidinggevend persoon centraal in een bepaald thema dat aan de orde wordt gesteld. De literaire 
componenten bevatten proloog, verhaal, toespraken en geciteerde brieven. Zie D.W. Palmer, ‘Acts and the Ancient 
Historical Monograph’, in: Ancient Literary Setting, eds., B.W. Winter and A.D. Clark, Vol. 1 of The Book of Acts in its 
First Century Setting, ed. B.W. Winter (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 28-29. Fitzmyer, Acts, 127: ‘We have to admit 
that the Lucan story in Acts is a good example of Hellenistic historical monograph. (…) That does not guarantee, of 
course, the history of every Lucan statement or episode, but it reveals that what is recounted in Acts is substantially 
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beschrijven van ‘kale’ feiten, niet om zaken als chronologische accuratesse of een logische 

volgorde, maar de inzet is om binnen een historisch kader een bepaald doel te bereiken dat van 

belang is voor de lezer.221 Wat bij klassieke historici kenmerkend is, blijkt ook bij Lucas. In zijn 

weergave van de geschiedenis van Jezus’ geboorte is, bijvoorbeeld, duidelijk te zien dat hij deze 

plaatst in de context van de wereldgeschiedenis (Luc. 2:1, 2). Hierin verschilt hij van Matteüs die in 

zijn versie (Matt. 1:18) geen historische gegevens vermeldt.222 Ook in Handelingen plaatst Lucas 

gebeurtenissen in een historische context (Hand. 18:1-3).  

 Zo geeft Lucas aan dat het in het evangelie niet om een tijdloze boodschap gaat, maar om 

een handelen van God tot heil en redding op aanwijsbare plaatsen en dateerbare momenten. In 

Handelingen beschrijft hij een stukje van de geschiedenis van de vroege gemeente, hoe deze zich 

uitbreidt van Jeruzalem naar Rome en hoe dat hand in hand gaat met de verkondiging van Gods heil 

aan alle volken.223  

 Communicatief gezien, kan dit historische karakter een mogelijk effect hebben op de lezers, 

omdat de verstaanshorizon van iemand die ‘geschiedenis’ leest een component in zich bergt 

waardoor de lezer deelt in de ervaringen van mensen uit het verleden.   

 Behalve aan het historische karakter hebben onderzoekers aandacht besteed aan Lucas-

Handelingen als een apologetisch bedoeld geschrift. Sterling typeert Lucas-Handelingen als een 

apologetische historiografie. Samenvattend stelt hij: ‘Luke-Acts defines Christianity both internally 

and externally. The two are related by the recognition that Christianity is a movement in history. It 

must understand both itself and the world in which it exists. It was essential therefore to define 

Christianity in terms of Rome (politically innocent), Judaism (continuation), and itself (traditio 

                                                
more trustworthy from a historical point of view than not.’ Keener, Acts 1:115 ‘Acts is history, probably apologetic 
history in the form of a historical monograph with narrow focus on the expansion of the gospel message from Jerusalem 
to Rome.’ 
221 Marguerat, First Christian Historian, 14: ‘It cannot be repeated enough that this is a basic characteristic of Greek 
and Roman historiography: history must edify and this is why it plays an important role in education.’ 
222 Een tweede historische aanduiding die Lucas in het derde evangelie geeft, is te vinden in Luc. 3:1-2. Hier wordt het 
tijdstip aangegeven dat het woord van God kwam tot Johannes de Doper. Er worden daarbij wel zes historische 
aanduidingen gegeven. Lucas schenkt bijzondere aandacht aan het optreden van Johannes de Doper als een 
afzonderlijke fase die voorafgaat aan het optreden van Jezus. Dat brengt hij ook tot uitdrukking in Hand. 10:37-38; 
13:23-25.  
223 Aan het einde van Handelingen geeft Lucas aan het adres van Joden in Rome als woorden van Paulus weer (Hand. 
28:28): γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 
(Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! NBG-51). 
 Met de woorden τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ (‘Gods boodschap van redding) komt een uitdrukking terug uit het optreden 
van Johannes de Doper (Luc. 3:6). Daarmee laat Lucas een programmatische correlatie zien tussen Handelingen en het 
evangelie naar Lucas. Lucas is allereerst evangelist en schrijft geschiedenis om zó evangelie te verkondigen. Zo 
Marshall: ‘Luke was a historian because he was first and foremost an Evangelist’ in: I.H. Marshall, Luke: Historian and 
Theologian (Exeter: Paternoster, 1998), 52. 
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apostolica).’ 224 De auteur van Lucas-Handelingen biedt de helpende hand: ‘By offering examples 

and precedents to Christians so that they can make their own apologia.’225 In deze benadering van 

Sterling zijn de historische lezers volgelingen van Jezus. Onder hen bevonden zich hoofdzakelijk 

Godvrezenden,226 met daarnaast kleinere groepen Joden en niet-Joden. Lucas-Handelingen als 

apologie richt zich allereerst tot de eigen groep van Jezus’ volgelingen die is uitgegroeid tot een 

beweging die overigens door anderen als zodanig benoemd wordt.227  

 Het bovenstaande laat zien dat een genre-indeling met betrekking tot Handelingen niet 

eenduidig is228 . 

 
c. Narrativiteit 

Een vergelijking van enkele tekstgedeelten uit het Lucas-evangelie met parallelgedeelten uit Marcus 

en Matteüs laat zien dat het Lucas-evangelie een verteleenheid met Handelingen vormt. Een 

voorbeeld hiervan is dat Lucas in zijn evangelie de volgende woorden van Petrus vermeldt: κύριε, 

μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι (Here, met U ben ik bereid 

ook gevangenis en dood in te gaan! NBG-51) (Luc. 22:33), waarbij opvalt dat de toevoeging ‘in de 

gevangenis gaan’ bij zowel Matteüs (26:35) als Marcus (14:29) ontbreekt. In Handelingen nu 

vertelt Lucas meerdere keren over de gevangenneming van Petrus, eerst samen met anderen 

(Handelingen 4 en 5) en vervolgens heel nadrukkelijk van Petrus afzonderlijk (Handelingen 12). 

                                                
224 G.E. Sterling, Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography (Leiden: 
Brill, 1992), 386. 
225 Historiography, 386. 
226 Historiography, 375. De lezers zijn hoofdzakelijk Godvrezenden. De tekst van Lucas-Handelingen vraagt kennis 
van het OT, omdat verklaringen zoals in Luc. 1:32-33; 4:25-27 anders onbegrijpelijk zijn. Vervolgens stelt Sterling, 
Historiography, 377, dat de primaire lezers geen Joden zijn, want dikwijls beschrijft Lucas dat de samenstelling van de 
gemeente gemengd was: Hand. 13:43; 14:1; 17:4, 12; 18:4. In alle situaties is dit na de prediking van Paulus in de 
synagoge. 
227 Hij noemt, Historiography, 378: de aanduiding αἴρεσις (sekte; Hand. 24:5, 14; 28:22) en ἠ ὁδός (de weg; Hand. 
9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22) 
228 Marguerat wijst op het meervoudige karakter van Handelingen. ‘Neither a novel, biography or hagiography, nor an 
apology in the strict sense, the book of Acts cannot be locked into any of these categories. However, it must be 
acknowledged that it shares many characteristics with such literary genres. The closest categorization is a 
historiography with an apologetic aim, which permits Christianity both to understand and to speak itself. Its status as a 
narrative of beginnings assures the Lucan work a clear identity function.’ Marguerat, First Christian Historian, 34. 
Smith en Kostopoulos stellen: ‘We propose reading Luke-Acts as a unified narrative influenced by and modelled after a 
wide range of Greek prose narratives, rather than representing one genre in particular’ (….) ‘Luke-Acts is unique. To 
our knowledge, there are no other two-volume Greek prose works that tell the life story of a founding figure in the first 
volume (cf. Acts), and that describe the spread of that figure’s teaching and dominion (βασιλεíα; cf. Acts 1.3; 28.31) 
throughout the known world in the second.’ D.L. Smith and Z.L. Kostopoulos, ‘Biography, History and the Genre of 
Luke-Acts’, NTS 63 (2017): 409. 
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Een ander voorbeeld betreft het optreden van valse getuigen wanneer Jezus door de Joodse Raad 

wordt verhoord. Matteüs (26:57-68) en Marcus (14:55-59) vermelden dit optreden, maar in Luc. 

22:63-71 is het optreden van de getuigen niet te vinden. Toch vertelt Lucas wel indirect over valse 

getuigen via hun optreden in het kader van de aanklacht tegen Stefanus (Hand. 6:11-14). Zo 

voorkomt Lucas dat hij dit optreden twee keer aan de orde moet stellen; de eerste lezers nemen er 

nu toch kennis van.   

 Soms blijkt dat wat in het evangelie van Lucas aangekondigd wordt, pas vervulling vindt in 

Handelingen. Zo wordt in Luc. 2:25-35 verteld dat Simeon in de tempel over Jezus zegt dat deze zal 

zijn: φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ (licht tot openbaring voor de 

heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël, NBG-51) 

In het evangelie richt Jezus zich op Israël en heel zelden heeft hij contact met niet-Joden. Pas in 

Handelingen komen de andere volken nadrukkelijk in zicht. Narratief gesproken, kan in dit verband 

gezegd worden dat het evangelie van Lucas zonder Handelingen niet volledig is: samen vormen zij 

een verteleenheid. De relevantie van zo’n verteleenheid blijkt bijvoorbeeld bij de interpretatie van 

de redevoering in Handelingen 13. In Hand. 13:24-25 refereert Paulus aan Johannes (de Doper), 

waarbij de vraag opkomt of de hoorders in Antiochië wel bekend (kunnen) zijn met Johannes. Dit is 

op zich een historische vraag waar ik later, in de exegese van Hand. 13:24-25, nader op in zal 

gaan.229 Het gaat er nu om dat Johannes – narratief bezien – voor de eerste lezers geen onbekende 

was omdat zij al eerder iets over hem hadden vernomen (Hand. 1:5, 22; 10:37; 11:16). Een meer 

omvattend beeld bood Lucas hen bovendien al in zijn evangelie (1:17, 76-77; 3:1-17; 5:33; 7:18-33; 

9:7-9, 19; 16:16; 20:4-6).  

 

d. Receptiegeschiedenis 

In het onderzoek naar de receptiegeschiedenis van Lucas en Handelingen komt de vraag aan de orde 

of bij de ‘eerste’ lezers/hoorders – of de vroegste lezers/hoorders – beide boeken als een eenheid 

circuleerden en/of als eenheid gelezen werden. Er zijn aanwijzingen dat in de late tweede eeuw 

Lucas en Handelingen niet als een eenheid aanwezig waren dus evenmin als zodanig gelezen 

werden.230 Zulke aanwijzingen zijn echter niet zonder meer valide voor het eind van de eerste eeuw, 

al laat de receptiegeschiedenis wél zien dat het twijfelachtig is of de vroegchristelijke gemeente 

                                                
229 Zie hoofdstuk 3 ’Exegetische verkenningen’. 
230 Rowe verwijst naar geschriften van Irenaeus en Canon Muratori. Rowe, ‘History,’ 136: ‘Irenaeus does not evidence 
a sustained reading of the two volumes together as a single work in a way formally similar to our literary-critical focus 
on one unified story. In terms of his actual reading practice and strategy, Acts is read in connection to four Gospels, not 
one.’ Rowe, ‘History,’138: ‘In any case, that the author of the Muratorian Fragment reads Luke and Acts together as a 
single, literary work similar to the way (post-) modern New Testament exegetes do, is highly doubtful, if not wholly 
wrong.’ 
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Lucas en Handelingen als een geheel gelezen heeft.231  

 Johnson is van mening dat de eerste hoorders van Lucas-Handelingen, of van Lucas en 

Handelingen, de samenstelling niet hebben gekend en gehoord als onderdeel van een geschreven 

collectie, maar als enkele, afzonderlijke literaire teksten, gericht tot hen en mogelijk tot anderen.232 

Schrijvers van de tweede eeuw benaderden christelijke composities als delen van een verzameling 

van geschriften die in de kerk gelezen werden.   

 

e. Theologische aspecten 

Er zijn ook thematische overeenkomsten tussen Handelingen en het Lucas-evangelie. Zo wordt in 

beide de nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest. Vervuld worden van de Heilige Geest is 

een thema in Handelingen.233 Dit komt in ieder geval naar voren als Lucas op de redevoering in 

Handelingen 13 laat volgen dat de in Antiochië achterblijvende leerlingen na het vertrek van Paulus 

en Barnabas vervuld zijn van vreugde en van de Heilige Geest. In het evangelie thematiseert Lucas 

uitdrukkelijk dat de Geest aanwezig is bij het begin van Jezus’ leven en bij zijn openbaar optreden 

(Luc. 1:35, 41, 67; 2:26-27; 4:14, 18). Lucas besluit het evangelie met de belofte van de Heilige 

Geest als Jezus zegt (Luc. 24:49): καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου  

(En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen, NBG-51. Met deze komst van de Heilige Geest 

breekt een nieuw tijdperk aan (Hand. 1:4, 8). Met dit gebeuren heeft Lucas ook duidelijk gemaakt 

dat het gezag over de verspreiding van de Geest bij Jezus berust en heeft hij de brug geslagen tussen 

zijn evangelie en Handelingen.  

 Als Lucas in Hand. 1:1 samenvat waar het in zijn evangelie om gaat, spreekt hij over: ὁ 

Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν (‘de daden en het onderricht van Jezus’). De woorden, hier 

weergegeven met ‘daden en onderricht’, vormen volgens Van Unnik een algemene Griekse 

aanduiding voor veelzijdig werkzaam zijn.234 Het veelzijdige werk van Jezus is redding, getuige 

Jezus’ eigen woorden: ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 

(De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden, NBG-51) (Luc. 19:10). 

                                                
231 In reactie op de zienswijze van Rowe met betrekking tot de manier van lezen door Irenaeus stelt Gregory in 
‘Reception,’ 461: ‘One reader may read Luke in two different ways—sometimes as part of the fourfold Gospel, and 
sometimes as part of Luke-Acts. Similarly, there may be some contexts in which the same reader reads Acts as part of 
Luke-Acts, and others in which she reads it as part of a wider body of apostolic writings. Thus there is no necessary 
reason why Irenaeus's use of Acts as part of his fourfold Gospel and his use of Acts alongside texts other than Luke 
means that he could not have been cognisant of the literary unity of these two texts.’ Gregory vervolgt in ‘Reception,’ 
464: ‘According to Rowe, it may be better to argue that there was never a time when Luke and Acts circulated together 
than to conclude that the two were separated at an early part in their transmission history.’  
232 Johnson, ‘Literary Criticism,’159-160. 
233 Hand. 2:4; 4:8, 25; 8:17; 9:17, 31; 10:44; 13:9.  
234 Van Unnik, ‘Confirmation,’ 48-49. 
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De verwante term σωτήρ (redder, verlosser, bevrijder, heiland) die al in het begin van het evangelie 

voorkomt (Luc. 1:47), wordt ook in Handelingen gebezigd bij de vermelding van het optreden van 

Petrus en dat van Paulus, evenals de begrippen σωτηρία, σῴζω, σωτήριος.235 Van Unnik noemt 

dit sleutelbegrippen in zowel het evangelie van Lucas als in Handelingen.236 Het valt op dat juist de 

laatste woorden van Paulus in Handelingen, waarmee tegelijk het boek vrijwel eindigt, gaan over 

het heil van God, heil voor de volken. Zo is het dragende thema van Lucas-Handelingen, van begin 

(Luc. 1:47) tot eind (Hand. 28:28), het heil van God voor de volken. 

 

Het voorgaande bevestigt dat goed beargumenteerd kan worden dat het tweedelige werk van Lucas 

een eenheid vormt.237 Ik heb dit aangetoond aan de hand van voorbeelden die betrekking hebben op 

de prologen, genre, narrativiteit, theologische aspecten en de receptiegeschiedenis van het derde 

evangelie en Handelingen. Zij illustreren dat Lucas vanaf het begin het plan moet hebben gehad om 

zowel het evangelie als Handelingen te schrijven als twee delen van één geheel.238 In mijn 

onderzoek ga ik van deze eenheid uit.  

 

 

C. Toespraken in Handelingen 

 

                                                
235 In de samenvatting van Petrus’ toespraak op de dag van Pinksteren klinkt de indringende oproep: σώθητε ἀπὸ τῆς 
γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης (Laat u redden uit dit verkeerde geslacht) (Hand. 2:40). Als Petrus verantwoording aflegt 
van zijn optreden in het huis van Cornelius vertelt hij gehoor gegeven te hebben aan zijn opdracht die een engel hem via 
Cornelius opgedragen had: ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. (Deze zal woorden 
tot u spreken, waardoor u en uw gehele huis gered zult worden) (Hand. 11:14). In de toespraak in de synagoge van 
Antiochië zegt Paulus na een inleiding vanuit de geschiedenis: Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 
φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. (Mannen broeders, zonen van het geslacht 
van Abraham en de Godvrezenden onder jullie, tot òns werd het woord van deze redding gezonden) (Hand. 13:26). 
Opvallend is dat hij deze toespraak besluit met juist deze woorden: οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος·τέθεικά σε 
εἰς φῶς ἐθνῶτοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. (Want de Here heeft ons het volgende opgedragen: Ik 
heb je bestemd tot een licht voor de volken om redding te brengen, tot aan het uiterste van de aarde) (Hand. 13:47). Aan 
het slot van Handelingen zegt Paulus tegen Joden in Rome: γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη 
τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται (U moet dan ook weten dat God deze redding al aan de 
heidenen gezonden heeft; zij zullen dan horen) (Hand. 28:28). 
236 Van Unnik, ‘Confirmation,’ 47-52. 
237 Of zoals Van Unnik schrijft, ‘Confirmation,’ 58: ‘The two volumes of Luke’s work show: this is the way of the 
Word in this world, the Word of God, the Word of Salvation. These various motifs are not separate lines of thought, but 
various aspects of one great fact: God’s plan of σωτηρία, how it came to the world in Jesus Christ and how it built the 
solid bridge across to them who did not see Jesus incarnate. Acts is the confirmation (βεβαίωσις) of what God did in 
Christ as told in the first book.’ 
238 De verdeling van Lucas-Handelingen in twee delen laat zich ook verklaren uit de beperking in grootte van de 
papyrusrollen waarop destijds geschreven werd. Er was een voorkeur voor delen die ongeveer even groot waren. Het 
aantal woorden van het evangelie (ongeveer 19.400) is bijna gelijk aan dat van Handelingen (ongeveer 18.400). Het 
maximale aantal woorden per rol komt vrijwel overeen met het aantal van elk geschrift afzonderlijk. Zie J.B. Green, 
‘Acts of the Apostles,’ DLNT: 12. 
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1. Toespraken en geschiedschrijving 

In Handelingen vormen de passages die geschreven zijn in de directe rede meer dan de helft van de 

totale tekstomvang. Dit betreft zowel de ‘grote’ toespraken met daarnaast gesproken woord dat door 

heel het boek heen vaak voorkomt.239 Er zijn bijna geen tien opeenvolgende verzen te vinden 

zonder een onderbreking door gesproken woord.240 Als verklaring voor deze grote nadruk op het 

gesproken woord in vergelijking met klassieke historische werken wijst Hemer op het karakter van 

Handelingen,241 meer specifiek op hoe Lucas de voortgang van het goede nieuws beschrijft dat in 

de vorm van prediking mensen bereikte.242  
In de klassieke geschiedschrijving spelen toespraken die toegeschreven worden aan de 

hoofdpersonen in het verhaal een belangrijke rol.243 De toespraken in Handelingen worden daarmee 

vaak vergeleken en in het bijzonder met de manier waarop redevoeringen in het werk van 

Thucydides functioneren.244 Thucydides geeft zelf een toelichting op zijn historische methode in 

zijn werk De Peloponnesische Oorlog, 1.22.1:245 
 

1 καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν 

αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ 

ἀπαγγέλλουσιν: ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ᾽ εἰπεῖν, 

ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. [Wat de 

redevoeringen betreft, die de sprekers ieder hebben gehouden voor of gedurende de oorlog, het was 

moeilijk het gesprokene te onthouden, zowel voor mij wat ik zelf heb aangehoord als voor anderen die 

                                                
239 Pervo vermeldt dat Handelingen 1002 verzen bevat, waarvan 516 in de directe rede. Voor een spreiding over 
Handelingen, zie R.I. Pervo, ‘Direct Speech and the Question of Genre’, JSNT 28.3. (2006): 304. 
240 Hemer, Acts in History, 416 noot 3: ‘It is rare to find more than about ten consecutive verses without an interaction 
of the spoken word. The longest sequences I have noted are at Acts 11:19-12:6 (18 verses) and 13:48-14:9 (14 verses), 
in each case transitions between incidents with narrative summaries, and not contained in a unified pericope.’  
241 In vergelijking met alleen al de ‘grote’ toespraken is de dichtheid van toespraken in Handelingen aanzienlijk groter 
dan die in klassieke historische werken zoals van Tacitus, Herodotus, Josephus, Thucydides, Polybius. Zie Soards, 
Speeches, 183 n.3.  
242 Hemer, Acts in History, 418: ‘The reason for this preoccupation is not difficult to understand, however: the progress 
of the good news was the very subject of the book of Acts, and preaching of that word (and the words spoken in 
opposition to it) is therefore the heart of the matter, not mere illustrative material as it might be to authors who write 
about the history of nations or the causes and effects of a war.’ Zo ook B. Witherington III, New Testament Rhetoric: An 
Introductory Guide to the Art of Persuasion in and of the New Testament (Eugene: Cascade, 2009), 46: ‘It is God’s 
living, powerful, and persuasive Word, which changes things, sets the story in motion, and transforms people. The early 
Christian movement was a movement focused on and impelled by proclaimed Word. It is thus no wonder that Luke the 
historian devotes over one third of his whole narrative in Acts to speeches.’ 
243 Cadbury, Making of Luke-Acts, 184: ‘Like the chorus in a Greek play they served to review the situation for the 
reader, and they brought out the inner thoughts and feelings of important persons.’  
244 Zie Bruce, Acts, 34-40; Schneider, Apostelgeschichte, I, 97, 122-125; S.E. Porter, ‘Thucycides 1.22.1 and Speeches 
in Acts: is there a Thucydidean View?’ NovT 32 (1990): 121-142; Witherington, Acts, 46-49; Keener, Acts 1:277-280.  
Zie Thucydides http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlg0003.tlg001, geraadpleegd 16-08-2016. 
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mij verslag uitbrachten. Wat naar mijn mening ieder in de gegeven omstandigheden ongeveer moest 

zeggen, dat is door mij weergegeven, terwijl ik mij zo dicht mogelijk hield aan de algemene strekking 

van het werkelijk gesprokene].246 

 

Bij Thucydides fungeren de toespraken als commentaar op het verhaal van de Peloponnesische 

oorlog.247 In Handelingen vormen de toespraken echter een wezenlijk onderdeel van het verhaal 

zelf, het verhaal van de verkondiging van het Woord van God.248 Dit Woord verandert mensen en 

situaties en de toespraken hebben een essentiële functie bij de verspreiding van dat Woord.249 

 

2. Historiciteit van de toespraken 

Bij mijn onderzoek naar enkele redevoeringen op naam van Paulus doet de vraag zich voor of deze 

toegeschreven kunnen worden aan de historische Paulus. 

 Volgens M. Dibelius zijn de toespraken in Handelingen niet gehouden door de personen die 

als spreker genoemd worden, maar volledig samengesteld door Lucas zelf. Dibelius wijst daarbij op 

de rol die toespraken hebben in het werk van een klassiek geschiedschrijver zoals Thucydides. 

Kortom, de vrije composities van Lucas typeren wel historische situaties, maar zijn zelf niet als 

historisch te beschouwen.250 Als argument ter ondersteuning kan hierbij gelden dat elke toespraak is 

                                                
246 Thucydides, De Peloponnesische oorlog, vert. M.A. Schwartz (Haarlem: Tjeenk Willink, 1964), 11. 
247 In 1.22.2 en 1.22.3 wil hij degenen die kennisnemen van zijn werk overtuigen van de betrouwbaarheid ervan. Hij 
spreekt hier alleen over de betrouwbaarheid van zijn weergave van de gebeurtenissen van de oorlog en niet over het 
accuraat weergeven van de door hem vermelde toespraken. Thucydides schrijft: [1.22.2] “ τὰ δ᾽ ἔργα τῶν 
πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, 
ἀλλ᾽ οἷς τε αὐτὸς [1.22.3] ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν 
αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ᾽ ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν 
ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών.” Zie http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlg0003.tlg001, geraadpleegd 
16-08-2016. Vertaling zie Peloponnesische oorlog, 11: ‘De feitelijke gebeurtenissen van de oorlog heb ik mij tot taak 
gesteld op te schrijven, niet volgens de inlichtingen van de eerste de beste en ook niet zoals ze mij voor kwamen, maar 
slechts dat, waarbij ik zelf tegenwoordig was of wat ik van anderen na zo zorgvuldig mogelijk onderzoek over ieder 
geval ben te weten gekomen. Het was moeilijk de waarheid te vinden omdat ooggetuigen niet hetzelfde zeiden, maar 
naar mate zij sympathie voor een van de partijen of geheugen hadden.’ 
248 Zo heeft de toespraak van Petrus in Hand. 1:15-22 tot gevolg dat er een andere apostel komt in de plaats van Judas, 
brengt zijn Pinkstertoespraak een menigte mensen ertoe zich aan te sluiten bij de apostelen en zich te laten dopen 
(Hand. 2:14-39). De toespraak van Stefanus die leidde tot zijn dood, had tot gevolg dat volgelingen van Jezus Jeruzalem 
verlieten en het evangelie in nieuwe gebieden verspreid werd (Hand. 7:2-56; 8:4).   
249 Witherington, Acts, 46. 
250 M. Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), 1961, 125: ‘Die wichtigste 
Pflicht, vor die sich der Autor gestellt sieht, ist nicht die für uns im Vordergrunde stehende Feststellung der tatsächlich 
gehaltenen Rede, sondern die sinnvolle Einfügung der Reden in den Organismus des ganzen Werkes.’ 
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opgebouwd volgens een vast schema, hetgeen wijst op de vaste hand van de auteur van 

Handelingen.251  

Deze opvatting heeft naast een brede instemming ook afwijzende reacties opgeroepen.252 Jervell, 

bijvoorbeeld, plaatst kanttekeningen bij de visie dat alle toespraken in Handelingen hetzelfde 

schema hebben.253 Zo stelt hij dat de enige missionaire toespraak van Paulus (13:16-41) wel enkele 

algemene lijnen gemeenschappelijk heeft met de toespraken van Petrus in 2:14-36 en 10:34-43, 

maar er zijn ook significante verschillen aan te wijzen. Een voorbeeld daarvan is dat Petrus begint 

met de uitstorting van de Heilige Geest en citaten uit de Schrift, Paulus daarentegen met een 

historisch resumé. Daarnaast laat nader onderzoek van de woorden die in de toespraken in 

Handelingen 1-13 worden gebruikt een Lucaans vocabulaire zien, hetgeen verhindert aan te nemen 

dat dit een woordelijke weergave is van een vroeg-christelijke verkondiging.254 De beperkte lengte 

van de redevoeringen geeft bovendien al aan dat er geen sprake kan zijn van een woordelijk 

verslag.255 Lucas vermeldt overigens zelf dat hij geen volledige tekst van een toespraak biedt.256 

Deze beperking is voor Padilla een argument in zijn betoog dat Lucas een geloofwaardige 

samenvatting geeft van wat eigenlijk gezegd is.257  

                                                
251 Dibelius, Aufsätze, 97-98 noemt als schema: Kerygma, Schriftbeweis, Bussmahnung. Als voorbeeld noemt hij de 
toespraak van Petrus in het huis van Cornelius, Hand. 10:34-43. Schema is: ‘Kerygma (10:37-41); Schriftbeweis 
(10:43a); Bussmahnung (10:42, 43b). Durch mehrfache Bearbeitung des gleichen Schemas will Lucas den Lesern 
zeigen, was christliche Predigt ist und sein soll. Es ist eine literarisch-theologische, keine geschichtliche Aufgabe, die er 
hier wie an den anderen Stellen erfüllen will.’  
252 Voor wetenschappers die de toespraken als zuiver Lucaanse composities zien zie Soards, Speeches, 1-17 en Keener, 
Acts I:311 n. 443. 
253 Zie J. Jervell, The Theology of the Acts of the Apostles (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 8. 
254 Zie B.M.F. van Iersel, ‘Der Sohn’ in den Synoptischen Jesusworten (Leiden: Brill, 1971), 34-40.  
255 I.H. Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 41-42, wijst erop dat al in enkele minuten 
een toespraak hardop gelezen is. Overigens wordt op enkele plaatsen al duidelijk dat Lucas geen woord-voor-woord 
weergave voor ogen had. Zo zijn er verschillende versies van wat de stem uit de hemel zei tijdens Paulus’ reis naar 
Damascus. Ook is er verschil in de weergave van wat Ananias sprak tegen Paulus rondom dat gebeuren. Zie ook 
Keener, Acts 1:282-284. 
256 Hand. 2:40: τέροις τε λόγοις πλείοσιν διεµαρτύρατο (Met nog meer andere woorden getuigde hij, NBG-51). 
257 O. Padilla, The Acts of the Apostles: Interpretation, History and Theology (London: Inter-Varsity Press, 2016), 123-
148. Padilla, Acts, 138: ‘I will argue that he (Luke) is faithful in providing his audience a summary of what was actually 
said.’ Padilla gaat ervan uit dat Lucas niet beschikte over een transcriptie en wijst erop hoe Lucas juist verschilt in de 
presentatie van de toespraken met klassieke auteurs. Padilla focust op twee kenmerken: de lengte van een toespraak en 
het paarsgewijs voorkomen van toespraken. Hij refereert aan het werk van Grieks-Romeinse historici waarin 
gebruikelijk lange toespraken voorkomen. Diodorus Siculus, een auteur uit de eerste eeuw v.Chr., klaagt zelfs over te 
lange toespraken die historici opnemen in hun werk. Padilla gaat opties na die Lucas zou hebben om lange toespraken te 
schrijven en concludeert (Acts, 142): ‘Luke was not inclined to embellish speeches, probably signifying that his 
intention was to provide simply a gist of what the speakers said.’ Padilla noemt het paarsgewijs voorkomen van 
toespraken als een van meest opvallende aspecten van Grieks-Romeinse geschiedschrijving. Ook Flavius Josephus 
gebruikt deze manier van schrijven. Voor Lucas waren er mogelijkheden om in Handelingen paarsgewijs redevoeringen 
op te nemen (Hand.16:20-21; 17:6-7; 18:14-15). Hij introduceert deze slechts één keer, namelijk in Handelingen 24 
waar Paulus terechtstaat voor Felix. Padilla geeft als reden op (Acts, 146): ‘He (Luke) was simply unwilling to grant a 
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 De meeste wetenschappers zijn van mening dat de redevoeringen in Handelingen geen 

woordelijke verslagen zijn.258 Volgens veel onderzoekers geven de redevoeringen de hoofdpunten 

door van wat in bepaalde omstandigheden is gezegd.259 In het verlengde daarvan wordt ervan 

uitgegaan dat de setting van de toespraken geen Lucaanse compositie is maar een historische:260  

veel redevoeringen reflecteren de tradities van een vroeg-christelijke prediking.261  

 Op grond van het voorgaande ga ik ervan uit dat de redevoeringen in Handelingen door 

Lucas weliswaar in een historische setting zijn geplaatst maar geen woordelijke verslagen zijn. In 

zijn bewoordingen geeft hij de hoofdpunten door van wat in bepaalde omstandigheden gezegd zal 

zijn. Daar mijn onderzoek zich richt op toespraken van de Lucaanse Paulus is een nadere 

verkenning van de historiciteit van de toespraken niet relevant.  

 

3. Structuur van de toespraken  

Het aantal toespraken dat Handelingen telt, is afhankelijk van de definitie van een toespraak die 

men hanteert. Om te voorkomen dat elke weergave van gesproken woorden in Lucas-Handelingen 

als een toespraak gezien wordt, hanteer ik de volgende definitie:  

Een toespraak is een teksteenheid van vier of meer verzen, waarmee een persoon zich bewust richt 

tot een groep van toehoorders.262 Ik kies voor deze omvang omdat een (te) kleine toespraak zich 

                                                
speech to one of his characters where there had been none.’ … Padilla schrijft (Acts, 147): ‘These arguments cannot 
prove that the speeches are true … The best we can attempt by means of argument is probability.’ 
258 Keener, Acts 1:318-319.  
259 Keener, Acts 1:318-319. ‘Many argue that these speeches do preserve the gist of what was said on the occasions.’ 
260 Met betrekking tot de historiciteit van de setting wijs ik op het volgende: (1) Lucas volgt de werkwijze van de 
klassieke geschiedbeschrijving (zie Thucydides, De Peloponnesische oorlog 1.22.1). Deze houdt in dat auteur de 
feitelijke gebeurtenissen weergeeft. Hij was daar zelf bij, of kwam het na zorgvuldig onderzoek via anderen te weten. 
Lucas laat zich kennen als een zorgvuldig schrijvend auteur (zie Luc. 1:3) voor wie de toespraken een wezenlijk 
onderdeel van het verhaal zijn. Hij tekent situaties die de voortgang van het verhaal aangeven en plaatst daarbij de 
toespraken. Een fictieve setting daarvan is niet in overeenstemming met zijn werkwijze. (2) Bij een datering 80-85 (zie 
het voorgaande) van Handelingen is het mogelijk dat er situaties zijn beschreven die door eerste lezers van Handelingen 
herkend konden worden, daar Lucas gebeurtenissen beschrijft waarbij de apostelen betrokken waren. Deze hebben 
plaatsgevonden in de periode 30 tot 60 n.Chr. Zie daarvoor J.T. Nielsen, Handelingen I, (Kok: Kampen, 1998), 9. Bij 
een gefingeerde setting van de toespraken zou onder de eerste lezers van Handelingen de betrouwbaarheid van Lucas’ 
geschrift als dubieus kunnen gaan gelden. Gezien de zorgvuldige werkwijze van Lucas lijkt een fictieve setting 
uitgesloten. (3) Hengel ziet overeenkomsten tussen het werk van Lucas en dat van klassieke Griekse en Romeinse 
historici en stelt daarbij: ‘On the other hand, one can hardly accuse him of simply having invented events, created 
scenes out of nothing and depicted them on a broad canvas, deliberately falsifying his traditions in an unrestrained way 
for the sake of cheap effect. He is quite certainly not simply concerned with pious edification at the expense of truth. He 
is not just an ‘edifying writer’, but a historian and theologian who needs to be taken seriously.’ Zie M. Hengel, Acts and 
the History of Earliest Christianity (Eugene: Wipf & Stock, 2003), 61, trans. J. Bowden, of: Zur urchristlichen 
Geschichtsschreibung (Stuttgart: Calwer Verlag, 1979). In de visie van Hengel past een fictieve setting van de 
toespraken niet bij de werkwijze van Lucas. 
261 Keener, Acts 1:318-319. Voor een overzicht van anderen die deze visie delen zie Porter, Acts, 110 noot 37. 
262 Deze omvang ontleen ik aan G.A. Kennedy, New Testament Interpretation Through Rhetorical Criticism (Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1984), 116. 
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minder goed leent voor een onderzoek dat zich richt op retorische aspecten. Soards definieert de 

toespraak als volgt: ‘A speech is a deliberately formulated address made to a group of listeners’ en 

komt zo op een aantal van 36.263 Fitzmyer telt 28 passages die te beschouwen zijn als toespraken en 

redevoeringen.264  
 In Handelingen worden toespraken op naam van verschillende sprekers weergegeven. Het 

volgende biedt hiervan een overzicht:  

Petrus (9x): 1:16-25; 2:14-36; 3:12-26; 4:8-12; 5:29-32; 10:34-43; 11:5-17; 15:7-11.  

Paulus (9x): 13:16-41; 14:15-17; 17:22-31; 20:17-35; 22:1-21; 24:10-21; 26:2-29; 27:21-26; 

28:17-20.  

Stefanus: 7:2-53; Jacobus: 15:13-21. 

Buitenstaanders (6x), te weten: Gamaliël (5:35-42), Gallio (18:14-17), Demetrius (19:25-

28), de Efesische stadsschrijver (19:35-40), Tertullus (24:3-8), Festus (25:24-27). 

 

Dit overzicht laat zien dat er in feite twee hoofdpersonen centraal staan in de geschiedenis van de 

uitbreiding van het evangelie, namelijk Petrus en Paulus. Een volgende vraag is nu hoe de 

redevoeringen, die zo’n groot deel van Handelingen uitmaken, een plaats kregen in de structuur van 

dit boek. In dit verband wordt wel gewezen op Hand. 1:8 dat als een programma voor Handelingen 

gezien kan worden.265 In Hand. 1:8 geeft Jezus zijn leerlingen immers de opdracht: ἀλλὰ 

λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν 

τε Ἰερουσαλὴμ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (maar gij 

zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te 

Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde, NBG-51).  

(Hand. 9:15): εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος· πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος 

                                                
263 Soards, Speeches, 20, 21-22. 
264 Fitzmyer, Acts, 104. Anderen komen tot een ander aantal. Dibelius, Aufsätze, 130, spreekt over 24 toespraken 
bezien vanuit de relatie tot de sprekers. Schneider, Apostelgeschichte I, 95-103 vermeldt hetzelfde aantal vanuit een 
vorm-kritische benadering. Kennedy, Interpretation, 114-140, komt vanuit een retorische beschouwing op 25 
redevoeringen. 
265 H.N. Ridderbos, Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid (Kampen: Kok, 1968), 9-11; J. van Eck, Handelingen: 
De wereld in het geding (Kampen: Kok, 2003), 3; Peterson, Acts, 112. Voor verdere literatuurvermelding zie Keener, 
Acts 1:708 n.543.Van Unnik wijst de opvatting af als zou 1:8 een passend uitgangspunt zijn om tot een ‘programma’-
indeling voor Handelingen te komen. Als argument geeft hij bijvoorbeeld: Al is Rome de laatste plaats die in 
Handelingen genoemd wordt als Paulus daar is, het is twijfelachtig dat met het einde der aarde Rome bedoeld wordt. 
Bovendien is er al een gemeente van Jezus’ volgelingen vóór Paulus er komt. Als het er Lucas werkelijk om gaat het 
verhaal van de verspreiding van het evangelie te vertellen, dan is het onduidelijk waarom bijvoorbeeld niet over de 
verspreiding in Egypte gesproken wordt, waar een groot aantal Joodse kolonies is. Zie Van Unnik, ‘Confirmation,’ 39-
42. Roloff, Apostelgeschichte I, 13 vindt de geografische indeling onbevredigend, omdat het derde deel, waarin 
gesproken wordt ‘tot de uiteinden van de aarde’, veel te lang is en thematisch sterk uiteenloopt. Voor andere 
‘programma’-indelingen zie Witherington, Acts, 74-76. 
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τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ (Maar de Here 

 zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor 

heidenen en koningen en [de] kinderen Israëls, NBG-51). 
Op grond van Hand. 1:8 en 9:15 is de weg van het evangelie dan geografisch te duiden als: van 

Jeruzalem (hfst. 2-7), via Judea en Samaria (hfst. 8-11), naar de wijde wereld (hfst. 13 en 

volgende).  

 Om zicht te krijgen op de toesprakenstructuur en de plaats die de toespraken uit 

Handelingen 13 en 17 daarin hebben, ga ik nu bij de langere toespraken de elementen na die van 

belang zijn voor mijn onderzoek: de spreker, de plaats waar de toespraak gehouden wordt, het 

gehoor en een korte karakteristiek.266 Tot deze langere toespraken behoren de redevoeringen in 

Hand. 13:13-48 en 17:6-34.  

 

Handelingen spreker plaats/hoorders korte karakteristiek 

A.    

2:14-36 Petrus Jeruzalem/Joden en 

Godvrezenden 

feit van uitstorting van de 

Heilige Geest, de gekruisigde, 

de opgestane; oproep tot 

omkeer; belofte van vergeving 

van zonden; impliciete 

heilsbelofte voor niet-Joden. 

B.    

3:12-26 Petrus Jeruzalem/Joodse volk getuigenis van Jezus  Christus; 

Hij is er nòg; appèl om Hem 

aan te nemen. 

C.    

7:2-53 Stefanus Jeruzalem/Joodse Raad aanklacht tegen de hoogste 

vertegenwoordigers van Israël, 

via kritische samenvatting van 

Israëls geschiedenis; 

profetische kritiek op 

                                                
266 Als criterium neem ik een toespraak van tenminste negen aaneensluitende genummerde tekstonderdelen (verzen). 
Een kleinere omvang biedt minder mogelijkheden tot een retorisch onderzoek. Zo kent een klassieke retorische indeling 
van een toespraak aspecten als exordium, narratio, probatio, peroratio. Zie hierna. Bij een kleine omvang is een 
dergelijk onderscheid nauwelijks toepasbaar. Voor de nu volgende elementen zie hoofdstuk 1 waar verwezen wordt 
naar Lasswell die communiceren omschrijft als het antwoord geven op de volgende vragen: ‘Wie? Zegt wat? Via welk 
kanaal? Tegen wie? Met welk effect?’ Zo H.D. Lasswell, ‘The Structure and Function of Communication in Society’ in: 
L. Bryson, The Communication of Ideas (New York: Cooper Square, 1964), 37-38. De vermelde elementen behoren tot 
de categorieën die Lasswell noemt. 
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Handelingen spreker plaats/hoorders korte karakteristiek 

tempelvisie van de leiders; 

hun schuldig zijn aan de dood 

van de Rechtvaardige (=Jezus) 

D.    

10:34-43 Petrus Caesarea/Cornelius en 

zijn omgeving 

getuigenis over Jezus 

Christus; zijn dood; zijn 

opstanding; zijn rechter-zijn 

van levenden en doden;  

vergeving van zonden. 

E. 	 	 	

13:16-41 Paulus Antiochië/Joden en  

Godvrezenden 

erkenning van de voorrechten 

van Israël; dood van Jezus 

verklaard uit de onwetendheid 

van de Joden; geen schuld bij 

de dood van Jezus; de 

Schriften spreken. 

F. 	 	 	

17:22-31 Paulus Athene/niet-Joden in hun 

belangrijkste 

vertegenwoordigers 

God, de Schepper, als HEER 
 van hemel en aarde; 

opwekking tot geloof en 

omkeer; verwijzing naar het 

gericht; opwekking van een 

man = Jezus door God; 

opstanding uit de doden. 

G.    

20:18-35 Paulus Milete/oudsten van Efeze afscheidsrede; oproep tot 

blijven bij het Woord van 

God. 

H.    

22:1-21 Paulus Jeruzalem/Joodse volk, 

gehouden in het Aramees 

een laatste getuigenis 

betreffende Jezus Christus in 

de vorm van een persoonlijke 

apologie. 

I.    

26:2-23 (25-29) Paulus Caesarea/koning Herodes 

II, Festus/ de overheid 

getuigt van de realiteit van 

Jezus’ opstanding; geen 
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Handelingen spreker plaats/hoorders korte karakteristiek 

overwegend apologetische 

strekking; Paulus wil allen 

(ook Herodes) tot volgeling 

van Jezus maken. 

 

De volgende structuur valt hierin te onderscheiden:  

De eerste toespraak (A) staat aan de basis van de verkondiging en is gericht tot het Joodse volk én 

de Godvrezenden: deze begint in Jeruzalem. De tweede (B) is gericht tot het Joodse volk, gesitueerd 

in het godsdienstige centrum Jeruzalem. De derde (C) spitst zich toe op de leiders van het volk, op 

het machtscentrum, de Joodse Raad. Vervolgens wordt in de vierde toespraak (D) een begin 

gemaakt met de verkondiging aan de niet-Joden, maar is nog wel gericht tot iemand die heel dicht 

bij Israël staat, een Godvrezende. Tot zover is dit in overeenstemming met het geografische schema 

uit Hand. 1:8.  

 Bij de vijfde (E) is er voor het eerst sprake van een rede van Paulus. Hij doet een beroep op 

de Joden en Godvrezenden, dus als het ware op heel Israël, terwijl hij al buiten het Joodse land is. 

Daarna volgt zijn prediking tot de niet-Joden. Deze prediking culmineert in de zesde (F), nu gericht 

tot de niet-Joden en hun belangrijkste vertegenwoordigers, namelijk filosofen in Athene, de stad die 

als symbool geldt van wijsheid en wetenschap in die tijd. De verkondiging aan de niet-Joden, die nu 

met een aantal Joden de gemeenten van Jezus’ volgelingen gingen vormen, wordt afgesloten met de 

zevende (G), gericht tot de ‘leiders’ van deze gemeenten. Gemeentevorming heeft inmiddels 

blijkbaar plaatsgevonden. De achtste redevoering (H) biedt als het ware een afscheidsgetuigenis van 

Paulus ten overstaan van zijn eigen volk. Deze toespraak wordt dan ook in de eigen stad 

(Jeruzalem) en in de eigen taal (het Aramees) gehouden. Nog meer verwantschap met de hoorders 

opvoeren, kan bijna niet. De laatste redevoering (I) is een getuigenis tegenover de overheid.267  
 In de opeenvolging van de redevoeringen van Paulus (E tot en met I) valt het schema van 

Hand. 9:15 terug te vinden, zij het dat de volgorde afwijkt. De laatste redevoering (I) is gericht tot 

de overheid, terwijl in Hand. 9:15 de verkondiging aan de Joden als afsluiting geldt.  

 De wat afwijkende volgorde aan het einde van Handelingen is opmerkelijk. De laatste 

woorden van Paulus die Lucas weergeeft in Hand. 28:25b-29, zijn juist woorden gericht tot de 

                                                
267 H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit (Tübingen: Mohr Siebeck, 51964), 133 vraagt aandacht voor de confrontatie met 
de overheid als thema in Handelingen. Hij ziet deze confrontatie in de benadering door Lucas als een apologie en wijst 
onder meer op de woorden die Paulus spreekt in Hand. 25:8: ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν 
οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. (Ik heb noch tegen de wet der Joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets 
misdreven, NBG-51). Met andere woorden: de overheid wordt voorgehouden dat er geen overtredingen van de wetten 
van het Romeinse Rijk hebben plaatsgevonden. Zie verder: J. van Eck, Paulus en de koningen (Franeker: Van Wijnen, 
1989). 
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Joden, hier vertegenwoordigd door de Joodse leiders in Rome. Tot in Rome, het hart van het 

Romeinse rijk en het toenmalige centrum van de wereld, blijft het evangelie klinken voor Joden 

(Hand. 28:23). Paulus, door Lucas in het bijzonder getekend als de verkondiger van het evangelie, 

heeft Rome bereikt, het hart van de niet-Joodse wereld. Vanuit dit centrum kan het evangelie 

voortgang vinden naar alle kanten. Het getuigenis van Jezus gaat daarmee – in de symboliek van die 

tijd – ‘tot aan het uiterste van de aarde’ (Hand. 1:8).268 

 Met het bovenstaande wordt duidelijk dat de redevoeringen geplaatst zijn overeenkomstig 

een structuur die te herleiden is tot Hand. 1:8 en 9:15. Ze zijn verbonden met die cruciale momenten 

in het verhaal aan de hand waarvan Lucas het verloop van de geschiedenis van de vroegchristelijke 

gemeente beschrijft.269   
 Behalve de vermelding van toespraken door Petrus, Stefanus, Jacobus en Paulus, allen 

behorend tot de gemeente, neemt Lucas ook redevoeringen op van buitenstaanders, hetgeen het 

beeld van Lucas als een consciëntieus auteur bevestigt.270 Hij plaatst deze redevoeringen niet 

tegenover die van, bijvoorbeeld, Paulus, maar geeft ze een eigen plaats.271 Tekenend is dat de 

toespraken van buitenstaanders een rode lijn volgen die door heel het boek Handelingen loopt en als 

het ware signaleert dat overal waar het Woord verkondigd wordt, oppositie ontstaat. Van Godswege 

komt echter interventie, waardoor de verspreiding van het evangelie toch voortgang blijft vinden. 

Vanuit Padilla kan worden aangevuld dat de toespraken van buitenstaanders bovendien op die 

                                                
268 Rome is niet zelf het ‘einde van de aarde’, maar geldt als representant van de hele wereld. Zie Barrett, Acts 1:80. In 
1 Clem. 5.7 is er sprake van het uiterste westen, waarmee waarschijnlijk Spanje bedoeld wordt. Mogelijk is Paulus 
daarheen gegaan, zoals hij volgens Rom. 15:24, 28 van plan was en bereikte het evangelie dit uiterste der aarde. Zie 
A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders II, (Baarn: Bosch & Keuning, 1967), 28. Volgens K. Lake and H.J. Cadbury, The Acts 
of the Apostles, IV (Grand Rapids: Baker, 1979), 9 is dit gegeven niet van invloed op de betekenis van Hand. 1:8. In de 
LXX is de uitdrukking ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (tot aan het uiterste van de aarde) ‘a common phrase for distant lands, 
especially in the prophets (cf. Is. xlix. 6, and many other passages), without any conscious reference to any place.’ Zo 
Lake and Cadbury, Acts, 9. De uitdrukking komt ook voor in Hand. 13:47. D.L. Bock, Acts (Grand Rapisd: Baker 
Academic, 2007), 65 wijst op Jes. 49:6 als mogelijke achtergrond van deze uitdrukking (zie ook Jes. 48:20, Jer. 10:13). 
Deze teksten hebben een universele strekking. In Lucas-Handelingen zijn er meerdere teksten met een verwijzing naar 
Jesaja. Mogelijk heeft Lucas de uitdrukking ontleend aan Jesaja. Zie Jes. 8:9; 48:20; 49:6; 52:10; 62:11. 
269 Zie ook Bruce met verwijzing naar Dibelius: ‘The speeches, Dibelius notes, are introduced at crucial points in 
Luke’s narrative, underlining and amplifying its dominant motifs, such as the Jews’ refusal of the gospel and the 
Gentiles’ acceptance of it. They are woven into the narrative by a repeated device in which one after another is brought 
to an end by some external factor such as an interruption or (as in the speech in the house of Cornelius) the descent of 
the Spirit.’ Zo F.F. Bruce, ‘The Speeches in Acts - Thirty Years After’, in: Reconciliation and Hope, ed. R. Banks 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 57. Zie ook Fitzmyer, Acts, 108. 
270 O. Padilla, The Speeches of Outsiders in Acts: Poetics, Theology and Historiography (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008), 7. 
271 Lucas gebruikte de toespraken van outsiders met als doel aan te geven: Als Gods controle over de geschiedenis van 
de Jezus’ beweging zo was dat zelfs de buitenstaander – onbewust – hielp in de verspreiding, dan moet het echt een 
beweging zijn door God gesanctioneerd. De toespraken van de outsiders in Handelingen worden daarom gebruikt als 
een legitimerende factor voor zijn lezers. Ze hebben een apologetische functie. Deze toespraken vulden de boodschap 
aan die de verteller doorgaf in de pericoop waarin de toespraken staan en bevestigden deze. Zie Padilla, Outsiders, 234-
235.  
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momenten in het verhaal komen waar conflicten hun hoogtepunten bereikt hebben. Zij bevestigen 

de boodschap die de verteller doorgeeft en vullen deze aan.272 

 

 

D. De eerste ontvangers van Handelingen 

 

Op de vraag voor wie Lucas het boek Handelingen allereerst geschreven heeft, lijken de prologen 

een antwoord te geven. In zowel Luc. 1:1-4 als in Hand. 1:1-3 wordt een zekere Theofilus expliciet 

genoemd als geadresseerde. Dat roept onmiddellijk vragen op en wel naar de identiteit van 

Theofilus alsmede naar de betekenis van dit adres voor zowel de interpretatie van Handelingen als 

voor de beeldvorming van de eerste lezer.  

Ik zoek een antwoord op deze vragen door middel van een historische benadering van de eerste 

lezer, waarbij gegevens buiten de tekst gebruikt worden. Vervolgens geef ik een literair-historische 

benadering, gevolgd door een narratieve insteek. Voor een onderzoek naar de door Lucas beoogde 

lezer worden gegevens gebruikt die ontleend zijn aan de tekst zelf. Rowe wijst erop dat de 

onderzoeker naar de lezers van Handelingen zich bewust moet zijn van grote onzekerheden die zich 

daarbij voordoen.273  

 De vroege gemeenschap van Jezus’ volgelingen kreeg gestalte in een Grieks-Romeinse 

cultuur met een sterk oraal karakter. Ik ga na hoe men las in deze cultuur en onderzoek of er 

stilistische en retorische kenmerken zijn die kunnen verhelderen dat Lucas-Handelingen inderdaad 

geschreven is tegen de achtergrond van die manier van lezen. Daar er volgens onderzoekers bij de 

betreffende vorm van lezen sprake is van ‘oral performance’, schenk ik hierna aandacht aan de 

‘performance criticism’ benadering van het Nieuwe Testament.274 

 

                                                
272 Padilla, Outsiders, 234-235. 
273 C.K. Rowe, World Upside Down: Reading Acts in the Graeco-Roman Age (Oxford: Oxford University Press, 
2010), 11 ‘We have no idea where Acts was written, or from whom, or at what particular time, or where it was to be 
sent (if indeed only one place was intended) In light of such ignorance, the proper hermeneutical posture is to practice a 
kind of interpretive asceticism in relation to what Acts’ actual readers would have made of Acts. “Readers” in this book 
thus functions as a placeholder for Christian readers of various kinds in the late first century and as a word that allows 
us to talk about the overall theological vision of the narrative of Acts. In simple terms, to “read” Acts is to think 
Christianly in the late first century Graeco-Roman world.’ 
274 Voor onderzoekers zie, bijvoorbeeld, D. Rhoads, ‘Performance Criticism: An Emerging Methodology in Second 
Temple Studies’, part I, BTB 36 (2006); W.D. Shiell, Delivery from memory (Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2011). 
Voor de ‘performance criticism’ benadering zie hierna E ‘Overlevering’. 
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1. De eerste lezer  

a. Historische benadering 

Tot de eerste ontvangers van Handelingen behoort de historische lezer. Dit is de lezer die deel 

uitmaakt van het ‘lezerspubliek’ van Handelingen dat recentelijk na het voltooien van Lucas’ 

geschrift de beschikking ervan heeft. Om de concrete situatie van deze lezer te kunnen aangeven is 

de datering van Handelingen van belang. Ervan uitgaande dat Handelingen geschreven zal zijn in de 

periode 80-85 n.Chr.275 kan de historische lezer bekend zijn met de verwoesting van Jeruzalem en 

de tempel in het jaar 70 n.Chr.  

In het algemeen gesteld behoort de historische lezer al dan niet tot de gemeenschap van volgelingen 

van Jezus. Deze volgelingen zijn afkomstig uit het jodendom, behoren tot de Godvrezenden of zijn 

niet-Joden, ook wel Grieken genoemd. 

In de leefwereld van de eerste lezers zijn tempels niet weg te denken. Daarom is voor hen ongeacht 

hun afkomst hun visie op tempels van belang. 

In Handelingen 17 spreekt Paulus (Lucas) zich uit over tempels. De historische lezer zal dit 

verstaan tegen de achtergrond van de eigen historische situatie. In relatie tot mijn onderzoek beperk 

ik mij tot het plaatsen van enkele opmerkingen over de positie van de tempel in Jeruzalem zoals 

Lucas deze in Handelingen beschrijft. 

Aanvankelijk worden de volgelingen van Jezus door buitenstaanders gezien als leden van een 

Joodse sekte. Intern doet de vraag zich voor naar de eigen identiteit van deze gemeenschap zoals 

deze instaat tussen Joden en niet-Joden. In dat kader is de visie op de Joodse tempelcultus van 

essentieel belang. Voor de volgelingen van Jezus van Joodse afkomst staat vóór 70 n.Chr. de tempel 

in Jeruzalem in het middelpunt van hun cultus.276 Ook de Joden buiten Israël weten zich betrokken 

bij deze tempel.277  

Als Lucas in Handelingen situaties beschrijft uit het verleden gaat hij niet voorbij aan de tempel.  

Aan de eerste historische lezers van Joodse afkomst maakt hij kenbaar dat, hoewel de tempel in hun 

huidige situatie wegens verwoesting niet meer functioneert, deze een eigen plaats heeft in hun 

cultus. Op verscheidene plaatsen in Handelingen wordt door Lucas positief over de tempel 

                                                
275 Zie het voorgaande hoofdstuk 2 onder 2. De datering van Handelingen. 
276 J.D.G. Dunn, Neither Jew nor Greek. A. Contested Identity (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 612 ‘The Temple was 
the place where God had chosen to put his name, for the focal point for divine-human encounter and the sacrificial cult 
on which human well-being and salvation depended.’ 
277 Zie D.A. deSilva, ‘Jews in the Diaspora’, in: Joel B. Green and Lee Martin McDonald (eds.) The World of the New 
Testament (Grand Rapids: Baker Publishing Group, 2013), 277.  deSilva wijst bijvoorbeeld op ‘the demonstrations and 
appeal made by Jews throughout the eastern empire in response to Caligula’s attempt to erect a cult image in the 
Jerusalem temple. The last example shows the symbolic significance of the temple for Jews throughout the eastern 
Mediterranean, even those who might never see it firsthand.’ 
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gesproken zoals in Hand. 3:1;278 21:26; 24:17. Hij geeft ook uiting aan kritiek op de tempel als 

heiligdom. De woorden van Stefanus (Hand. 7:48-50) over de tempel zijn niet polemisch, maar 

geven een profetische kritiek op de tempel weer.279 De woorden van Salomo in 1 Kon. 8:27 geven 

dezelfde gedachten weer als in Hand. 7:48.  

Als conclusie stelt Chance280: ‘Luke is offering through Stephen no new view of the temple. 

All Luke is attempting to do emphasize that the temple does not confine God. He is not hurling 

polemical accusations against the sanctuary in principle (…) Hence, it is correct to conclude that the 

primary thrust of the critique of Hand. 7:47-50 is not to attack the temple cult itself, but to warn 

against trying to limit God’s presence.’ 

Via de redevoering van Paulus in Handelingen 17 laat Lucas ook aan de historische lezer 

van niet-Joodse afkomst een kritische benadering van tempels zien.281 

De historische lezers leven in een tijd dat de gemeenschap van volgelingen van Jezus en het 

jodendom van de Tweede Tempel na het jaar 70 n.Chr. zich van elkaar verwijderen. In de jaren 80 

en 90 is de spanning tussen Joden en de groep van volgelingen van Jezus toegenomen. Tevens laat 

het bewind van keizer Domitianus in de jaren 81-96 een ongeëvenaarde achterdocht jegens Joden 

en volgelingen van Jezus zien.282  

Dunn tekent hierbij aan: ’The period between the two Jewish revolts (66-70) and (132-135) was 

decisive for the parting of the two ways. But after the second revolt it could be said that all was still 

to play for. But after the second revolt the separation of the main bodies of Christianity and Judaism 

was clear-cut and final, whatever interaction there continued to be at the margins.’283 

 

b. Literair historische benadering  

Een geschrift opdragen aan een bepaald persoon was in Lucas’ tijd heel gebruikelijk.284 Bij het 

schrijven moet Lucas dus Theofilus voor ogen gehad hebben, tenzij deze opdracht alleen bedoeld 

                                                
278 Waar Petrus en Johannes opgaan naar de tempel op het gebedsuur; in de tempel leren zij het volk (Hand. 4:2; 5:21, 
25, 42. In 21:26 wordt evenals in 24:17 gesproken een offer brengen in de tempel door Paulus.   
279 Jes. 66:1 ‘Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis 
zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?’ (NBG-51). 
280 J.B. Chance, Jerusalem, the Temple, and the New Age in Luke-Acts (Macon: Mercer University Press, 1988), 40. 
281 Hand. 17: 24 4ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος 
οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ ([De] God, nadat Hij de wereld gemaakt heeft en alles wat er in is, Deze 
(zijnde) Heer van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels).  
282 P.J. Tomson, Als dit uit de Hemel is (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 214. 
283 J. D.G. Dunn, The Partings of the Ways (London: SCM Press, 22006), 312. (Cursief van Dunn). 
284 Keener, Acts I:653-657. 
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was als eerbetoon.285 Dat laatste laat zich echter moeilijk verenigen met de intentie tot het schrijven 

die Lucas zelf aangeeft (Luc. 1:4). Het past verder binnen de bestaande sociale conventie dat een 

schrijver met het opdragen van een werk aan een bepaald persoon tegelijk beoogt een breder 

publiek te bereiken.286 Zo zoekt Lucas met de opdracht aan Theofilus gebruik te maken van het 

sociale netwerk van Theofilus voor de verspreiding van zijn werk. Daarmee is duidelijk dat het 

evangelie en Handelingen niet bedoeld zijn voor één persoonlijke lezer.287 

 Aan de naam Theofilus – ‘vriend van God’ of ‘door God geliefde’ – wordt wel een 

symbolische betekenis gehecht, als zou hieruit af te leiden zijn dat beide geschriften zich richten op 

lezers die een liefdevolle relatie met God hebben.288 Dat wijkt echter af van wat gebruikelijk is bij 

een opdracht in de Griekse literatuur, die altijd echte personen betreft.289 Het is daarom 

onwaarschijnlijk dat de naam Theofilus een symbolische functie heeft,290 bovendien komt deze 

naam in de oudheid veel voor.291 In het evangelie wordt hij aangesproken met ‘hoogedele’ 

(κράτιστε).292 Deze aanspreektitel geeft aan dat Theofilus een hogere sociale positie moet hebben 

gehad. Lucas vermeldt wel meer mensen van een zekere status, die Jezus volgden,293 hetgeen 

                                                
285 Veel uitleggers interpreteren een bij naam genoemde adressant in teksten zoals Lucas-Handelingen als patroon met 
wie de auteur in een bepaalde relatie staat. Sterling, Historiography, 375; M.C. Parsons, Acts (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2008), 26. 
286 L.C.A. Alexander, ‘Ancient Book Production and the Circulation of the Gospels’, in: R. Bauckham, Gospels for All 
Christians (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 98: ‘This system – with all of its developments and ramifications – had the 
potential to offer an author an entree into a different social network of the patron’s own peers, whether by oral 
performance within the patron’s house, or by the disposition of presentation copy of a book in a patron’s private library. 
Once there, a book would implicit be available to any of the patron’s friends who wished to read or copy.’ 
287 De opdracht aan Theofilus ‘does not mean that it is a private communication for one reader only; dedication is a 
widely recognized literary courtesy’. Zo L.C.A. Alexander, The Preface to Luke’s Gospel: Literary Convention and 
Social Context in Luke 1.1-4 and Acts 1.1. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 187. 
288 In deze zin drukte Origenes (185-254) zich al uit in een preek over Luc. 1:1-4. Zie Origenes, In Lucam Homiliae, 
vert. Origen, Homilies on Luke in: J.T. Lienhard, The Fathers of the Church (Washington: The Catholic University of 
America Press, 1996, paperback edition 2009), 9. Johnson acht het mogelijk dat de vermelding van Theofilus duidt op 
een symbolische aanduiding. Zie L.T. Johnson, The Gospel of Luke (Collegeville: Liturgical Press, 1991), 28: 
‘Theophilus is Luke’s intended reader’ (1:4), whether or not his name has a symbolic resonance (‘Lover of God’) or he 
represents a wider Gentile-Christian readership.’ 
289 Alexander, Preface, 188. Keener, Acts 1:657. 
290 Zie bijvoorbeeld: Bruce, Acts, 98; D.L. Bock, Luke 1:1 -9:50 (Grand Rapids: Baker Academic, 1994), 15, 65; 
Sterling, Historiography, 375; Keener, Acts 1:657. 
291 Barrett, Acts 1:55-56; Marshall, Acts, 55-56; Hemer, The Book of Acts, 221 n.1: ‘will suffice to note that the name is 
fairly common in the Hellenistic and Roman periods, and there is no necessary reason to connect it specially with a 
Jewish provenance.’ Keener, Acts 1:657-658.  
292 W. Bauer, Wörterbuch, s.v. κράτιστος. Hij noemt de aanduiding κράτιστος enerzijds als officiële weergave van de 
titel vir egregius van iemand die ambtelijk of sociaal hoger staat dan degene die aanspreekt en verwijst naar de vorm 
waarmee de procurator van Judea aangesproken wordt in Hand. 23:26; 24:3; 26:25. Anderzijds noemt hij de 
aanspreekvorm hoffelijk zonder officiële bijsmaak en verwijst naar Luc. 1:3.  
293 Luc. 8:3; 23:50-51; Hand. 13:12; 17:4; 28:7. 
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overigens niet betekent dat alle lezers van Lucas geheel of voor het merendeel van hogere status 

waren.294  

 De aanspreekvorm ‘hoogedele’ (κράτιστε) wordt in Hand. 1:3 niet meer vermeld.295 Lucas 

noemt aan het begin van Handelingen de naam van Theofilus feitelijk in het kader van aansluiting 

op zijn evangeliebeschrijving. Of Theofilus een volgeling van Jezus is geweest, is niet met 

zekerheid te zeggen,296 noch of hij wellicht behoorde tot de ‘Godvrezenden’.297 Een aantal 

onderzoekers is de mening toegedaan dat hij een ‘Godvrezende’ was,298 maar Van Unnik acht dit 

niet zonder meer bewezen.299 Mogelijk behoorde Lucas zelf tot de Godvrezenden voordat hij een 

volgeling van Jezus werd.300 Hoe dan ook, deze literair-historische benadering leidt niet tot een 

consensus wie Theofilus was.301 

                                                
294 Keener, Acts 1:424. Hij wijst daarbij ook op de nadruk die Lucas in het evangelie legt op de armen. Met betrekking 
tot de sociale status van mensen in Rome met de naam Theofilus merkt Hemer op in The Book of Acts, 221 noot 1: 
‘Nearly two-thirds of the 66 examples known from Rome are ascribed to the 1st cent. AD, and nearly all of those 
determinable are men of servile or freedman status.’ 
295 Nielsen, Handelingen I, 15 noemt als mogelijke verklaring: ‘Deze weglating zou mogelijk kunnen wijzen op een 
goede band die inmiddels is ontstaan tussen de schrijver en degene aan wie het werk is opgedragen.’ 
296 F.G. Downing, ‘Theophilus’ First Reading of Luke-Acts’, in: Luke’s Literary Achievement: Collected Essays, ed. 
C.M. Tuckett, JSNT Sup. 116, (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 91; J.T. Nielsen, Het Evangelie naar Lucas 
I (Nijkerk: F.C. Callenbach, 1979), 21. Hij betwijfelt of Theofilus een christen is geweest; Keener, Acts 1: 658, meent 
‘Theophilus was almost certainly a Christian’; Eck, Handelingen, 28: ‘Het lijkt erop dat Theofilus een christen is uit het 
Grieks-Romeinse milieu.’ 
297 Godvrezenden worden in Handelingen weergegeven met φοβούμενοι τον θεον (10:2, 22, 35; 13:16, 26), 
synoniem gebruikt met σεβόμενοι (τον θεον) (13:43; 17:17). Cornelius (10:22 en volgend) is een sprekend voorbeeld 
van een ‘Godvrezende’. Zie verder M.C. de Boer, ‘Godfearers in Luke-Acts’, in: Luke’s Literary Achievement: 
Collected Essays, ed. C.M. Tuckett, JSNT Sup. 116, (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 50-71. Zie ook in 
Hoofdstuk 5. Volgens Bock, Luke 1: 1:1-9:50, 15 was Theofilus zeer waarschijnlijk eerst een Godvrezende voordat hij 
christen werd. Dit kan de opname van verschillende passages over Godvrezenden in Handelingen verklaren (Hand. 
10:2, 22, 35; 13:16, 26, 43, 50; 17:4; 18:7), als ook het intensieve gebruik van het Oude Testament in Lucas-
Handelingen. Op zijn minst had Theofilus enige kennis van de Schrift en de Joodse gemeenschap.  
298 Creech: ‘Theophilus is a God-fearer. He knows Judaism from the synagogue and the Scriptures, but in a Hellenistic 
rather than a Palestinian version. He is familiar himself with religious experiences of prayer, worship, and a sense of 
awe in the presence of God’. Zie R.R. Creech, ‘The Most Excellent Narratee: The Significance of Theophilus in Luke-
Acts’, (Clear Lake City: University Baptist Church, 1989), 17. Dit artikel is later opgenomen als R.R. Creech, ‘The 
Most Excellent Narratee: The Significance of Theophilus in Luke-Acts’, in: With Steadfast Purpose: Essays on Acts in 
Honor of Henry Jackson Flanders, Jr., ed. N.H. Keathley (Waco: Baylor University Press, 1990), 107-126; Tyson: 
‘Theophilus would be described as a well-educated Gentile, who is acquainted with paganism, Judaism, and, to a 
limited degree, Christianity. He has been attracted to Judaism but has as yet made no commitment and continues to live 
as a Gentile’, zo (p.38) J. Tyson, Images of Judaism in Luke-Acts (Columbia: University of South Carolina Press, 1992), 
35-39; H. Mulder, De Handelingen der Apostelen (Zoetermeer: Boekencentrum, 1992), 13-16. 
299 Van Unnik, ‘Confirmation’, 26: ‘Our analysis of the book would excellently fit this theory, especially if we assume 
that this Theophilus lived in Rome, though we have no external evidence to make this certain. It may be that Luke 
compiled his book for people like those in Hebrews who were wavering in their faith.’ 
300 Keener, Acts 1:404-405.  
301 ‘The reference to Theophilus: we don’t know who he was (or even whether the name could be a pseudonym), but its 
sounds as though Luke is addressing his work to a patron or to someone well-placed in society.’ Aldus D. Wenham, 
‘The Purpose of Luke-Acts’, in: C.G. Bartholomew, J.B. Green, A.C. Thiselton, eds., Reading Luke: Interpretation, 
Reflection, Formation (Grand Rapids: Zondervan, 2005), 83. 
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 Mijn uitgangspunt is dat Lucas ongeacht de historische achtergrond van Theofilus aan hem 

de weg en de inhoud van het evangelie vertelt. Vanuit literair perspectief fungeert Theofilus als een 

hermeneutische brug tussen de tekst en de wereld van de lezer. 

  

c. Narratieve benadering 

In Lucas-Handelingen zijn vier soorten vertellers te onderscheiden. Behalve de historische ‘ik’ in de 

proloog is er sprake van een onopvallende, alwetende verteller die in de derde persoon spreekt. 

Verder is er een marginale waarnemer en deelnemer, de ‘wij-verteller’ in passages na Hand. 16:10. 

Ten slotte functioneren vertellers van verhalen als personages in een verhaal, zoals Paulus wanneer 

hij over zijn roeping vertelt in Handelingen 22 en 26. Bij een narratieve benadering wordt 

onderscheid gemaakt tussen een expliciete verteller – de verteller buiten het verhaal – en een 

impliciete verteller – de verteller van wie het beeld gevormd wordt door de tekst zelf. De expliciete 

verteller, de ‘ik’, komt voor in Luc. 1:3 en Hand. 1:1. In enkele gevallen onderbreekt deze verteller 

het verhaal met een verklarende toelichting, zoals in Hand. 17:18: ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν 

ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο (want hij verkondigde het evangelie van Jezus en van de opstanding)302 

en ‘Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd 

dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën’ (Hand. 17:21). 

 Het personage in de tekst tot wie de verteller zich richt, wordt de narratee genoemd, een 

begrip dat ik ontleen aan Gerald Prince.303 Hij wijst op de verschillende functies die de narratee kan 

hebben in een verhaal en die effect hebben op het lezen.304 Omdat Lucas binnen de tekst van het 

evangelie en Handelingen Theofilus als adressant noemt, kan hij als de narratee worden 

beschouwd. Daarbij moet worden opgemerkt dat Theofilus ook een persoon is buiten het narratief, 

waar hij dan tot de ‘historische’ Theofilus gerekend wordt.  

 In het voorgaande is aangegeven dat beide geschriften van Lucas niet bedoeld zijn voor één 

persoonlijke lezer,305 maar dat de auteur zich via Theofilus tot een breder publiek richt dat de 

                                                
302 Vertaling NBG-51. Voor de keus van deze vertaling zie hoofdstuk 4 exegese Hand. 17:18. 
303 ‘All narration, whether it is oral or written, whether it recounts real or mythical events, whether it tells a story or 
relates a simple sequence of actions in time, presupposes not only (at least) one narrator but also (at least) one narratee, 
the narratee being someone whom the narrator addresses.’ G. Prince, ‘Introduction to the Study of the Narratee’, in: 
Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism, ed. J.P. Tompkins (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1980), 7.  
304 ‘The narratee constitutes a relay between the narrator and the reader, he helps establish the narrative framework, he 
serves to characterize the narrator, he emphasizes certain themes, he contributes to the development of the plot, he 
becomes the spokesman for the moral of the work.’ Zie Prince, ‘Introduction’, 23.  
305 Zie hierboven en Alexander, Preface, 187. 
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eigenlijke narratee vormt. Deze eigenlijke narratee is derhalve alleen op basis van de tekst te 

reconstrueren.  

 

d. Reader-response  

Wanneer een auteur – de historische persoon die de tekst heeft geschreven – een verteller aan het 

woord laat, richt hij zich impliciet tot de lezer(s) die hij wil bereiken. Daar een auteur zijn 

boodschap met de lezers wil communiceren, is er informatie aan de tekst te ontlenen over het beeld 

dat de schrijver van zijn lezers heeft. Dit beeld wordt in de reader-response benadering aangeduid 

met de geïmpliceerde of beoogde lezer (implied reader).  

 In de reader-response benadering heeft de lezer dus een centrale positie in het 

interpretatieproces. Bij het definiëren van het begrip ‘lezer’ bestaat een grote variatie in de manier 

waarop onderscheid wordt gemaakt tussen geïmpliceerde lezer (implied reader) en reële lezer (real 

reader).306 De veronderstelde lezer is een constructie die enkel en alleen gebaseerd is op wat de 

tekst aan de dag legt. Deze geconstrueerde lezer (implied reader) wordt in het algemeen niet 

geïdentificeerd met de reële lezer.307 

 In het nu volgende zoek ik naar gegevens in de tekst om de beoogde lezer te kunnen 

beschrijven, nadat ik eerst het fenomeen auteur in deze benadering verhelder.  

 

De echte auteur is niet uit de tekst af te lezen, is daarin niet aanwezig, maar heeft wel een beeld van 

zichzelf gecreëerd in de tekst – is impliciet aanwezig (implied author) – in de boodschap die de 

schrijver wil doorgeven. Met betrekking tot de Bijbel is een strikte scheiding tussen de impliciete 

auteur en de verteller niet noodzakelijk.308 Zij vallen in ieder geval in een historisch werk als 

Handelingen samen, want de geschiedenis wordt daar door de impliciete auteur verteld. Analoog 

                                                
306 Zo is er sprake van: implied reader, informed reader, real reader, ideal reader. Zie A.W. Zwiep, Tussen tekst en 
lezer: Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Deel II (Amsterdam: VU University Press, 2013), 328-368. 
Binnen reader-response criticism is er geen eenduidige nomenclatuur. Voor discussie over het gebruik van 
onderscheiden begrippen, zie R.M. Fowler, ‘Who is “The Reader” in Reader-Response Criticism?’ Semeia 31 (1985): 
5-23. 
307 Iser geeft de volgende definitie van ‘implied reader’: ‘He embodies all those predispositions necessary for a literary 
work to exercise its effect – predispositions laid down, not by an empirical outside reality, but by the text itself. 
Consequently, the implied reader as a concept has his roots firmly planted in the structure of the text; he is a construct 
and in no way to be identified with any real reader.’ Zie: W. Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), 34. Marguerat definieert de implied reader als: ‘The image of the 
recipient of the narrative as the text makes him appear (he presupposed knowledge) and as the narrative constructs him 
(his cooperation in reading the text).’ Zie D. Marguerat and Y. Bourquin, How to Read Bible Story: An Introduction to 
Narrative Critism, trans. J. Bowden (London: SCM, 1999), 14-15. 
308 Zie G.R. Osborne, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation (Downers 
Grove: InterVarsity Press, First edition 1991, 22006), 204. Hij maakt een uitzondering voor de ‘wij-gedeelten’ in 
Handelingen; Padilla, Outsiders, 11-12. Deze stelt bijvoorbeeld: ‘I shall use the terms “Luke”, “author”, “implied 
author” and “narrator” interchangeable’; J.B. Green, The Gospel of Luke (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 45. 
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hieraan is eveneens het onderscheid tussen ‘implied reader’ en ‘narratee’ in Handelingen 

kunstmatig,309 want een betrouwbare verteller richt zijn verklaringen en samenvattingen 

tegelijkertijd tot zowel de narratee als de implied reader. Hij zet zich in om een nauwkeurige 

beoordeling te geven van de zaken die hij vernomen heeft met betrekking tot ‘de daden en het 

onderricht van Jezus.’ (Hand. 1:1). Om een beeld te kunnen schetsen van de impliciete 

lezer/narratee werk ik de onderstaande indicatoren uit die afkomstig zijn van Creech.310 Daarbij 

breng ik op grond van het bovenstaande geen onderscheid aan tussen de impliciete auteur en 

verteller en wordt met Lucas de historische schrijver (real author) bedoeld. 

 

De taal van Lucas-Handelingen 

De verteller verwacht blijkbaar niet dat iedere lezer vertrouwd is met het Aramees, zodat hij 

Aramese uitdrukkingen uit het Marcus-evangelie met betrekking tot Jezus in het Lucas-evangelie in 

het Grieks weergeeft.311 Een voorbeeld hiervan is Lucas’ doorvertaling van het Aramese ‘rabboeni’ 

(Mc. 10:51) naar het Griekse κύριε in Luc. 18:41. 

 

De topografie 

De vermelding van plaatsnamen door de verteller kan verhelderen of de lezers er al dan niet mee 

bekend zijn.  Een toelichting bij plaatsnamen geeft aan dat er nadere gegevens nodig zijn voor het 

volgen van het verhaal. De impliciete lezers van Lucas-Handelingen zijn blijkbaar vrijwel onbekend 

met plaatsen in Palestina en de verteller wil hen de nodige informatie verschaffen.312 Wél 

veronderstelt de verteller dat de lezers algemeen bekend zijn met de bredere context, omdat die niet 

nader in kaart wordt gebracht.313  

 

De religieuze ervaringen en uitingen  

Inzake religieuze ervaringen en uitingen behoeven de lezers blijkbaar niet overtuigd te worden van  

                                                
309 Zie ook Osborne, The Hermeneutical Spiral, 529 n.15. Deze verwijst naar J.D. Kingsbury, Matthew as Story 
(Philadelphia: Fortress, 1986) die dit onderscheid voor Bijbelse teksten kunstmatig acht.  
310 Creech, ‘The Most Excellent Narratee,’ 107-126. 
311  Ik ga ervan uit dat Lucas voor zijn evangeliebeschrijving het evangelie van Marcus als een van zijn bronnen 
gebruikt heeft. Zie verder ‘πάτερ’ (Luc. 22:42), waar Marcus éérst het Aramese ‘abba’ vermeldt, gevolgd door het 
Griekse ‘πατήρ’ (Mc. 14:36). In Handelingen geeft de verteller een uitleg van Aramese namen die hij vermeldt. 
Blijkbaar weten de lezers niet dat ‘Akeldama’ zoiets betekent als ‘bloedgrond’ (1:19), ‘Barnabas’ wil zeggen ‘zoon van 
de vertroosting’ (4:36), ‘Tabita’ betekent ‘Dorkas’ (9:36) en ‘Barjesus’ wordt ook wel ‘Elymas’ genoemd werd (13:8). 
312 Zo is in het evangelie de ligging in Galilea vermeld van Nazaret (1:26) en Kafarnaüm (4:31), de nabijheid tot de 
Olijfberg van Betfage en Betanië (19:29). Ook in Handelingen worden bijzondere geografische gegevens met 
betrekking tot Palestina genoemd (Hand. 1:12; 8:26; 9:38). 
313 Bijvoorbeeld: Hand. 2:9-11; 11:19; 13:4-5, 13-14; 14:6, 19-26; 16:5-8, 11; 17:1, 15; 18:2, 19, 24; 21:1-7; 27:2-8; 



	 81 

een aantal opvallende fenomenen, zoals de realiteit van engelen, visioenen en het uitdrijven van 

demonen.314 De lezers blijken ook vertrouwd te zijn met gebeden en zij kennen de waarde en 

betrouwbaarheid van profetieën.315 

 

Het jodendom 

De lezer weet in het algemeen iets van het priesterschap en de tempel in Jeruzalem,316 en blijkt  

allerlei andere aspecten van het jodendom te kennen: sabbat, synagoge, besnijdenis, Pasen, die 

zonder nadere toelichting vermeld worden.  Hoewel hij weet heeft van Joodse groeperingen krijgt 

hij nadere informatie over de Sadduceeën (Luc. 20:27, Hand. 4:1-2, 23:7-8) en de Farizeeën (Luc. 

16:14). De Schriften van het Oude Testament worden vaak aangehaald, met de impliciete 

veronderstelling dat de lezer hun identiteit zal herkennen en autoriteit zal erkennen. De aanduiding 

van niet-Joden die de God van Israël aanbidden - φοβούμενοι τὸν θεόν (Hand. 10:2, 22; 13:16, 

26), synoniem gebruikt met σεβόμενοι (τὸν θεόν) (Hand. 13:43; 17:17) - wordt niet nadere 

toegelicht.317 

 

De beweging van de volgelingen van Jezus318  

De beoogde lezer beschikt alleen over gegevens die tot op dat moment gelezen zijn; hij is onwetend 

van gegevens in het verhaal totdat deze zijn verteld.319 Wat echter meegedeeld is, blijft daarna 

zonder meer in de herinnering van deze lezer,320 zodat het niet meer nodig is om alle gebeurtenissen 

                                                
314 Ten aanzien van visioenen zie bijvoorbeeld Luc. 1:11, 22, 26; 2:9; 4:10; 9:26; 24:23; Hand. 1:10; 5:19; 6:15; 9:10; 
10:3, 22, 30; 12:7-10, 11, 15, 23; 27:23. Met betrekking tot demonen zie bijvoorbeeld Luc. 4:33-36, 41; Hand. 16:16-
18; 19:12-17. 
315 Bijvoorbeeld: Luc. 1:67-79; 2:36; Hand. 11:27; 13:1, 6; 15:32; 21:9, 10. 
316 Bijvoorbeeld: Luc. 1:8-11; 19:45-46; Hand. 3:2, 11; 21:27-29. 
317 Deze aanduidingen zijn alleen van betekenis voor Joden, in het bijzonder voor degenen uit de Grieks sprekende 
diaspora, en voor niet-Joden die behoren tot de σεβόμενοι (τον θεον). Dit wijst op de benadering van de lezer als 
Godvrezende. Gezien de nadere informatie die over het jodendom gegeven wordt, is het vrijwel zeker uitgesloten dat de 
impliciete lezer een Jood is. 
318 Naar analogie van de voorafgaande aanduiding jodendom zou hier de term christendom vermeld kunnen worden. 
Deze aanduiding vermijd ik, want het is de vraag of in de tijd van Lucas-Handelingen al gesproken kon worden van 
‘christendom’. Pas Ignatius van Antiochië (69 - ±117) schrijft in zijn brief aan de Magnesiërs X.3 over χριστιανισμός 
(christendom) en stelt dit tegenover Ἰουδαϊσμός (jodendom). Zie A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders I (Baarn: Bosch & 
Keuning, 1966), 90 noot 14, 91. Wel komt de aanduiding χριστιανος voor in Hand. 11:26 en 26:28, waar een 
buitenstaander dit in de mond neemt. Rowe geeft aan in: C.K. Rowe, World Upside Down: Reading Acts in the Graeco-
Roman Age (Oxford: University Press, 2010), 130 dat χριστιανοί in niet-christelijke bronnen in de eerste eeuw 
algemeen een denigrerende aanduiding is.  
319 ‘The implied reader only has knowledge of what has been read up to the given moment ... is limited by its temporal 
status. An implied reader must also gain all its knowledge of the story from the narrative medium itself, even if the 
general outline of the story is known in a culture.’ Zo V.K. Robbins, ‘The Social Location of the Implied Author,’ in: 
J.H. Neyrey, The Social World of Luke-Acts (Peabody: Hendrickson, 1991), 312. 
320 Prince, ‘Introduction’, 10. 
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die in het evangelie van Lucas over Jezus en zijn leerlingen zijn verteld (Hand. 1:1-5) in 

Handelingen opnieuw te vertellen. Om die reden kan in de toespraken in Handelingen beperkt over 

het leven van Jezus en zijn handelen worden gesproken.321 Om dezelfde reden worden alleen die 

personages nader geïntroduceerd die nog niet eerder in het evangelie vermeld zijn.322 In het 

bijzonder betreft dit Saulus (7:58; 8:1-3; 9:1-31).  

 Verteld wordt over het leven van de vroege kerk in Jeruzalem en de latere vervolging die de 

verspreiding van het evangelie naar Samaritanen en niet-Joden tot gevolg heeft. De auteur beschrijft 

hoe de leiders van de gemeente in Jeruzalem gereageerd hebben op de instroom van niet-Joden. De 

lezer moet ook weten dat gemeenten bestaande uit volgelingen van Jezus zich gevestigd hebben in 

Romeinse provincies, ondanks Joodse oppositie en het moet hem in dat kader heel duidelijk zijn dat 

zij geen bedreiging vormen voor de Romeinse overheid (25:23-27; 26:30-32). 

 In de proloog van het evangelie gebruikt de auteur herhaaldelijk de eerste persoon meervoud 

en spreekt over ‘gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en ons zijn 

overgeleverd.’ Het ons geeft weer dat de implied author zich betrokken weet bij wat er geschreven 

is en verwijst naar de ‘reading community’ waartoe ook de schrijver behoort:323 met ons heeft de 

auteur een insider als lezer voor ogen.324  

 In Hand. 20:29-30 waarschuwt Paulus voor het gevaar van valse leraren die in de tijd na 

hem in de gemeenten zullen optreden. Een dergelijke waarschuwing is alleen van betekenis voor 

lezers die behoren tot een gemeenschap van Jezus’ volgelingen.  

 

De Grieks-Romeinse wereld 

De lezer kent in het algemeen de politieke geschiedenis van zijn wereld. Hij weet in ieder geval 

voldoende over epicureïsche en stoïsche filosofen om zonder uitleg het gebeuren in Athene te 

kunnen volgen (Hand. 17:18). 

Het profiel van de beoogde lezers van Lucas-Handelingen kan nu als volgt worden omschreven:  

                                                
321 Zie bijvoorbeeld Hand. 2:14-40; 10:34-43; 13:15-41. Overigens kan het beperkend herhalen in verband gebracht 
worden met een economisch gebruik van het kostbare schrijfmateriaal. 
322 Bijvoorbeeld: Barnabas (4:36), Saul (7:58), Cornelius (10:1-2), Silas (15:22), Timoteüs (16:1), Lydia (16:14), 
Aquila en Priscilla (18:2), Apollos (18:24). 
323 Zo Marguerat, First Christian Historian, 23. 
324 L.C.A. Alexander schrijft: ‘Luke’s prefaces effectively collapse the distinction between outsider (observer) and 
insider (believer) which was so important in the construction of the historian’s critical persona. This author is not only 
the receiver and arranger of traditions, but one of the group (hemin) which has witnessed the ‘accomplishment’ of the 
momentous ‘business’ he describes (Luk. 1:1) - and, as he makes clear in the second half of Acts, he has no scruple in 
aligning himself with the insider-viewpoint of his main character. His inscribed reader, Theophilus, is one who has 
already had some instruction in the book’s subject matter, and must therefore himself count in some sense as an 
‘insider’.’ Zie L.C.A. Alexander, ‘Fact, Fiction and the Genre of Acts,’ NTS 44 (1998): 399. 
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Zij spreken vermoedelijk geen Aramees, zijn vertrouwd met de omgeving van Rome, maar  

misschien onbekend met Palestina. Met het jodendom en de Schriften van Israël zijn zij bekend en 

maken nader kennis met het evangelie van de opgestane Heer. Zij vernemen dat ook de niet-Joden 

opgenomen zijn in Gods bedoelingen.  

 Het vanuit narratief perspectief geconstrueerde portret van deze lezers ‘in’ de tekst is dat van 

volgelingen van Jezus die bekend zijn met het jodendom. Ze behoren waarschijnlijk tot de eerder 

vermelde Godvrezenden. Theofilus heeft in Lucas-Handelingen een brugfunctie. Ongeacht de 

historische achtergrond fungeert hij vanuit literair perspectief als een hermeneutische brug tussen de 

wereld van de tekst en de wereld van de werkelijke lezers.325 

 De feitelijke lezer hoort hoe de verteller aan Theofilus de woorden en daden van Jezus 

vertelt en uitlegt, en hoe hij de groei en het conflict van de beweging van de volgelingen van Jezus 

tekent. Met de toespraken in Handelingen probeert de verteller de impliciete lezer nader toe te 

rusten voor en buitenstaanders te leiden tot het geloof in Jezus. Hij richt zich tot Joden en niet-

Joden.  

 In toespraken van Petrus komt dit tot uitdrukking. Joden krijgen te horen (Hand. 2:36): 

ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ 

θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε (Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker 

weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, 

NBG-51). Niet-Joden vernemen wat God doet (Hand. 10:36): τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς 

υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος,  

(naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door 

Jezus Christus. Deze is aller Heer, NBG-51). 

  Ook Paulus richt zich in toespraken tot Joden en niet-Joden (Handelingen 13 en 17).  Als de 

werkelijke lezer zich identificeert met Theofilus, zal de eigen response hem of haar brengen tot 

herkenning van dezelfde uitnodiging tot en de versterking van het geloof.326 

 

2. Lezen in de Grieks-Romeinse cultuur 

De Grieks-Romeinse cultuur waarin de vroege gemeenschap van Jezus’ volgelingen ontstond, had 

een duidelijk oraal karakter. Manuscripten werden gedicteerd en hardop gelezen en dat laatste 

                                                
325 Prince geeft aan dat narratief bezien ‘the most obvious role of the narratee, a role that he always plays in a certain 
sense, is that of relay between the narrator and the reader(s), or rather between the author and the reader(s)’. Zie Prince, 
‘Introduction,’ 20-21. 
326 In terminologie van Gadamer (zie hoofdstuk 1): Er vindt dan een horizonversmelting plaats tussen de 
verstaanshorizon van de werkelijke lezer met die van Theofilus.  



	 84 

gebeurde meestal publiekelijk. Slechts een klein deel van de bevolking was in staat om zelf te lezen, 

een nog kleiner deel kon ook schrijven.327 Het (voor)lezen werd gedaan door een kleine groep 

lectoren. Wat het schrijven betreft, was er verschil in vaardigheid. Een lijst met namen opschrijven 

of korte teksten op een potscherf of muur krassen, verschilt van het kunnen schrijven van wat een 

ander dicteert of het vervaardigen van een document of van een boek.328  

 De geschriften van het Nieuwe Testament zijn samengesteld en ontvangen in deze wereld 

die gedomineerd werd door mondelinge communicatie. Achtemeier vermeldt zelfs in de titel van 

een artikel over de wording van het Nieuwe Testament: ‘Omne Verbum Sonat’ (‘elk woord heeft 

geluid’).329 Daarmee stelt hij dat de mondelinge interactie zo sterk overheersend was dat er naast 

het hardop (voor)lezen niets geschreven werd dat niet eerst geklonken had. Overigens werden niet 

alleen bij dicteren maar ook bij eigenhandig schrijven de woorden gesproken.330 In het Nieuwe 

Testament wordt in het algemeen ἀναγινώσκειν gebruikt in de betekenis van hardop lezen. 

Daarnaast zijn er passages waar sprake is van publiekelijk hardop lezen.331  

 

3. Horend lezen en de geschriften van het Nieuwe Testament 

De geschriften van het Nieuwe Testament werden verspreid in dezelfde omgeving als Grieks-

Romeinse werken van pagane auteurs.332 Niet-pagane lectoren zullen hun werk op dezelfde manier 

vorm gegeven hebben als andere lectoren in de oudheid. Hun manier van werken beïnvloedde de 

interpretaties door de hoorders.333 

Er zijn aanwijzingen in het Nieuwe Testament dat deze teksten bewust geschreven zijn voor een  

horende gemeenschap. Om te begrijpen wat er gelezen werd, moest de lezer/hoorder alle aandacht  

                                                
327 D. Rhoads, ‘Performance Criticism: An Emerging Methodology in Second Temple Studies’, part I, BTB 36 (2006): 
121. Rhoads verwijst onder meer naar Harris. In diens werk: W.V. Harris, Ancient Literacy (London: Harvard 
University Press, 1989) wordt een beeld geschetst van de geletterdheid in de Romeinse periode. 
328 E. Eve, Behind the Gospels: Understanding the Oral Tradition (London: SPCK, 2013), 13. 
329 P.J. Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat: The New Testament and the Oral Environment of Late Western Antiquity,’ 
JBL 109 (l990): 3-27. In reactie hierop geeft F.D. Gilliard aan, dat in de klassieke oudheid wel stil gelezen werd, terwijl 
dit niet als zeldzaam werd ervaren. Hij concludeert: ‘But we should be mindful that the predominance of orality does 
not mean exclusivity, either in writing or in reading,’ F.D. Gilliard, ‘More Silent Reading in Antiquity: Non Omne 
Verbum Sonabat,’ JBL 112/4 (1993): 691, 694. 
330 Als Zacharias in Luc. 1:63 de naam van zijn zoon opschrijft, is het schrijven het bewijs dat zijn spreken hersteld is. 
Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat,’ 15 n.87. 
331 Bijvoorbeeld: Hand. 13:15, 27; 15:21, 31; 2 Kor. 1:13; 3:14, 15; Ef. 3:4; Kol. 4:16; 1 Tess. 5:27; 1 Tim. 4:13; 
Openb. 1:3. Een uitzondering hierop is Hand. 8:28, 30, 32, waar sprake is van persoonlijk hardop lezen door de eunuch 
uit Ethiopië. In 1 Tim. 4:13 wordt Timoteüs voorgesteld als een lector die zich moet trainen in het openbaar lezen van 
geschreven teksten.  
332 W.D. Shiell, Reading Acts: The lector and the Early Christian Audience (Boston, Leiden: Brill, 2004), 37. 
333 Shiell, Reading Acts, 37. 
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richten op de lezing van grotere teksteenheden.334 Als ondersteuning daarbij valt te noemen: 

 

Herhaling  

Door herhaling kan een grotere teksteenheid bij horend publiek gemakkelijker worden opgenomen. 

Zo introduceert Lucas in het evangelie bij de lezers/hoorders gelijkenissen met een terugkerende 

aanduiding: ἄνθρωπός τις (‘er was iemand die...’).335 

 

Gebruik van triades in het verhaal 

Kelber vestigt de aandacht op ‘folkloristic triads’ in de tekst die functioneren als retorisch 

hulpmiddel.336 Hieronder wordt het gebruik verstaan van het getal drie als aanduiding van een 

groepsgrootte of van een opsomming van zaken die bij elkaar horen.337 Zo wordt in Handelingen 

drie keer verteld over de ontmoeting van Jezus, de opgestane Heer, met Paulus wanneer deze op 

weg is naar Damascus.338 Triades zijn een vorm van herhaling. Zij ondersteunen een spreker bij het 

memoriseren en helpen de hoorders om het levende woord te kunnen koppelen aan hetgeen zij al 

eerder gehoord hebben.  

 

Samenvattingen  

Bij toespraken in Handelingen treffen we samenvattingen aan van de geschiedenis van Jezus,339 die 

Bauckham als kerygmatische samenvattingen bestempelt.340 Deze laten in Hand. 2:22-24, 32-33; 

3:13-15; 10:36-42; 13:23-31 overeenkomsten en verschillen zien. De samenvattingen laten, 

bijvoorbeeld, de geschiedenis van Jezus beginnen met het optreden van Johannes de Doper 

                                                
334 Rhoads, ‘Performance Criticism,’ schrijft: ‘Furthermore, it is likely that all the Gospels and Acts were composed 
with the expectation that they would be performed in their entirety on each performance occasion.’ Dat de voordracht 
een groter tekstgeheel betrof, vermeldt hij in: D. Rhoads, ‘Biblical Performance Criticism: Performance as Research,’ 
Oral Tradition 25/1 (2010): 162-163. 
335 Luc. 14:16; 15:11; 16:1; 19:12 (verg. 12:16; 18:2). Voor herhaling in de orale literatuur, zie: B. Gray, ‘Repetition in 
Oral Literature,’ JAF 84 (1971): 289-303. 
336 W. Kelber, The Oral and the Written Gospel: The Hermeneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, 
Mark, Paul, and Q (Bloomington: Indiana University Press, 1997), 66. 
337 Bijvoorbeeld: drie leerlingen zijn apart gesteld binnen de twaalf (Luc. 5:51); drie keer spreekt Jezus over zijn lijden 
en opstanding (Luc. 9:22; 9:44; 18:32); drie keer verloochent Petrus hem (Luc. 22: 54-62). 
338 Hand. 9:1-19; 22:3-16 en 26:9-18. 
339 Zo geeft ook Marcus op veel plaatsen in het evangelie samenvattingen die voor de lezers/hoorders een afsluiting 
betekenen van een gedeelte en tegelijk een inleiding tot een nieuwe passage vormen. Zie Mc. 1:1-15; 3:7-12; 6:6b. Na 
elke samenvatting volgt een verhalende passage over de leerlingen: 1:16-20; 3:13-19; 6:7-13. 
340 Zie Hand. 2:22-24, 32-33; 3:13-15; 10:36-42; 13:23-31. De formulering ‘kerygmatische samenvattingen’ hanteert 
Bauckham en geeft er een uitwerking van; R. Bauckham, ‘Kerygmatic Summaries in the Speeches of Acts’, in: History, 
Literature, and Society in the Book of Acts, ed. B. Witherington III (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 
185-217.  
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(Handelingen 10 en 13), terwijl in Handelingen 2 en 3 dat optreden niet vermeld wordt. De 

samenvattingen refereren niet aan de geboorte van Jezus, terwijl Lucas in zijn evangelie Jezus’ 

komen in de wereld uitgebreid verhaalt. Ook hieruit blijkt dat er in Handelingen sprake is van een 

samenvatting met een eigen kernboodschap die weergeeft wat Lucas via de betrokken apostelen aan 

zijn lezers wil doorgeven. Deze boodschap heeft als kern de dood van Jezus aan het kruis en zijn 

opwekking door God uit de dood met daarnaast de presentie en het optreden van mensen die van 

zijn opwekking kunnen getuigen. In dit alles is de vervulling te zien van hetgeen eerder door middel 

van profetieën is aangereikt. 

 

Initiële paradigmatische verklaringen   

Stein accentueert ‘initiële paradigmatische verklaringen’ die auteurs soms bij het begin van hun 

werk aanreiken om lezers te helpen begrijpen wat er gaat volgen.341 Een voorbeeld ter illustratie 

hiervan biedt Hand. 2:1-6:7 waar Lucas het komen van de Heilige Geest beschrijft, samen met de 

manier waarop het evangelie verspreid werd in Jeruzalem. Hij beëindigt dit gedeelte in Hand. 6:7 

met de samenvatting: Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν 

ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει (En het woord Gods 

wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf 

gehoor aan het geloof, NBG-51). 

Steeds beschrijft Lucas tot waar het evangelie geografisch verspreid is en besluit het betreffende 

gedeelte met een samenvatting.342 Deze regelmaat ondersteunt de lezers/hoorders in het kunnen 

volgen en onthouden van wat zij horen. 

 

Ondersteuning door gebaren 

Lectoren in de Grieks-Romeinse cultuur gebruikten een verscheidenheid aan gebaren om hun 

woorden nader te duiden. Zo was er een afzonderlijk gebaar om het begin van een rede aan te 

duiden. Diverse vormen van dergelijke gebaren, uitgedrukt door de stand van een hand, al dan niet 

met uitgestrekte vinger(s), buiging van bepaalde vingers naar elkaar toe en dergelijke, zijn 

nauwkeurig omschreven door Quintilianus.343 Dergelijke gewoonten om door gebaren het gehoor te 

informeren, dateren uit de zesde eeuw v.Chr.344 De lector probeerde op die manier de sprekers, 

                                                
341 R.H. Stein, ‘Is Our Reading the Bible the Same as the Original Audience’s Hearing it? A Case Study in the Gospel 
of Mark,’ JETS 46 (2003): 77. 
342 In Hand. 6:8-9:31 (tot in Judea en Samaria); 9:32–12:24 (tot in Syrië); 12:25–16:5 (tot in Klein  
Azië); 16:6–19:20 (tot in Europa); 19:21–28:31 (tot in Rome). 
343 Quintilianus, Institutio, 11.3.65-176, vert. P. Gerbrandy, 592-609. 
344 Shiell, Reading Acts, 45-56. 
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zoals deze in de tekst voorkomen, te imiteren in gebaar, stem, lichaamshouding en dergelijke, 

gebaseerd ook op de context en de schets van het gehoor die de schrijver bood.345  

 In Handelingen treffen we een aantal verwijzingen naar gebaren aan,346 in zes passages 

komt expliciet de vermelding van een handgebaar voor. Daarin zijn vier verschillende vormen te 

onderscheiden. Het betreft een gebaar: a) om opgewonden mensen tot stilte te manen (Hand. 12:17; 

19:33); b) als teken dat er een toespraak begint (Hand. 13:16; 21:40); c) als teken aan een ander om 

te gaan spreken (Hand. 24:10); d) bij het beginnen van een toespraak in een juridische setting 

(Hand. 26:1).  

 Naar de opvatting van Shiell zouden lectoren bij het (voor)lezen van betreffende gedeelten 

uit Handelingen verschillende (hand)gebaren hebben gebruikt. Shiell gaat daarbij uit van de 

performance van een Bijbelboek in zijn geheel. Voor de exegese is het onderkennen van de 

verschillende gebaren van belang bij het duiden van de betreffende tekst. 

 

 

E. Overlevering 

 

Woorden die Jezus gesproken heeft, daden en tekenen die Hij verricht heeft, zijn blijven voortleven 

in de ontstane gemeenten. Het doorgeven hiervan, wat wel met de ‘Jezus-traditie’ wordt aangeduid, 

gebeurde zowel mondeling als schriftelijk. Een aanduiding van deze beide vormen van doorgeven, 

zien we bijvoorbeeld in de proloog van het Lucas-evangelie (Luc. 1:1-4) en in 2 Tess. 2:15: Ἄρα 

οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ 

ἐπιστολῆς ἡμῶ (Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, 

hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn, NBG-51). 

Ook Papias (± 60 - ±135 n.Chr.) maakt melding van mondelinge en schriftelijke weergaven van de 

woorden en daden van Jezus.347 Hij heeft via Polycarpus, leerling van de apostel Johannes, kennis 

kunnen nemen van de overlevering in de vroegchristelijke gemeenten. Papias laat zien dat de 

mondelinge overlevering voortdurend een rol bleef spelen in de eerste helft van de tweede eeuw. Er 

is dus een periode geweest waarin tradities van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen mondeling 

                                                
345 Shiell, Reading Acts, 108 wijst op Dionysius van Halicarnassus (± 60 v.Chr. - ± 7 n.Chr.) die stelt dat als een orator 
een tekst voordraagt, de stijl van de voordracht in overeenstemming moet zijn met de stijl van de compositie.  
346 Zie hierna onder ‘Kanttekeningen bij oral performance.’ Een duiding van handgebaren geeft Shiell, Reading Acts, 
137-200. 
347  Eusebius, Historia Ecclesiastica, vermeldt in 3.39.3 en 3.39.15 de betreffende citaten van Papias.  
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werden overgedragen, terwijl gedurende diezelfde periode deze gemeenschap via teksten tradities 

overleverde.  

 

1. Mondelinge overlevering 

In zijn essay ‘Orality and the Gospels: A Survey of Recent Research’ schetst Kelly R. Iverson de 

opkomst in de twintigste eeuw van studies naar oraliteit in de klassieke oudheid.348 Dit onderzoek 

heeft veel invloed gehad op een verscheidenheid aan disciplines, waaronder folklore, geschiedenis 

en antropologie.  

 Werner Kelber stelt dat de evangeliën samengesteld zijn in een overwegend orale cultuur.349 

In het verlengde daarvan benadrukt hij met betrekking tot de overlevering het aanzienlijke 

onderscheid tussen de actualiteit van het gesproken woord en geschreven teksten. Gesproken 

woorden staan in een sociale context, zij hebben geen leven los van sprekers en hoorders. Ten 

aanzien van het evangelie van Marcus – het evangelie dat als het oudste bekend staat –  maakt hij 

een scherp onderscheid tussen ‘pre-Markan oral traditions and the written Markan tradition’.350 De 

scherpe scheiding die Kelber oorspronkelijk maakt tussen oraliteit en tekstualiteit is sterk 

bekritiseerd.351 In reactie daarop verhelderde hij zijn visie in de ‘Introduction’ die hij opnam in de 

latere uitgave van The Oral and the Written Gospel.352 Daarin betoogt hij dat er geen evolutionaire 

ontwikkeling is van een orale fase in de traditie naar een tekstuele, maar dat oraliteit en tekstualiteit 

naast elkaar bestonden, echter: ‘We shall never know the precise shadings and degrees of interplay 

between the two media.’ Zijn aandacht voor het gegeven dat de geschriften van het Nieuwe 

Testament zijn ontstaan in een overwegend orale cultuur heeft een aanzet gegeven tot nader 

onderzoek naar verwevenheid van oraliteit en tekstualiteit als een geschreven tekst weer mondeling 

werd doorgegeven.  

                                                
348 K.R. Iverson, ‘Orality and the Gospels: A Survey of Recent Research,’ CBR 8.1 (2009): 71-106. 
349 Kelber, Oral. Met betrekking tot Kelber zie J.D.G. Dunn, Jesus Remembered. Vol. I of Christianity in the Making 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 199; Iverson, ‘Orality and the Gospels,’ 77. 
350 Kelber, Oral, XX. Het hoofdthema van dit werk omschrijft hij als: ‘Mark’s gospel, by a solid majority of biblical 
critics considered the canonical gospel came into textual existence less by extension of an antecedent oral tradition than 
by resistance to oral drives, norms, and authorities. Viewed from the perspective of the pre-synoptic processes, Mark’s 
text exhibits a stunning departure from oral tradition’, Kelber, Oral, XIX. Hij meent dat de geschreven versie van de 
evangelie-traditie een sterke breuk betekende met de oorspronkelijke mondelinge weergave door de vroege christenen, 
zoals de leerlingen, de familie van Jezus, de apostelen. De geschreven Marcus’ tekst ziet hij als een beslissende 
afwijzing en afstand nemen door de evangelie-schrijver van de mondelinge vertegenwoordigers van het evangelie. 
Kelber suggereert dat Marcus pogingen doet ‘[to] disown the voices of his oral precursors’, Kelber, Oral, 104. 
351 Zie onder andere H.Y. Gamble, Books and Readers in the Early Church (London: Yale University Press, 1995), 29; 
S. Byrskog, Story as History – History as Story (Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), 33; Dunn, Jesus Remembered, 200, 
202; Iverson, ‘Orality and the Gospels.’  
352 Kelber, Oral, IX –XXXI. In het bijzonder XXI. 
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In het onderstaande bespreek ik een aantal stilistische en retorische kenmerken die volgens Kelber 

en andere onderzoekers een orale kleur geven aan de geschriften van het Nieuwe Testament. In hun 

visie zijn deze geschreven met het oog op communicatie in een overwegend orale omgeving. Dit 

houdt volgens Achtemeier in dat zij elk naast unieke eigenschappen van vorm en taal in de kern 

oraal zijn, zowel wat hun ontstaan als de presentatie betreft. Hij concludeert dat de auteurs van het 

Nieuwe Testament welbewust orale/auditieve aanwijzingen in de tekst geven om hun luisterend 

gehoor te helpen.353 Dit impliceert een ‘oral performance’ van de geschreven tekst voor zowel 

degenen die konden lezen als voor hen die dit niet beheersten.   

 

2. Oral performance 

Te lezen teksten waren geschreven in scriptio continua, dat wil zeggen dat er geen ruimte was 

tussen de woorden, geen interpunctie, noch een nadere indeling in alinea’s en pericopen. Visuele 

ondersteuning in de tekst ontbrak vrijwel geheel.354 Deze manier van schrijven maakte het lezen 

niet eenvoudig. Het publiekelijk hardop lezen, kende belemmeringen door dergelijke 

omstandigheden en vroeg ten minste om geoefendheid. Volgens Rhoads gaven de lectoren de 

teksten door via een levendige voordracht,355 een soort ‘performance’ waarbij de teksten veelal uit 

het hoofd werden geleerd.356  

 Een face-to-face orale communicatie bestaat uit meer dan woorden alleen en kent ook non-

verbale uitingen. Een dergelijke voordracht van de tekst maakte dat men zich vrijheden ten aanzien 

van de tekst ging veroorloven.357 De spreker wil immers een luisterend gehoor hebben. Shiell wijst 

op het herhaaldelijk voorkomen in Handelingen van de oproep tot luisteren als sprekers aan het 

woord willen komen.358  

 In 1 Korintiërs zijn er aanwijzingen dat de retorica bij de verkondiging van het evangelie een 

                                                
353 Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat’, 19-25. 
354 Voor een verklaring en achtergronden van deze schrijfwijze, zie W.A. Johnson, ‘Toward a Sociology of Reading in 
Classical Antiquity,’ AJP 121 (2000): 609-613.   
355 Rhoads, ‘Performance Criticism I,’ 123. 
356 Rhoads definieert oral performance als: ‘any oral telling/retelling of a brief or lengthy tradition – from saying to 
gospel – in a formal or informal context of a gathered community by trained or untrained per- formers – on the 
assumption that every telling was a lively recounting of that tradition.’ Zie Rhoads, ‘Performance Criticism I,’ 119. 
357 Zo D. Rhoads and J. Dewey, ‘Performance Criticism: A Paradigm Shift in New Testament Studies’, in: From Text to 
Performance: Narrative and Performance Criticism in Dialogue and Debate, ed. K.R. Iverson (Cambridge: 
Lutterworth, 2015), 14. 
358 Hand. 2:22; 15:13; 22:1; 26:3. In de klassieke wereld was luisteren méér dan een passieve activiteit. Sprekers 
werden geïnterrumpeerd. Zie Handelingen 2; Hand. 19:28; 26:24. Zie Shiell, Delivery, 46-47. 
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nadrukkelijk punt van aandacht was in de gemeente van Korinte. In 1 Kor. 1:12 wordt een zekere 

Apollos genoemd die blijkbaar in de gemeente een groep om zich heen heeft. Lucas noemt hem, 

ἀνὴρ λόγιος, een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de Schriften. (Hand. 18:24).359 Door 

zijn welsprekendheid en enthousiasme sprak hij mogelijk meer aan dan Paulus.360 Paulus 

bekritiseert de aandacht die men blijkbaar heeft voor welsprekendheid. Hij is niet gekomen met έν 

σοφίᾳ λόγου (diepzinnige welsprekendheid) wat retorische vaardigheid betekent, maar om 

Christus te verkondigen (1 Kor. 1:17). Paulus bagatelliseert zijn eigen oratorische bekwaamheden 

(1 Kor. 2:1-5), waarbij hij tegelijk de werkelijke basis van geloof benadrukt: de kracht van het kruis 

van Christus.  

 Rhoads pleit voor een bestudering van de geschriften van het Nieuwe Testament als orale 

composities die werden voorgedragen in een orale cultuur. Een uitsluitend tekstuele benadering 

beschouwt hij als een ‘media anachronism’ dat leidt tot misvattingen en vergissingen over hun 

betekenis en retoriek.361 Bij zo’n benadering, die hij performance criticism noemt, kan geprofiteerd 

worden van ontwikkelingen in tal van disciplines.362 Hij ziet een daadwerkelijke performance van 

teksten in het Grieks en de eigen taal als een nieuwe ervaringsmogelijkheid om de Bijbel in onze 

eigen tijd te vertolken en werkelijk te verstaan. De overtuiging dat Marcus als evangelie bedoeld 

was om hardop te lezen in een doorlopend performance gebeuren, wordt door anderen met hem 

gedeeld.363 

 Rhoads en anderen met hem zien performance criticism als een paradigma verandering in de 

benadering van het Nieuwe Testament.364 Van de focus op de geschreven tekst als model wordt de 

aandacht nu gericht op oraliteit.365 Voor het gebruikelijke model ‘author --- written text --- 

individual silent reader’ komt het orale model in de plaats met als vorm: ‘oral composer --- 

                                                
359 λόγιος impliceert hier minstens een retorische vaardigheid, misschien ook wel retorisch getraind zijn. W.A. Meeks, 
The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul (London: Yale University Press, 1983), 61. Zie ook 
hierna ‘Kantekeningen bij oral performance.’ 
360 Zie 2 Kor. 10:10. 
361 Rhoads, ‘Performance Criticism I,’ 126. 
362 Rhoads, ‘Performance Criticism: An Emerging Methodology in Second Temple Studies’. part II, BTB 36 (2006): 
165. Hij noemt met een korte aanduiding van de mogelijke relevantie: ‘Historical Criticism, Form Criticism and Genre 
Criticism, Narrative Criticism, Reader-Response Criticism, Rhetorical Criticism, Orality Criticism, Social-Science 
Criticism, Speech-Act Theory, Linguistic Criticism, The Art of Translation, Ideological Criticism and Theater Studies.’ 
363 Zie bijvoorbeeld T.E. Boomershine, ‘Peter’s Denial as Polemic or Confession: The Implications of Media Critism 
for Biblical Hermeneutics,’ Semeia 39 (1987): 51-55; Stein, ‘Is Our Reading,’ 63-78; Dunn, Jesus Remembered, 248-
254. 
364 Zie K.R. Iverson, From Text to Performance: Narrative and Performance Criticism in Dialogue and Debate 
(Cambridge: Lutterworth, 2015). 
365 Performance, zo wordt gesteld in Rhoads and Dewey, ‘Performance Criticism’, 7: ‘A shift from a focus on the New 
Testament as writings on the model of modern printed texts to a focus on orality and memory, a focus on texts as 
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composing orally from memory --- to a communal audience.’ Een heel belangrijke plaats wordt dus 

toegekend aan wat er in herinneringen leeft.366 In deze benadering van performance criticism wordt 

gesteld dat in de geschriften van het Nieuwe Testament nog sporen te zien zijn van een 

oorpronkelijk orale vertelling.367 

 De visie op lezen als performance en het oorspronkelijke ‘performed’ gevormd zijn van het 

Nieuwe Testament is sterk bekritiseerd.368 Daar mijn onderzoek niet gericht is op vormen van 

overlevering volsta ik met het plaatsen van enkele kantekeningen. 

 

3. Kanttekeningen bij oral performance 

Performance, opgevat als entertainment zoals Rhoads dat beschrijft, moet van beperkte omvang 

geweest zijn in de vroegchristelijke gemeenten. Het is ook de vraag of er wel deskundige 

performers beschikbaar waren in deze gemeenschappen. Zoals eerder is aangegeven, was het 

kunnen lezen van grotere teksteenheden een vaardigheid die slechts een beperkte groep beheerste. 

Overigens was dit niet voorbehouden aan mensen uit een hogere sociale klasse. Binnen die groep 

waren er bijvoorbeeld mensen die zich lieten voorlezen door hun slaven, ook al waren zij zelf niet 

ongeletterd.369 Het is verder onduidelijk of eigenaren behorend tot een hogere sociale laag van de 

bevolking voldoende vertegenwoordigd waren in de vroegchristelijke gemeenten om bijeenkomsten 

                                                
witnesses to oral performance. This paradigm shift represents a foundational change of medium (from written to oral 
and from writing to memory), a change that reorients our understanding of the purpose and status of the texts 
themselves.’ 
366 ‘Memory was the lifeblood of oral/aural cultures. Memory was closely tied to performance. Memory was integral to 
the art of composing. Composers, familiar with the traditions, would compose in performance from memory. 
Performers of all kinds: storytellers, orators, rhetorians, teachers, letter bearers, priests, and others, would use memory 
to hear and retain and re-perform. Compositions were instructed and styled to facilitate the memory of the performer 
and the audience. For the most part, the memory was fluid, because performers would shape and recompose for 
particular audiences and would adapt traditions to new situations.’ Zie Rhoads and Dewey, ‘Performance Criticism’, 14. 
367 Rhoads, ‘Biblical Performance Criticism,’ 162.  
368 L.W. Hurtado, ‘Oral Fixation and New Testament Studies? ‘Orality’, ‘Performance’ and Reading Texts in Early 
Christianity’, NTS 60 (2014): 321-340. Zo wijst Hurtado op het verschil dat er is tussen wat lectores doen en wat acteurs 
en oratoren praktiseren, p. 335: ‘Actors, likewise, memorised their speeches, and enlivened their roles with bodily 
actions. But in reading literary texts, e.g. in dinner gatherings or other social settings, the emphasis was on skilful 
reading, which included appropriate pauses, emphasis and pacing. We should not confuse lectores with actors and 
orators. But such a ‘performance’ of a speech or poem involved the oral presentation of the previously written text.’ 
Hurtado concludeert onder meer: ‘Here is no basis for claiming that texts played a minor role in the Roman era, serving 
as mere adjuncts to ‘orality’, or that in early Christian circles texts were typically delivered from memory and not read 
out, or that they were composed in performance. Texts of all kinds, including particularly literary texts, were central in 
practically all areas of Roman life, and nowhere more so than in the circles that comprised earliest Christianity.’ (p. 
339) Gamble, Books and Readers, 22-23 wijst erop, dat de geslachtsregisters van Jezus in Matteüs en Lucas niet 
behoren tot het soort materiaal dat mondeling is bewaard. Er zijn uitstekende redenen om te concluderen dat de 
verzameling woorden/uitspraken van Jezus (Q) die in de evangeliën Matteüs en Lucas gebruikt zijn niet een mondeling 
bestand vormden maar een schriftelijke bron.  
369 Eve, Behind the Gospels, 13-14. 
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te kunnen houden waarin performers optraden.370 Een Paulinische gemeente vormde in het 

algemeen een dwarsdoorsnede van een stedelijke maatschappij met welgestelden, handwerkmensen 

en slaven.371 Het is daarom minder waarschijnlijk dat zo’n gemengd samengestelde gemeente 

beschikte over een deskundige lector of over financiële middelen om regelmatig iemand te huren 

die bekend was met de geschriften van de gemeenschap van volgelingen van Jezus.372 

 William A. Johnson wijst op een verschil in leescultuur dat samenhangt met een onderscheid 

in sociale status.373 Hij onderzocht de leescultuur in de kring van mensen met een hoge sociale 

status en richtte zich op het lezen van Griekse literaire prozateksten op handgeschreven 

papyrusrollen gedurende het eerste keizerrijk (eerste en tweede eeuw n.Chr.). Hij schrijft: ‘That 

bookrolls were not, in gross terms, conceptualized as static repositories of information (or of 

pleasure), but rather as vehicles for performative reading in high social contexts. Central to the 

performative reading were questions of status.’374 De functie van dat publiekelijk lezen in een groep 

met een hoge sociale status was veelal entertainment.375 Het ging daarbij niet om een lezer met 

hoorders, maar om een lezer-performer die als een acteur een spel speelt.376 Johnson noteert ook dat 

teksten hardop gelezen werden, niet dat zij eerst gememoriseerd werden om daarna gedeclameerd te 

                                                
370 In 1 Kor. 16:19 worden Aquila en Prisca genoemd als volgelingen van Jezus bij wie de gemeente in hun huis 
samenkomt. 
371 Meeks, The First Urban Christians, 73. T.D. Still and D.G. Horrell, After the First Urban Christians: The Social-
Scientific Study of Pauline Christianity Twenty-Five Years Later (London, New York: T&T Clark, 2009), 43-59. 
372 Nässelqvist wijst op het voorkomen in deze geschriften van nomina sacra en tau-rho. Lectoren moesten er wel mee 
bekend zijn. De schrijvers of lectoren waren waarschijnlijk niet-Joden die een opleiding gehad hadden vóór hun 
omkeer. Opleiding tot potentiële lectoren bestond nog niet in de eerste twee eeuwen. Zie D. Nässelqvist, Public 
Reading in Early Christianity (Leiden: Brill, 2016), 94-95. Nomina sacra zijn afkortingen die uiting geven aan 
christelijke vroomheid. De woorden die zij aanduiden worden wel volledig uitgesproken. Meest voorkomend zijn: 
Θεος, Κυριος, Ιησους, Χριστος. Met de Griekse letters tau en rho werd een symbool gevormd dat bekend is als een 
staurogram, een vroegchristelijke afbeelding van Jezus aan het kruis. Zie hiervoor L.W. Hurtado, The Earliest Christian 
Artifacts: Manuscripts and Christian Origins (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 95-134. 
373 Johnson, ‘Sociology of Reading,’ 593-627. 
374 Johnson, ‘Sociology of Reading,’ 616. 
375 ‘The conceptualization of the bookroll as a performance script parallels closely its traditional use as entertainment 
in elite society. “Entertainment” is without hesitation the proper word: several ancient sources enumerate lectores 
among the possibilities for after-dinner diversion, alongside dramatic players, storytellers, musicians, and the like.’ Zie 
Johnson, ‘Sociology of Reading,’ 620. 
376 Het is duidelijk dat in dit verband het ontbreken van interpunctie en van ruimte tussen de woorden, zoals bij een 
tekst in scriptio continua, niet als onpraktisch gezien werd bij het lezen. De performer kon zo een eigen interpretatie aan 
de tekst geven. Johnson, ‘Sociology of Reading,’ 620: ‘It was the reader’s job [cursief door Johnson] to bring the text 
alive, to insert the prosodic features and illocutionary force lacking in the writing system.’ (...) ‘The reader played the 
role of performer, in effect, and the sort of direction for pause and tone given by the author’s para-linguistic markup in 
our texts (commas, quotes, italics, indentation, etc.) was left to the reader’s interpretation of the lines. (…) A surprising 
amount of the burden to interpret the text was shifted from author to reader.’ Johnson, ‘Sociology of Reading’, 610: 
‘The economical hypothesis is that the reading culture was likewise stable, and the readers were so thoroughly 
comfortable with the peculiarities of the writing system that adjustments (like our smiley face) proved unnecessary over 
a great deal of time.’  
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worden. Dit in tegenstelling tot de eerder vermelde visie van Rhoads. Nu richtte Johnson zich 

vooral op het lezen in homogene elitegroepen.377 De sociale setting van de vroegchristelijke lezers 

bestond volgens Meeks echter uit een mengeling van sociale niveaus, hetgeen dan zou betekenen 

dat de vroege gemeenschap van volgelingen van Jezus sociale barrières doorbrak met het publiek 

lezen.  

 Ook de vroegste manuscripten uit deze gemeenschap zeggen iets over de lezers voor wie zij 

bestemd waren, aldus Hurtado, die daarbij opmerkt dat in een periode waarin de voorkeur voor 

kopieën van literaire teksten uitging naar boekrollen – zoals beschreven door Johnson –, het 

opmerkelijk is dat de volgelingen van Jezus de voorkeur gaven aan de codexvorm. Deze vorm werd 

gebruikt voor kopieën van teksten die in hun bijeenkomsten de functie hadden van heilige Schrift, 

als deel van hun rituele cultuur, als teksten die sterk geassocieerd werden met hun erediensten.378 

 Uit brieven aan Paulinische gemeenten blijkt niet dat bij het lezen ervan sprake is van 

performance, in de vorm van de eerder besproken ‘oral performance’.379 In passages als 2 Kor. 

1:13; 3:2, 15; Efez. 3:4; Kol. 4:16 en 1 Tes. 5:27 wordt alleen gesproken over het lezen of 

voorlezen (ἀναγινώσκειν) van de brieven, waarbij het duidelijk gaat om het lezen van geschreven 

teksten.  

 De westerse leescultuur gaat uit van schriftelijke teksten die veelal stil en individueel 

gelezen worden. Oral performance criticism vestigt echter de aandacht op de mogelijkheid van een 

meer beeldende benadering waardoor geschreven teksten meer gaan spreken. De vroege Jezus’ 

volgelingen volgden de gebruiken van hun tijd. Zij kozen lectoren om in het openbaar te spreken en 

voor te dragen. Het gehoor verwachtte van lectoren dat zij dezelfde manieren, stembuigingen en 

gebaren gebruikten als bij elke andere uitvoering van een gedicht, biografie, verhaal of historische 

vertelling. Er zijn teksten in het Nieuwe Testament waarvan de hoorder bij het voorlezen bepaalde 

gebaren en stemgebruik van de lector kon verwachten op grond van herkenbare gewoonten die 

behoorden bij de weergegeven situatie. Voor de lector waren dit aanwijzingen voor het lezen.380 Ter 

                                                
377 Johnson, ‘Sociology of Reading’, 624: ‘I have restricted remarks to a specific component of the reading system, to a 
specific “reading culture”, limited by type of texts (literary prose), audience (the elite), and time (early empire). (…) 
That the ancient elite had by period under consideration strong traditions and other motivations to make use of 
performative reading of certain types of texts may tell us little or nothing how others handled these texts, or how elite 
handled other types of texts.’ 
378 Hurtado, ‘Manuscripts,’ 56. Voor een nader onderzoek naar het gebruik van codices als vroegchristelijke 
handschriften, zie Hurtado, The Earliest Christian Artifacts. 
379 Nässelqvist, Public Reading, 75, wijst erop dat er weinig mogelijkheden zijn voor interactie tussen de lector, die op 
een stoel zit, en het publiek. Publiekelijk lezen van een boekrol of codex vraagt het gebruik van twee handen om deze 
vast te houden. Dit beperkt de mogelijkheid voor de lector om gebaren te gebruiken. Ook het hardop lezen van 
manuscripten in scriptio continua, vereist alle aandacht van de lector. 
380 Shiell, Delivery, 41; Shiell, Reading Acts, 133-138. 
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illustratie hiervan kan de vermelding in Hand. 23:1 gelden: Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ 

εἶπεν (en Paulus, de ogen op de Raad gericht, zeide …, NBG-51) 

Paulus anticipeert hiermee hoe zijn beschuldigers hem zullen behandelen en de lector krijgt 

daarmee aanwijzingen voor hoe hij moet kijken bij het voorlezen.  

 Zo ook wordt in Hand. 2:14 vermeld: Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς (Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn 

stem en sprak hen toe …, NBG-51), hetgeen mogelijk de aanwijzing inhoudt dat bij het voorlezen 

luid gesproken dient te worden. Een aanwijzing met betrekking tot stemgebruik is eveneens te zien 

in Hand. 23:6: Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων 

ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰµι, υἱὸς Φαρισαίων, περὶ ἐλπίδος καὶ 

ἀναστάσεως νεκρῶν [ἐγὼ] κρίνοµαι (En daar Paulus wist, dat het ene deel behoorde tot de 

Sadduceeën en het andere tot de Farizeeën, riep hij in de Raad: Mannen broeders, ik ben een 

Farizeeër, een zoon van Farizeeën, ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden, NBG-51). 

 Voor de exegese kan een onderscheid in gebaren van betekenis zijn om de betreffende 

passages nauwkeuriger te kunnen duiden.381 Zo wordt in Hand. 19:33 gesproken over een 

handgebaar. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον, προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· 

ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ (En uit de schare gaf 

men inlichtingen aan Alexander, die de Joden naar voren geschoven hadden, en Alexander wenkte 

met de hand en wilde een verdedigingsrede houden voor het volk, NBG-51). 

 Het gebaar dat Alexander maakt wordt wel gelezen als manen tot stilte,382 maar Lucas schrijft dat 

Alexander een verdediging wilde houden. Het begin daarvan vraagt om een ander gebaar dan bij 

manen tot stilte,383 en dat gebaar zal het gehoor destijds van een lector verwacht hebben.  

 Bij het lezen is tegenwoordig de focus veelal gericht op een tekst. Vanuit het perspectief van 

Oral performance criticism gezien, gaat daarmee een belangrijke resonantie tussen de afzonderlijke 

passage en het grotere performance-verband van het hele evangelie verloren. Dat verlies zou 

ondervangen kunnen worden door het betreffende evangelie in zijn geheel hardop te lezen en later 

te luisteren naar een opname ervan. Door aandachtig te luisteren kan dan een verband gehoord 

                                                
381 Met betrekking tot bijvoorbeeld Hand. 13:16, waar Paulus wenkt met de hand, wordt dit gebaar in een aantal 
commentaren uitgelegd als een gebaar om stilte. Zo C.H. Lindijer, Handelingen van de Apostelen II (Nijkerk: 
Callenbach, 1979); J. Roloff, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981); G. Schille, Die 
Apostelgeschichte des Lukas (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1983); F.F. Bruce, The Acts of the Apostles (Grand 
Rapids: Eerdmans, 31990); Eck, Handelingen. De NBV vertaalt interpreterend: ‘Paulus stond op, gebaarde om stilte ...’ 
Het onderzoek van Shiell toont aan dat Paulus hier met het gaan staan en het wenken met de hand getekend wordt als 
retor en een beweging maakt om het gehoor erop te attenderen dat hij begint. Zie W.D. Shiell, Reading Acts, 143-147. 
382 Witherington, Acts, 596; L.T. Johnson, The Acts of the Apostles (Collegeville: Liturgical Press, 1992), 349. 
383 Shiell, Reading Acts, 149. Quintilianus beschrijft in Institutio Oratoria 11.3.92 een gebaar waarmee het exordium 
(de inleiding) van een verdedigingsrede begon. 
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worden tussen de passage en het geheel. Dit wordt wel ‘vocale exegese’ genoemd.384 

 

4. Rhetorical Criticism 

In de klassieke Grieks-Romeinse samenleving, waar de communicatie vooral oraal/auditief gericht 

was, nam retorica in het onderwijs een belangrijke plaats in.385 Handboeken gaven daarvoor 

aanwijzingen.386 Retorica had betrekking op het effectief spreken en schrijven en was erop gericht 

mensen te overtuigen.  

 Het Nieuwe Testament is in zo’n retorisch milieu ontstaan.387 In het onderzoek dat is 

verricht naar de retorica die de schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikten, komt naar voren 

dat zij zich met hun retorica niet zozeer richten op het informeren van mensen, maar juist op 

overtuiging en motivatie. Gebleken is zo ook dat de historische Paulus thuis was in het Griekse 

spraakgebruik van zijn tijd alsmede in de gewoonten bij het schrijven van brieven. In zijn brief aan 

de Galaten, bijvoorbeeld,388 komen een soort ‘geschreven redevoeringen’ voor, die het stempel 

dragen van een spreker die over een goed ontwikkelde retorische competentie beschikt.389 Ook 

blijkt Paulus te refereren aan klassieke literatuur.390 Er waren dan ook veel handboeken over 

retorica in omloop die hij had kunnen raadplegen en zelfs als hij geen Grieks onderwijs gevolgd 

had, kon hij beschikken over retorische vaardigheden.391  

 Lucas was eveneens vertrouwd met de retorische gebruiken van zijn tijd. Dat blijkt uit de  

                                                
384 De uitdrukking is van Bartow. Zie C.L. Bartow, God’s Human Speech: A Practical Theology of Proclamation 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 71. Tijdsduur van hardop lezen van Marcus ± 1,5 uur; Lucas-Handelingen ± 2,5 uur. 
385 T. Morgan, Literate Education in the Hellenistic and Roman Worlds (Cambridge: Cambridge University Press, 
1998), 190: ‘The study of rhetoric is described as part of the final stage of education, supervised by its special teacher, 
the rhetor. (...) Rhetoric is first and foremost the art of speaking.’ G. Kennedy geeft als omschrijving van retorica: 
‘Rhetoric is that quality in discourse by which a speaker or writer seeks to accomplish his purpose. Choice and 
arrangement of words are one of the techniques employed, but what is known in rhetorical theory as “invention” – the 
treatment of the subject matter, the use of evidence, the argumentation, and the control of emotion – is often of greater 
importance and is central to rhetorical theory as understood by Greeks and Romans.’ Zie Kennedy, Interpretation, 3. 
386 Bijvoorbeeld: Rhetorica ad Herennium, toegeschreven aan een onbekende Cornificius, ± 84 v.Chr.; Cicero, De 
Oratore ± 55 v.Chr.; Quintilianus, De Institutione oratoria, ± 95. n.Chr. Zie Kennedy, Interpretation, 12. 
387 Witherington, Rhetoric, 4. 
388 Zie J. Smit, Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten (Nijmegen, 1986).  
389 Smit, Galaten, 5. 
390 1 Kor. 15:33 met een citaat uit de komedie ‘Thais’ van de Griekse dichter Menander. In Hand. 17:28 citeert (de 
Lucaanse) Paulus de dichter Aratus. In Titus 1:12 citeert de schrijver, mogelijk Paulus, een werk van Epimedes getiteld 
de oraculis. 
391 Kennedy, Interpretation, 10. 
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keus en de opzet van het materiaal in Handelingen, in het bijzonder in de redevoeringen.392 In het 

voorgaande gaf ik al aan dat Lucas geschiedenis schrijft volgens de regels van de antieke 

historiografie. In die antieke geschiedschrijving was het invoegen van (fictieve) redevoeringen een 

wezenlijk kenmerk. Overwegingen, doelstellingen en idealen werden het liefst in een vorm van 

reguliere redevoeringen van belangrijke personen weergegeven.393 Zulke redevoeringen vertonen 

kenmerken van wat gangbaar was in de onderscheiden situaties waarin zij gesproken heetten te zijn. 

 In het voorafgaande onder ‘Horend lezen en de geschriften van het Nieuwe Testament’ zijn 

al enkele punten aan de orde geweest die een retorische benadering in het Nieuwe Testament laten 

zien. Klassieke retorica in relatie tot de redevoeringen stel ik in het volgende hoofdstuk aan de orde.  

 

 

F. Bevindingen  

 

Historische gegevens over de auteur van Handelingen zijn beperkt. Gedacht wordt aan een 

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

navolging van de vroegchristelijke traditie duid ik de schrijver van Handelingen aan met Lucas. Hij 

situeert zichzelf als reisgenoot van Paulus tijdens verschillende perioden, maar blijft als auteur 

anoniem. Hij is tevens de schrijver van het evangelie naar Lucas.  

 Aan de hand van de prologen, het genre, de narrativiteit en de theologie is de eenheid van 

beide geschriften aan de orde gesteld. Het onderzoek wettigt de conclusie dat Lucas vanaf het begin 

de bedoeling heeft gehad het evangelie en Handelingen te schrijven als twee delen van een geheel.  

 De auteur van Handelingen meldt de aanwezigheid van ooggetuigen bij de gebeurtenissen 

die hij beschrijft. In de ‘wij-gedeelten’ voegt hij zichzelf in als ooggetuige van Paulus’ missionaire 

werk. De meest gangbare datering, die ik als uitgangspunt neem, is de periode 80-85 n.Chr., 

hetgeen inhoudt dat de vroegste ontvangers van Handelingen leefden na deze periode.  

 Voor Handelingen is een typering naar genre niet eenduidig te geven. Over het algemeen 

wordt dit geschrift als een historiografie gezien, geschreven in de toen gangbare hellenistische stijl. 

Lucas schrijft zijn geschiedenis met een bepaald doel: Gods handelen in de concrete geschiedenis. 

Hij plaatst gebeurtenissen in de historische context. Zijn beschrijvingen hebben een potentiële 

                                                
392 P.E. Satterthwaite, ‘Acts against the Background of Classical Rhetoric’, in: The Book of Acts in Its Ancient Literary 
Setting, eds., B.W. Winter and A.D. Clarke, vol. 1 of The Book of Acts in Its First Century Setting, ed. B.W. Winter 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 337-379. Soards, Speeches. 
393 Zo ook A.D. Leeman en A.C. Braet, Klassieke retorica: Haar inhoud, functie en betekenis (Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1987), 5. 
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apologetische waarde.394 In vergelijking met klassieke historische werken ligt er in Handelingen 

grote nadruk op het gesproken woord.395 Bij een klassiek historicus als Thucydides fungeren de 

toespraken als commentaar op het verhaal, in Handelingen vormen zij echter een wezenlijk 

onderdeel van het verhaal zelf, het verhaal van de verkondiging van het Woord van God. De 

toespraken hebben een essentiële functie bij de verspreiding van dat Woord. Zij zijn in Handelingen 

geplaatst overeenkomstig een duidelijke structuur die te herleiden is tot Hand. 1:8 en 9:15 en staan 

op cruciale momenten in het verhaal. 

 Omdat de toespraken geen woord-voor-woord weergave zijn, is het niet eenvoudig om vast 

te stellen wat historisch is in de redevoeringen en wat een compositie van Lucas is. De meeste 

wetenschappers zijn van mening dat hij wél de hoofdpunten doorgeeft van wat in de onderhavige 

omstandigheden gezegd zal zijn. Het is zelfs mogelijk dat Lucas als tijdelijke reisgenoot van Paulus 

persoonlijk getuige is geweest van de door hem vermelde toespraken. Hij kan ook de nodige 

informatie ontvangen hebben van andere medewerkers van de apostel. De hiermee in verband 

staande ‘oral tradition’ komt later aan de orde. Een nadere verkenning van de historiciteit van de 

toespraken is niet relevant voor mijn onderzoek dat zich richt op het literaire beeld dat Handelingen 

biedt van Paulus die als spreker het evangelie communiceert met mensen in verschillende situaties. 

Via deze beschrijving van Paulus communiceert Lucas op zijn beurt overigens weer met zijn lezers.  

 In de proloog van zijn beide geschriften draagt Lucas zijn werk op aan Theofilus. Bij het 

onderzoek naar de eerste ontvangers van Handelingen heb ik gezocht naar de mogelijke betekenis 

van de vermelding van Theofilus als geadresseerde. Ongeacht de historische achtergrond fungeert 

Theofilus vanuit literair perspectief als een hermeneutische brug tussen de wereld van de tekst en de 

wereld van de werkelijke lezers/hoorders. De feitelijke lezer/hoorder hoort hoe aan Theofilus de 

weg en inhoud van het evangelie verkondigd wordt. 

 In mijn onderzoek wordt de verwoording van deze verkondiging in de redevoeringen in 

Handelingen 13 en 17 aan de orde gesteld. Met de toespraken in Handelingen en de weergave van 

persoonlijke ontmoetingen tussen de verkondigers van het evangelie met hen die (nog) geen 

volgeling van Jezus zijn, probeert de verteller de impliciete lezer te leiden tot en in het geloof in 

Jezus als de Messias. Hoe hij te werk gaat, wordt onderzocht in de volgende hoofdstukken.  

                                                
394 Zo worden de toespraken in Handelingen 22, 24 en 26 getypeerd als verdedigingstoespraken, zie Schneider, 
Apostelgeschichte I, 96; Bruce, Acts, 37; Soards, Speeches, 20; Porter, Paul of Acts, 129; Jervell, Apostelgeschichte, 69.  
395 Hemer, Acts in History, 418: ‘The reason for this preoccupation is not difficult to understand, however: the progress 
of the good news was the very subject of the book of Acts, and preaching of that word (and the words spoken in 
opposition to it) is therefore the heart of the matter, not mere illustrative material as it might be to authors who write 
about the history of nations or the causes and effects of a war.’ Witherington, Rhetoric, 46: ‘It is God’s living, powerful, 
and persuasive Word, which changes things, sets the story in motion, and transforms people. The early Christian 
movement was a movement focused on and impelled by proclaimed Word. It is thus no wonder that Luke the historian 
devotes over one third of his whole narrative in Acts to speeches.’ 
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 Geschreven teksten werden meestal publiekelijk hardop voorgelezen. Er zijn aanwijzingen 

dat de auteurs van het Nieuwe Testament welbewust orale/auditieve aanduidingen in de tekst geven 

om hun gehoor te helpen bij het luisteren.396 Te denken valt aan herhalingen, samenvattingen, 

geschakelde teksteenheden, initiële verklaringen en het gebruik van triades als ook het vermelden 

van gebaren. De verschillende handgebaren hebben elk een eigen duiding. In dit hoofdstuk zijn 

deze orale/auditieve aanwijzingen nader besproken. In de volgende hoofdstukken wordt aandacht 

geschonken aan de mogelijk orale/auditieve aanduidingen in de weergave van de redevoeringen.  

 Geschreven teksten van het Nieuwe Testament werden in de loop van de tijd zowel 

schriftelijk als mondeling doorgegeven. Onderzoekers stellen dat het gebruikelijke model: ‘author --

- written text --- individual silent reader’, vervangen moet worden door het orale model met als 

vorm: ‘oral composer --- composing orally from memory --- to a communal audience.’ Van de 

focus op geschreven tekst als model wordt de aandacht gericht op oraliteit en herinnering. Het 

voorlezen van teksten wordt getypeerd als oral performance, of opgevat als entertainment.397 Aan 

de geschreven tekst wordt in deze benadering – performance criticism genoemd – een orale basis 

toegekend,398 een visie die niet algemeen is aanvaard.399 

 In de volgende hoofdstukken wordt gezocht naar stilistische en retorische kenmerken van de 

redevoeringen in Handelingen 13 en 17. Daarbij komt de toepassing van de klassieke retorica aan 

de orde, gevolgd door een analyse van elke toespraak. De redevoeringen in Handelingen gebruikt 

Lucas om Paulus te laten spreken via de degene die voorleest. Zo treedt er een communicatiesituatie 

op waarin het beschrevene als het ware tot leven komt en de beide niveaus van communicatie – 

zowel het niveau in als dóór het verhaal – samenvallen.  

 

  

                                                
396 Achtemeier, ‘Omne Verbum Sonat’, 19-25. 
397 Zie Rhoads, ‘Performance Criticism I,’ 119. 
398 ‘When we study the New Testament writings in their original first-century context, we are not studying them as 
scripture, but as oral compositions of a variety of genres.’ Zo Rhoads, ‘Biblical Performance Criticism,’ 162. 
399 L.W. Hurtado, ‘Oral Fixation,’ 321-340; Gamble, Books and Readers.  
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HOOFDSTUK 3. HET EVANGELIE GEBRACHT AAN JODEN (HAND. 13:13-48) 

 

 

A. Inleiding 

 

Met behulp van de nu volgende analyse van Hand. 13:13-48 verzamel ik gegevens voor de 

beschrijving van de communicatie die binnen het narratief van dit Bijbelgedeelte plaatsvindt. 

Daarbij richt ik de aandacht op de weergave van Paulus als retor, de inhoud van zijn boodschap en 

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

communicatie besproken wordt aan de hand van de geïntroduceerde communicatiemodellen.  

 Omdat er sprake is van gelaagdheid in de communicatie – er vindt zowel communicatie 

plaats in de tekst als via de tekst met de beoogde lezers – zoek ik in de exegese ook naar gegevens 

die betrekking hebben op de tweede laag. Deze communicatie stel ik aan de orde in hoofdstuk 6.  

 

 

B. Exegetische verkenningen 

 

1. Tekst en context 

Lucas kenschetst Paulus in Handelingen vooral als prediker.400 Al direct na zijn ontmoeting met 

Jezus op weg naar Damascus (Hand. 9:1-19a) begint Paulus in de synagoge van Damascus te 

proclameren dat Jezus de Zoon van God is (9:20).401 Lucas vermeldt zelfs dat Paulus meteen optrad 

als prediker van de opgestane Heer, zonder overleg of goedkeuring van de leiders in de gemeente in 

Jeruzalem.402 Hier tekent zich al een grondpatroon af van het toekomstig handelen van Paulus, 

                                                
400 In Hand. 13:9 wordt voor het eerst de Semitische naam ‘Saulus’ vervangen door zijn Romeinse naam ‘Paulus’. De 
naamsverandering vindt plaatst tijdens de eerste confrontatie met Joden en niet-Joden in de diaspora. Mogelijk wilde 
Lucas laten zien dat de bekende christen Paulus diepe wortels in het jodendom had, zo C.K. Barrett, The Acts of the 
Apostles, Vol. I, Acts I-XIV (Edinburgh: T&T Clark, 1994), 616. Om de leesbaarheid te bevorderen gebruik ik de naam 
Paulus. Zoals betoogd is, gaat het hier om de Lucaanse Paulus, dus om Paulus zoals Lucas hem weergeeft. 
401 συναγωγή (synagoge) kan zowel een gebouw als een (Joodse) bijeenkomst aangeven. Onderzoek naar de term 
συναγωγή in de evangeliën en Handelingen laat zien, dat in de meeste gevallen de aanduiding ‘bijeenkomst’ ook heel 
goed past. Zie hierna hoofdstuk 5. 
402 Dit directe optreden als prediker komt tot uitdrukking door het gebruik van het bijwoord εὐθέως (onmiddellijk) en 
het imperfectum ἐκήρυσσεν (verkondigde). 



	 100 

waarin een synagoge steeds de eerste locatie is waar hij verkondigt.403 Lucas vermeldt dit in 9:20; 

13:5, 14, 43; 14:1; 17:1, 10, 17; 18:4, 19, 26; 19:8; 26:11. Diverse keren wordt zijn boodschap 

verworpen en vertrekt Paulus naar een volgende plaats – zie hiervoor 13:43; 14:1; 17:1; 18:4; 19:8. 

Dit patroon wordt door commentatoren verschillend benaderd en beoordeeld. Sommigen besteden 

geen bijzondere aandacht aan Paulus’ werkwijze,404 anderen noemen wel motieven voor het patroon 

dat Lucas met zijn beschrijving biedt en bespreken theologische en/of praktische argumenten,405 

waarbij de brief van (de historische) Paulus aan de Romeinen en in het bijzonder de woorden uit 

Rom. 1:16 – ‘voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken’ – een belangrijke rol 

spelen. In het kader van mijn onderzoek wijs ik op het gegeven dat ook Lucas zelf de theologische 

prioriteit van Israël benadrukt en deze met zijn lezers communiceert (Hand. 3:26, 13:46; 28:26-28).  

 Lucas vat Paulus’ eerste prediking samen met: ‘Hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God 

is.’406 Vervolgens vertelt hij dat Paulus de Joden in Damascus in verwarring brengt door te 

                                                
403 In Handelingen en de brieven van Paulus worden vijf locaties van Paulus’ missionaire werk genoemd: synagogen, 
marktplaats, leeszaal, werkplaats, particuliere huizen. Zo E.J. Schnabel, Paul the Missionary: Realities, Strategies and 
Methods (Downers Grove: InterVarsity Press, 2008), 288. 
404 J. van Eck, Handelingen: De wereld in het geding (Kampen: Kok, 2003); J. Pelikan, Acts (Grand Rapids: Brazos, 
2005); D. Bock, Acts (Grand Rapids: Baker Academic, 2007); M.C. Parsons, Acts (Grand Rapids: Baker Academic, 
2008); R.I. Pervo, Acts (Minneapolis: Fortress, 2009); C.R. Holladay, Acts: A Commentary (Louisville: Westminster 
John Knox, 2016). 
405 Barrett geeft als commentaar bij het optreden van Paulus en Barnabas op Cyprus (Hand. 13:5): ‘Luke knew 
probably both the Pauline theological principle. To the Jew first and also to the Greek.’ Zie Barrett, Acts 1:609. Barrett 
vervolgt (p. 611): ‘The constant repetition of this practice is Luke’s version of Paul’s “to the Jew first but also to the 
Greek” (Rom.1:16), but what was to Luke little more than a missionary technique (Jewish Christian preachers were sure 
to find an audience in the synagogue) is to Paul a theological principle – though there is no reason why he should not 
have made a practical application of the principle. If reference to the synagogues did not stand in the basic tradition 
used by Luke, Luke may have introduced it because he believed it to be Paul’s custom, or possibly (or in addition) 
because the principle could be observed only if Paul preached to Jews before his encounter with Sergius Paulus.’ B. 
Witherington, The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 395 wijst in 
zijn commentaar bij Hand. 13:5 op de visie van Barrett. Hij plaatst echter een kanttekening bij de opmerking van 
Barrett: ‘That what for Luke was little more than a missionary technique, was for Paul a theological principle.’ 
Witherington zegt: ‘This is forgetting that Luke has portrayed this venture as directed by the Holy Spirit.’ D.G. 
Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 379 merkt op dat Lucas nergens het Paulijnse 
principe noemt ‘eerst de Jood en dan ook de Griek’, (Rom. 1:16). ‘Though he regularly records Paul’s practice of 
preaching in synagogues before engaging with Gentiles in a region. However, in 13:46-47 a theological rationale is 
suggested. Understood in its context, the citation from Isaiah 49:6 implies that Paul shared the gospel with Jews first 
because he believed that he was fulfilling the role of the Servant of the Lord in restoring “the tribes of Jacob” and 
gathering a renewed Israel to God, before being a light for the Gentiles.’ C.S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary, 
vol 2. (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 2001-2004 kritiseert de opvatting dat Paulus eerst naar een synagoge 
gaat vanuit heils-historisch perspectief, waarin Israël in alle opzichten prioriteit had in het werk van God (Rom. 1:16). 
Voor niet-Joden zou daarin alleen plaats zijn omdat Israël faalde in het aanvaarden van Gods werk (Rom. 11:11, 30). 
Keener reageert hierop: ‘Although the historical Paul emphasized Israel’s priority, mission strategy probably played a 
more prominent role in his praxis than it does in his theology.’ Wat deze missionaire strategie betreft, merkt hij op: 
‘Where else would he (Paul) find those who shared his basic premise about Israel’s God and history on which the 
gospel proclamation built? This would be true even if Paul saw his mission as solely to Gentiles. The largest 
concentration of Gentiles open to the God of Israel and respectful of Israel’s salvation history (a new phase of which 
Paul proclaimed), and with at least some basic knowledge of each, would be in the synagogues.’ 
406 ‘De Zoon van God’ als titel voor Jezus komt in Handelingen alleen hier voor. Wel is er via een citaat van Ps. 2:7 in 
Hand. 13:33 een verwijzing te zien naar deze titel. Er is een onzekere teksttoevoeging in andere handschriften na 8:36, 
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bewijzen dat Jezus de Messias is.407 Zowel het spreken van Paulus in Damascus als kort daarna in 

Jeruzalem (Hand. 9:25-30) wordt getypeerd als vrijmoedig.408 Lucas gebruikt deze typering als hij 

refereert aan de prediking van Paulus maar ook als hij verhaalt over Petrus en andere apostelen. 

Voor de lezers van Handelingen valt er een appèl in te horen om ondanks moeizame 

omstandigheden toch openhartig over Jezus te spreken. Dat dergelijk vrijmoedig spreken over Jezus 

door Lucas als heel wezenlijk gezien wordt, blijkt ook uit wat hij beschrijft in Hand. 4:29, waar de 

bedreigde gemeente bidt om in alle vrijmoedigheid het woord van de Heer te kunnen spreken. Op 

dat gebed volgt: ‘en alle werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de 

boodschap van God.’ 

  Steeds als Lucas vermeldt dat Paulus spreekt, valt op dat vrijwel onvermeld blijft wat Paulus 

feitelijk zegt. De verkondiging in Damascus geeft hij uiterst summier weer, over de verkondiging in 

Jeruzalem vertelt hij alleen dat Paulus sprak en redetwistte met Grieks sprekende Joden. Als later 

Barnabas en Paulus een jaar lang (11:26) in Antiochië onderricht geven aan tal van mensen geeft 

Lucas opnieuw geen expliciete informatie over de inhoud daarvan en deelt evenmin iets mee over 

de inhoud van hun prediking in de synagogen van Salamis (13:5).  

  Mogelijk is een impliciete verwijzing naar de inhoud te vinden in het begin van 

Handelingen,409 waar Lucas vertelt dat Jezus gedurende veertig dagen na zijn opstanding zijn 

leerlingen onderwees over het koninkrijk van God (Hand. 1:3) en hen voorbereidde op wat zij later 

zouden moeten verkondigen. Dat ook Paulus aan het einde van Handelingen in Rome spreekt over 

‘het koninkrijk van God’ (Hand. 28:23) doet vermoeden dat Lucas zijn lezers wil meegeven dat de 

inhoud van het paulinisch evangelie inhoudelijk overeenkomt met wat Jezus na zijn opstanding aan 

de twaalf apostelen had geleerd. In Hand. 1:3 zou dan het paulinisch evangelie inbegrepen zijn en 

worden de lezers daar impliciet op het spoor van de inhoud van Paulus’ prediking gezet. Omdat een 

nadere uitwerking ervan nog ontbreekt, worden zij bovendien misschien geprikkeld om verder te 

                                                
waar vermeld wordt: ‘Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan”. Hij antwoordde: 
“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”’ Pervo veronderstelt dat de christologische aanduiding in Hand. 9:20 
ontleend is aan Gal. 1:16, en zo overeenkomt met Paulus’ weergave van zijn roeping. Zie Pervo, Acts, 246 n.4. 
407 Jervell interpreteert ‘Zoon van God’ en ‘Messias’ als identiek. Zie Jacob Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 284. 
408 Voor vrijmoedig spreken (παρρησιάζομαι) zie: 9:27, 28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26. Het zelfstandige 
naamwoord ‘vrijmoedigheid’ (παρρησία) is een frequent gebruikt woord wanneer Lucas refereert aan Paulus’ 
prediking (9:27, 28; 26:26; 28:31). Het wordt ook gebruikt bij het refereren aan de prediking van de apostelen, in het 
bijzonder bij Petrus (2:29; 4:13, 29, 31). Barrett, Acts 1:469 interpreteert het woord παρρησία als: ‘It always denotes 
bold, open Christian proclamation’, zo ook W. Zhang, Paul Among Jews (Eugene: Wipf & Stock, 2011), 119. Zie ook 
de exegese van Hand. 13:46.  
409 Zie A.W. Zwiep, Christ, the Spirit and the Community of God (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 174-175. Hij 
concludeert: ‘Already in 1:3 the Pauline gospel is understood as being part of the proclamation of the kingdom. In the 
end, Luke’s narrative tactic to domesticate Paul and subordinate him to the circle of the Twelve effectively led to full-
blown support of Paul and his mission.’ (cursief door de auteur). 
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lezen. Hoe dan ook lezen zij in Handelingen 13 wel expliciet wat de verkondiging van Paulus tot 

Joden inhoudt. Daarna schrijft Lucas samenvattend over de paulinische prediking en geeft deze 

weer als de proclamatie van het koninkrijk (19:8; 20:25; 28:23, 31).   

 

a. Narratieve situatietekening (Hand. 13:13-15) 

 

 Hand. 13:13-15 

 13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας, 

 Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες 

 ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ [εἰσ]ελθόντες εἰς τὴν 

 συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.  

 15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς 

 αὐτοὺς λέγοντες· ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, 

 λέγετε.  

 
vss. 13-15. 

Werd er eerst gesproken over ‘Barnabas en Saulus’ (13:2, 7), nu gebruikt Lucas de aanduiding 

‘Paulus en zijn reisgenoten’ en verandert de volgorde van de namen in ‘Paulus en Barnabas’ 

(13:43). Barnabas wordt overigens niet genoemd in de inleiding tot het gebeuren tijdens de 

synagogale bijeenkomst in Antiochië, waarmee Lucas lijkt aan te geven dat nu Paulus de 

hoofdpersoon wordt.410 Het is overigens onduidelijk wie met Paulus en Barnabas in Pisidisch 

Antiochië aankwamen. Onder hen blijkt wel Johannes Marcus te zijn, die om onbekende redenen 

terugkeert naar Jeruzalem. Vanuit narratief oogpunt bereidt het noemen van dit vertrek de 

vermelding voor van de onenigheid tussen Paulus en Barnabas (15:38-40), en blijkt dat Paulus de 

terugkeer van Johannes Marcus niet positief waardeert.411 

 Op sabbat gaan Paulus en Barnabas naar de synagoge die meer dan één leider heeft, getuige 

het gebruik van ἀρχισυνάγωγοι, 412 hetgeen ook kan wijzen op een vrij grote Joodse gemeenschap. 

Na de lezing van Wet en Profeten wordt namens de leiders van de synagoge nadrukkelijk gevraagd 

                                                
410 Zie Lindijer, Handelingen II, 22; Barrett, Acts 1:626. In 13:13 is als vertaling van οἱ περὶ Παῦλον mogelijk 
‘degenen om Paulus heen’. Daarbij is Paulus het middelpunt, de hoofdpersoon. Zie voor περὶ met accusatief Bauer, 
Wörterbuch, s.v. περὶ. ‘Der Mittelpunkt des Kreises kann mitgemeint sein.’ Eerder werd gesproken over Barnabas en 
Paulus (11:30; 12:25; 13:1, 2, 7). Voortaan staat er vooral Paulus en Barnabas (13:43, 46, 50; 15:2, 22 en 35), soms nog 
Barnabas en Paulus (14:14; 15:12, 25).  
411 Het eerder introduceren van een persoon met het oog op wat later gaat komen, is een literaire techniek die Lucas 
ook toepast als hij Paulus introduceert bij zijn beschrijving over de dood van Stefanus (Handelingen 9).  
412 Barrett, Acts 1, 629, geeft als taak aan het zorgen voor geschikte personen voor het lezen van de gebeden, voor de 
lezingen uit de Schriften en voor de uitleg daarvan. 
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of Paulus en Barnabas een λόγος παρακλήσεως (bemoedigend woord) willen spreken ,413 hetgeen 

tot uitdrukking komt in het imperatieve meervoud λέγετε (spreekt).414 In Lucas’ verhaal houdt het 

centrale deel van de synagogedienst het lezen in van Wet en Profeten, gevolgd door een preek.415 

 In elk geval wordt op elke sabbat de Wet gelezen.416 De uitdrukking ‘Wet [of Mozes] en de 

Profeten’ komt dikwijls voor in Lucas-Handelingen (Luc. 16:16, 29, 31; 24:27; Hand. 24:14; 26: 

22; 28:23), meer dan de drieslag ‘Wet [of Mozes] en de Profeten en de Psalmen’ (Luc. 24:44). 

Welke lezingen het betreft, vermeldt Lucas niet, maar de toespraak van Paulus die erop volgt, zou 

de mogelijkheid kunnen bieden om de lezingen te reconstrueren – ik kom hier later op terug.417  

 Paulus en Barnabas worden aangesproken met ἄνδρες ἀδελφοί (mannen broeders), een 

aanspraak die Paulus ook later gebruikt in vss. 26 en 38. De aanspreekvorm ἀδελφοί is gebruikelijk 

in intern Joodse relaties, zie 3:17; 7:23, 25. Paulus en Barnabas worden dus welwillend benaderd 

als gelijken; zij zijn thuis in de gemeenschap van de synagoge.  

 Via de vraag om een λόγος παρακλήσεως te spreken, ontstaat de mogelijkheid tot 

verkondiging van ὁ λόγος τῆς σωτηρίας (het woord van redding) (vs. 26), en dit is τὸν λόγον τοῦ 

θεοῦ (het woord van God) (vs. 46). De doorgaande ‘woordlijn’ loopt uit op: τὸν λόγον τοῦ 

κυρίου (het woord van de Heer). Dit woord verspreidde zich over de hele streek (vs. 49). In vss. 

13-49 is λόγος dus een motiefwoord (zie verder bij vs. 26).   

 De term λαός die gebezigd wordt in de vraag om πρὸς τὸν λαόν (tot het volk) te spreken 
en kort daarna ook door Paulus zelf (vs. 17) heeft veelal de betekenis ‘menigte’, ‘volk’, ‘natie’. Als 

er in Lucas of Handelingen onderscheid wordt gemaakt tussen Israël en een niet-Joods volk, is 

λαός een terminus technicus voor Israël en ἔθνος voor het niet-Joodse volk. De laatste term wordt 

dikwijls ten onrechte vertaald met ‘heiden’ (vss. 46, 48).418  

                                                
413 In Hebr. 13:22 wordt dezelfde uitdrukking gebruikt om de vermanende boodschap te beschrijven van de brief aan 
de Hebreeën. Deze term heeft in de Joods-hellenistische synagoge een vaste betekenis voor een preek gebaseerd op de 
lezingen in een dienst op sabbat. Zie Witherington, Acts, 406-407 n.190; L.T. Johnson, The Acts of the Apostles 
(Collegeville: Liturgical Press, 1992), 230. Johnson verwijst naar de volgorde in 1 Tim. 4:13 ‘In afwachting van mijn 
komst moet je je toeleggen op het voorlezen [uit de Schrift], het vermanen en het leren.’ 
414 Dit meervoud houdt niet in dat gevraagd wordt of beiden zouden spreken, maar het is nog onbekend wie van beiden 
het woord zou nemen. 
415 H.L. Strack und P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, IV. I. (München: 
Beck, 1928), 173. Barrett, Acts 1:628-629. 
416 Hand. 13:27; 15:21. 
417 Zie de paragraaf ‘Verwijsplaatsen en citaten’. 
418 Zo bijvoorbeeld in Hand. 26:23 φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν (het licht zou aankondigen 
en aan het volk en aan de volkeren). ἔθνος is de aanduiding voor een niet-Joods volk. Met τὰ ἔθνη worden ‘de 
volkeren’ aangeduid. 
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Als er sprake is van een veelvormige menigte gebruikt Lucas ὄχλος (zie bijv. vs. 45) in plaats van 

λαός.419  

 Omdat de leiders van de synagoge aan Paulus en Barnabas vragen om πρὸς τὸν λαόν (tot 

het volk) te spreken, concludeert Jervell dat voor de leiders blijkbaar alleen de Joden adressanten 

zijn. Zij rekenen de aanwezige Godvrezenden niet tot het gehoor.420 Jervell gaat echter voorbij aan 

het gegeven dat Paulus de hoorders aanspreekt met ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν 

θεόν (mannen van Israël en Godvrezenden).421 Lucas geeft hiermee aan dat de boodschap van 

Paulus juist niet alleen bestemd is voor Joden.   

 

b. De toespraak (Hand. 13:16-41) 

 
 Hand. 13:16-25 

 16 Ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν·  

 ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου 

 Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου 

 καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,  

18 καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ 19 καὶ καθελὼν 

ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν 20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ 

 πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ [τοῦ] προφήτου. 

  21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ 

 φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα,  

 22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα ᾧ καὶ εἶπεν 

 μαρτυρήσας· εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει 

 πάντα τὰ θελήματά μου.  

 23 τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα 

 Ἰησοῦν,  

 24 προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας 

 παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ.  

 25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν· τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ’ 

 ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.   

 

                                                
419 H. Strathmann, TDNT, IV: 51-53. 
420 Jervell, Apostelgeschichte, 353. ‘Hier redet eine Jude zu Juden. Die Predigt hat auch ὀ λαός, also Israel, als 
Adresse. Die Gottesfürchtigen, die auch in der Synagoge anwesend sind, werden nicht mit zum Volk gezählt, sind also 
als Adressaten der Rede, zu der die Synagogenvorhersteher aufforderten, nicht mitgemeint.’ 
421 Voor een nadere beschrijving van Godvrezenden zie hoofdstuk 5. 



	 105 

vs.16a 

Het is Paulus die op de uitnodiging ingaat. Nadat hij is opgestaan en met zijn hand heeft gewenkt, 

begint hij te spreken. De staande houding verschilt van wat in Luc. 4:20 beschreven wordt met 

betrekking tot Jezus, namelijk dat Jezus zittend tot de mensen in de synagoge spreekt. Staan als 

houding bij het spreken en wenken met de hand zijn gebruikelijk voor een hellenistische spreker, 

zodat Lucas hiermee Paulus duidelijk als een Griekse redenaar neerzet.422 In de retorica worden 

verschillende handgebaren tijdens het spreken onderscheiden. In zijn onderzoek toont Shiell aan dat 

Paulus met het gaan staan en het wenken met de hand inderdaad wordt neergezet als een Griekse 

retor die een beweging maakt om het gehoor erop te attenderen dat hij begint.423 

 
vss. 16b – 25 

Paulus spreekt de aanwezigen aan met: ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν. De 

adressering ἄνδρες is niet gebruikelijk in de diaspora, meer gangbaar is ἄνθρωποι (mensen).424 

Door het gebruik van ἄνδρες legt Lucas een verband met de Joden in Judea (2:22; 3:12; 5:35; 

21:28) en laat hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid (13:32) zien, ook met de hoorders in 

Antiochië, maar hij wijst eveneens op een gemeenschappelijke bijzondere hoop (13:32).  

 De Godvrezenden worden in Handelingen aangeduid met οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν (10:2, 

22, 35; 13:16, 26), maar ook wel met σεβόμενοι (τὸν θεόν) (13:43; 17:17). Cornelius (10:22 en 

                                                
422 Bock wijst op het verschil in spreekhouding van Jezus en Paulus, maar beperkt zich tot het vermelden daarvan. Met 
betrekking tot Luc. 4:20 ‘Teaching in a sitting position was customary,’ vgl. D.L. Bock, Luke 1:1-9:50 (Grand Rapids: 
Baker Academic, 1994), 41; en voor Hand. 13:16 ‘Paul probably stands up to speak,’ vgl. Bock, Acts, 451. Runesson 
geeft als meest waarschijnlijke verklaring: ‘Luke is describing accurately two different practices, one from the Diaspora 
and one from Palestine.’ Zie A. Runesson, The Origins of the Synagogue: A Socio-Historical Study (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 2001), 219. Pervo, Acts, vermeldt niets over dit verschil in spreekhouding. Witherington, Acts, 
407, stelt dat ‘It is probable that Luke intends to portray Paul in his first major discourse in Acts as a great orator, as is 
suggested both by reference to the hand gesture.’ Hij verwijst naar Barrett, Acts 1:629: ‘It suggests a Greek rhetor rather 
than a synagogue preacher, but any lively orator is likely to have moved hand and arms.’ Peterson, Acts, 386 noemt als 
reden voor het staan: ‘Paul’s standing up may simply have been necessary so that he could be seen and heard in a large 
group.’ Peterson geeft niet aan waarop hij zijn veronderstelling baseert dat het hier om een bijeenkomst met veel 
mensen zou gaan. Volgens Keener, Acts 2:2055, volgt Lucas in Handelingen 13 de standaard Griekse retorische praktijk 
waarbij de spreker staat. Hij noemt het vermelden van staan bij het spreken karakteristiek voor Lucas’ stijl van 
schrijven (Hand. 5:34; 11:28; 13:16; 15:5, 7; 17:22; 23:9; 25:18; 27:21), Keener, Acts 1:754. 
423 W.D. Shiell, Reading Acts: The Lector and the Early Christian Audience (Boston: Brill, 2004), 145-148. Voor de 
omschrijving van het gebaar in vs. 16a zie Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vert. P. Gerbrandy (Groningen: 
Historische uitgeverij, 2001), XI.3.92. ‘Een zeer wijd gebaar is dat, waarbij de middelvinger onder de duim wordt 
getrokken, terwijl de drie overige vingers gespreid worden: men past het in het begin van de redevoering toe, waarbij de 
hand een stukje wordt uitgestrekt en rustig heen en weer bewogen, terwijl hoofd en schouders voorzichtig met de hand 
meegaan.’ Het gebaar in Hand. 13:16 wordt in een aantal commentaren uitgelegd als een gebaar om stilte. Zo: Lindijer, 
Handelingen; J. Roloff, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981); G. Schille, Die 
Apostelgeschichte des Lukas (Berlin: Evangelische Verlaganstalt, 1983); Bruce, Acts; Eck, Handelingen. De NBV 
vertaalt interpreterend: ‘Paulus stond op, gebaarde om stilte ...’  
424 C.S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary. Vol. 2. Introduction and 3:1 – 14: 28 (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2013), 2056. 
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volgend) is een sprekend voorbeeld van een Godvrezende.425 Ook in de aanspraak in 13:26 worden 

Joden en Godvrezenden genoemd. Het imperatieve ‘hoort’ waarmee Paulus zijn toespraak begint, 

roept bij het gehoor mogelijk een herinnering op aan het Sjema ‘Hoor Israël ...’ (Deut. 6:4), waaruit 

afgeleid kan worden dat Paulus hen aanspreekt op een manier die vertrouwen wekt. 

  In 13:17-25 herinnert Paulus kort aan de begintijd van het Joodse volk, waarbij hij focust op 

Gods trouw aan Israël. Het accent ligt op God die handelt: Hij staat als handelend subject voorop in 

de zin: ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο (De God van het volk Israël heeft 

uitverkozen). Hij kiest Israël als zijn volk, Hij verhoogt het. Israël had zelf als vreemdeling in 

Egypte vrijwel geen rechten.426 Hij is het, die τοὺς πατέρας ἡμῶν (‘onze’ vaderen) heeft 

uitgekozen om hen tot zijn Verbondsvolk te maken.427 Met dit ‘onze’ sluit Paulus aan op het ‘wij-

gevoel’ in ‘mannen broeders’ (13:15). Hij en zijn hoorders hebben dezelfde afkomst. Hiermee 

ontwikkelt hij het argument in vs. 23 dat zij delen in dezelfde belofte en de vervulling van deze 

belofte in Jezus, de Verlosser.  

 Het is niet zonder meer duidelijk of met ‘onze vaderen’ de patriarchen bedoeld worden, dan 

wel het volk Israël.428 Ik kies voor de opvatting dat met ‘onze vaderen’ het volk Israël aangegeven 

wordt, want in het erna volgende overzicht van de heilsgeschiedenis ontbreekt de episode van de 

aartsvaders. Over hen én over de periode vóór de uittocht uit Egypte is al gesproken in de toespraak 

van Stephanus (7:1-53). Lucas blijkt dus de redevoering van Paulus af te stemmen op die van 

Stefanus eerder in zijn verhaal. Hij voorkomt hiermee doublures in zijn eigen werk: de lezers zijn 

immers al bekend met dit gedeelte van Israëls geschiedenis. Dit laat zien dat Lucas het 

onderliggende verhaal vertelt bij monde van zijn hoofdpersonen en dat zijn lezers hem daarom 

vanaf het begin dienen te volgen. 

 ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου (God ‘verhoogde het volk in 

het land Egypte), Hij maakte het in aantal en macht groter. Het hier gebruikte werkwoord ὑψόω 

(verhogen, verheffen) komt ook voor in 2:33 en 5:31, waar het Jezus’ verhoging betreft.429 Het 

                                                
425 Zie verder: M.C. de Boer, ‘Godfearers in Luke-Acts’, in: Luke’s Literary Achievement: Collected Essays, ed. C.M. 
Tuckett JSNT Sup. 116 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 50-71. K.G. Kuhn, TDNT, VI:743, 744. Barrett, 
Acts 1:500; Witherington, Acts, 341-344. Soms worden Godvrezenden aangeduid als ‘Grieken’ (14:1). Mogelijk waren 
sommigen van de Godvrezenden proselieten, Peterson, Acts, 386 n.58. 
426 Het werkwoord ἒκλεγω (verkiezen), komt bijvoorbeeld voor in: 1:24; 6:5; 15:7, 22, 25. Het gaat om ‘verkiezen’ 
met in het verlengde een bepaalde opdracht. 
427 Dit ‘onze’ wordt herhaald: ἡμῶν (13:17) en ὑμῖν (13: 26, 33); τοὺς πατέρας zie Ex. 6:6, 8; 12:51; Deut. 4:37; 7:7. 
Ten aanzien van Verbondsvolk: volgens E. Haenchen, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
61968), 350 n.3, komt ὁ θεὸς Ἰσραὴλ vaak voor in de LXX.  Lucas voegt eraan toe: τοῦ λαοῦ τούτου. 
428 Roloff, Apostelgeschichte, 204.  
429 Het heengaan van Jezus naar de hemel en zijn zitten aan de rechterhand van God. 
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gehoor in de synagoge wordt er zo op voorbereid om de geschiedenis van Israël te herlezen vanuit 

betrokkenheid op de verhoogde Jezus. Met de formulering μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν 

αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς (Met hoge arm heeft Hij hen daaruit gevoerd) maakt Lucas gebruik van de taal 

van de LXX.430 Het werkwoord ἐξάγω (wegleiden) komt voor in Ex. 32:11 LXX, samen met de 

typering ‘opgeheven arm’.431 De periode van Israël in de woestijn (13:18) vat Paulus samen met 

καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ (en Hij verdroeg hen 

een tijd van ongeveer veertig jaren in de woestijn), waarmee gewezen wordt op Gods geduld met 

het tegenstribbelende, rebellerende Israël tijdens het verblijf in de woestijn, waar Hij hen gedurende 

veertig jaar heeft verzorgd en van voedsel voorzien (Ex. 16:35).  

 Toen Israël in Kanaän aankwam, werd het volk geconfronteerd met de aanwezigheid van 

daar wonende volkeren. Zeven van hen werden door het toedoen van Israëls God vernietigd, waarna 

Hij hun land als erfelijk bezit gaf aan zijn volk.432 Het is onduidelijk wat Paulus direct daarna, in vs. 

20a, wil aangeven met de tijdsaanduiding van 450 jaar.433  

 Vervolgens herinnert Paulus met een enkele zin aan de periode van de Richters tot aan de 

tijd van de profeet Samuël. De vermelding van deze tijdsperioden brengt tot uitdrukking, dat ook na 

de woestijntijd God zijn volk niet in de steek liet, maar het in Kanaän een plaats gaf. Hij stelde 

richters aan die het volk leidinggaven. Hoewel van Samuël wordt gezegd dat hij richter is (1 Sam. 

4:18, 1 Sam. 7:15) én profeet (1 Sam. 3:20), wordt hij in Handelingen door Lucas in de 

hoedanigheid van profeet opgevoerd.434 Door Samuël zo te noemen wordt het accent gelegd op zijn 

spreken, op het woord dat hij als profeet namens God gesproken heeft. In de tijd voorafgaande aan 

zijn optreden werd het woord van God zelden gehoord (1 Sam. 3:1), maar tijdens zijn optreden 

werd dat woord wel vernomen. Lucas geeft met deze verwijzing naar Samuël aan dat in de 

synagoge in Antiochië precies dat woord van God klinkt.  

 De beginverzen van de toespraak, waarin over Israëls verkiezing en verlossing gesproken  

wordt en God de handelende is, roepen de taal op van Deuteronomium waarmee de hoorders  

                                                
430 ὑψηλός verheven, krachtig, machtig. Zo ook in Ex. 32:11 LXX. 
431 ἐξάγω wordt in Handelingen gebruikt bij het uitleiden uit de gevangenis (5:19; 12:17; 16:37, 39) en met betrekking 
tot de uittocht uit Egypte (7:36, 40; 13:17).    
432 Zij worden afzonderlijk genoemd in Deut. 7:1. Het getal zeven geeft aan dat het hier gaat om de vernietiging van 
alle vijanden die Israël bedreigden. Het ‘land als erfdeel’ treffen we aan in Deut. 4:38; 12:9. 
433 Zie Eck, Handelingen, 287-288; Johnson, Acts, 211; J.A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles: A New Translation 
with Introduction and Commentary (New York: Doubleday, 1998), 511, geeft de volgende berekening, waarbij hij 
uitgaat van een periode van 450 jaar vanaf het begin van het verblijf in Egypte tot het wonen in Kanaän. Daarbij wordt 
de volgende berekening gemaakt: 400 jaar in Egypte (Gen. 15:13, Hand. 7:6) + 40 jaar in de woestijn (Ex. 16:35, Num. 
14:33-34) + 10 jaar voor de verovering van Kanaän (Jozua 14). 
434 Vgl. Hand. 3:24, waar Petrus refereert aan ‘al de profeten die gesproken hebben, van Samuël af.’(NBG-51). 
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vertrouwd moeten zijn.435  

 In 13:21 komt met de woorden ‘Daarna vroegen zij om een koning’ voor het eerst een 

menselijke activiteit in beeld, die tegelijk een oordeel over Israël bevat.436 Koning Saul, die God 

hen vervolgens ‘geeft’, functioneert als contrastfiguur van David op wie zo het volle licht valt: Saul 

wordt afgezet, maar David is ‘een man naar mijn hart’. Sauls regeringsperiode van veertig jaar 

berust niet op gegevens uit het Oude Testament, maar past vooral in het contrast met David, die 

veertig jaar geregeerd heeft volgens 2 Sam. 5:4 en 1 Kon. 2:11.  

 Paulus’ beknopte overzicht van de geschiedenis van het volk van Israël stopt bij de regering 

van David, de periode waarin het volksbestaan van Israël zijn hoogtepunt bereikte. Dit is als het 

ware de opstap naar het accent dat Paulus in deze rede legt op de relatie tussen David en Jezus (vss. 

22, 23, 33, 34, 36). Terwijl de Tenach terughoudendheid betracht ten aanzien van ‘zoon van David’ 

als messiaanse aanduiding,437 wordt in de beide geschriften van Lucas juist aandacht aan deze 

relatie besteed (vgl. Luc. 1:32, 68, 69; 2:4, 5, 1l; Hand. 2:25, 29-31, 34; 15:16).  

 Met ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα ᾧ (deed Hij David voor hen opstaan tot 

koning) in vs. 22, legt Lucas al een typologisch verband tussen David en Jezus, dat hij later zal 

uitwerken. Vooral de keuze voor ἐγείρω is betekenisvol, want Paulus blijkt dit werkwoord ook te 

hanteren om Jezus’ opstanding aan te duiden in de vss. 30 en 37, in de zin van: God verheft Jezus 

door hem uit de dood op te wekken (zie ook Luc. 9:22; 24:6; Hand. 3:15; 4:10; 5:30; 10:40). 

Tekenend is verder dat er in vs. 22 drie verwijzingen uit de Schrift worden gebruikt (a) Ps. 89:21 

(88:21 LXX), εὗρον Δαυίδ (Ik vond David); (b) 1 Sam. 13:14, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου 

(een man naar mijn hart); (c) Jes. 44:28, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου (zo ook LXX) (die 

die alles zal doen wat Ik wil).438 In vs. 23 wordt via het begrip ‘belofte’ een volgende sprong in de 

geschiedenis gemaakt van David naar Jezus, waarbij deze wordt aangeduid als σωτῆρ Ἰησοῦς. De 

aanduiding redder, Heiland is terug te vinden in de toespraak van Petrus voor de Joodse Raad 

(5:31), hier in Handelingen 13 wordt het opnieuw ter sprake gebracht in vs. 26 met ὁ λόγος τῆς 

σωτηρίας (het woord van redding), en in vs. 47 middels de uitdrukking σωτηρία. Zo blijkt het 

woordveld redder/redding, Heiland/heil hier een belangrijk woordveld te zijn, dat overigens ook in 

                                                
435 Deut. 1:31; 4:34, 37; 5:15; 9:26, 29; 10:15, zie J.D.G. Dunn, The Acts of the Apostles (London, Epworth, 1996), 
179. 
436 Destijds had God richters als leiders over Israël aangesteld. In de tijd dat Samuël richter was, vroeg Israël om ‘een 
koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuël vond het ontoelaatbaar, dat ze om een 
koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER.’ (1Sam. 8:6). Hij kreeg als antwoord: ‘Want niet ú hebben 
zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen.’1 Sam. 8:7 (NBG-51). 
437 A.M. Reynen, ‘Is dit niet de zoon van David?’ in: Met dopers aan Tafel, ed. K.A.D. Smelik (Nijkerk: Callenbach, 
1992), 103. 
438 De laatste tekst slaat in de LXX op Cyrus. Saul ging juist in tegen wat God geboden had. 
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de hellenistisch-Romeinse cultuur een brede toepassing kende.439 Voor de hoorders in de synagoge 

zal deze seculiere context meegeklonken hebben als zij Paulus horen spreken over σωτῆρ Ἰησοῦς.  

 Paulus proclameert dat de belofte vervuld is in Jezus. Hij gebruikt niet het expliciet Joodse 

begrip ‘Messias’ maar σωτῆρ en definieert deze term niet. In het Oude Testament wordt deze 

aanduiding voor God gebruikt als een bevrijder (Ri. 3:15; 1Sam. 10:19; Jes. 45:15, 21). Zowel in 

zijn evangelie als in Handelingen is Lucas er heel duidelijk over dat de aanduiding voor Jezus als 

σωτῆρ van God zelf afkomstig is. Zie hiervoor Luc. 2:11, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ ὅς 

ἐστιν χριστὸς κύριος (want U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer). In 

Handelingen komt σωτήρ behalve in 13:23 voor in de rede van Petrus en de apostelen voor de 

Joodse Raad (5:31): (τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] 

δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν (Hem heeft God door zijn rechterhand 

verhoogd, tot een leidsman en redder om Israël omkeer en vergeving van zonden te geven). Evenals 

in de rede van Paulus (13:38), worden hier redder en vergeving van zonden met elkaar 

verbonden.440 

 Het is denkbaar dat Lucas in 13:23 de titel σωτήρ in combinatie met Jezus gebruikt 

vanwege de grondbetekenis van deze naam: De HEER redt. Blijkens dit vers is Jezus er allereerst 

voor Israël. In aansluiting daarop spreekt vs. 32 dan ook over ‘zijn belofte aan de vaderen’ die door 

de komst van Jezus vervuld is (vs. 33) en gaan Paulus en Barnabas eerst naar de synagoge want 

‘Het was noodzakelijk dat eerst tot ú het woord van God gesproken zou worden’ (vs. 46). Deze 

prioriteit van Israël komt ook tot uitdrukking in de rede van Petrus (Hand. 3:26): ὑµῖν πρῶτον 

ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν (voor u allereerst heeft God zijn dienaar doen 

opstaan en Hem naar u gezonden).  

 Met de passage over Johannes (de Doper) in vs. 24-25 wordt vervolgens aangegeven dat de 

tijd van de profeten met Jezus eindigt.441 Johannes achtte zich de mindere van Hem die komt: οὗ 

οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι (ik ben het niet waard het schoeisel van zijn voeten 

los te maken), met andere woorden: Johannes is de Messias niet. Met de vermelding van Johannes 

de Doper rijst enerzijds de vraag of deze bij Paulus’ gehoor bekend was,442 en lijkt het anderzijds 

                                                
439 Zie Bauer, Wörterbuch, s.v. σῳζω. Het werkwoord σῳζω betekent redden uit een situatie die voor mensen als 
levensbedreigend ervaren wordt, zoals oorlog, ziekte en dergelijke. De goden werden in de hellenistisch-Romeinse tijd 
gezien als redders uit levensgevaar, maar ook als beschermers van mensen. Zij waren in staat het lot te keren. Zo was 
Asklepios de redder voor zieken. De keizer gold zelfs als wereldredder. 
440 In Handelingen verschuift de algemene term voor redding door Christus (σωτηρία) meer en meer naar de 
aanduiding voor vergeving van zonden, aldus W. Foerster, TDNT, VII: 997. 
441 Zie Luc. 16:16. 
442 Enkele commentatoren gaan op deze vraag in. Barrett, Acts 1:639, vermeldt dat de woorden van Johannes: ‘ik ben 
het niet waard het schoeisel van zijn voeten los te maken) de superioriteit van Jezus ten opzichte van Johannes laten 
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juist niet onwaarschijnlijk dat hij een zekere mate van bekendheid bij hen had. In ieder geval zijn de 

eerste lezers van Lucas-Handelingen vanuit een narratief perspectief bezien bekend met Johannes 

(zie hoofdstuk 2). 

 

   Hand. 13:26-37 

 26 Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος 

 τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.  

 27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς 

 φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,  

 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.  

 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς 

 μνημεῖον.  

 30 ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,  

 31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ, 

 οἵτινες [νῦν] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.   

 32 Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, 33 ὅτι 

 ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις [αὐτῶν] ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς καὶ ἐν τῷ 

 ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ·  

 υἱός μου εἶ σύ,  

 ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 

 34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως 

 εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.  

 35 διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 36 Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ 

 γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ 

 εἶδεν διαφθοράν·  

 37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.  
 

  

                                                
zien. Deze nadruk wordt mogelijk gegeven vanwege de aanwezigheid van groepen leerlingen van Johannes in Klein-
Azië, waarvan Lucas melding maakt in 18:25 (in Korinte) en 19:3 (in Efeze). Volgens Witherington, Acts, 410, geeft 
Hand 13:24 aan dat er in de eerste eeuw leerlingen van Johannes de Doper in Klein-Azië waren. Het belang van deze 
referentie aan Johannes is dat de proclamatie van de doop tot omkeer geldt voor heel Israël. Bock, Acts, 453-454, gaat 
niet in op een mogelijk bekend zijn met Johannes bij de hoorders van Paulus’ toespraak. Overigens stelt hij: ‘The 
humility and submission of John are highlighted here in part to make the point that John is not the center of the story of 
God’s activity but rather, Jesus is.’ Pervo, Acts, 337, maakt bij vs. 25 ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν· 
τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ (En toen Johannes bezig was de loopbaan te vervullen zei hij: Wie vermoeden 
jullie dat ik ben? Ik ben (het) niet) de opmerking: ‘It is difficult to image that this statement would make much sense to 
those unfamilar with the gospel tradition.’ Hij voegt er in p. 337 n.60 aan toe ‘The historical Paul never mentions John 
the Baptizer.’Naar zijn opvatting is de vermelding van Johannes de Doper hier dus niet realistisch. Keener, Acts 2: 2063 
n821, echter schrijft: ‘That Paul does not mention John in his letters does not make Luke’s portrayal unrealistic; Paul’s 
letters are to churches (like the analogous speech in Acts 20:18-35) not reporting how he would have preached in a 
synagogue. But this is an undeniably Lukan emphasis.’ 
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vss. 26-37  

In vs. 16 luidt het adres ἄνδρες Ἰσραηλῖται, in vs. 26: Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβρὰμ. In 

vergelijking met de aanspraak in vs. 16 valt in vs. 26 de toevoeging ‘nakomelingen van Abraham’ 

op.443 Met deze aansprekingen en in beide gevallen de toevoeging ‘en alle anderen die God vereren’ 

richt Paulus zich nadrukkelijk tot Joden en mensen die zich nauw met het jodendom verbonden 

wisten. Hij kwalificeert zijn prediking als ‘een boodschap van redding’, waarbij hij het 

voornaamwoord ons (ἡμῖν) gebruikt: ‘tot ons werd het woord van deze redding gezonden’. Aldus 

identificeert hij zichzelf als Jood uit de diaspora met zijn gehoor en benadrukt hij dat redding is 

gekomen voor zijn tijdgenoten, zijn gehoor.444  

 Paulus maakt vervolgens onderscheid tussen de Joden, hun leiders in Jeruzalem en de Joden 

in de diaspora. De boodschap van bevrijding komt nu tot de Joden in de diaspora, omdat de Joden 

en hun leiders in Jeruzalem Jezus niet als de Messias hebben erkend. Dezen zeiden ‘nee’ tegen de 

profeten, hoewel deze elke sabbat voorgelezen worden (praesens!). De formulering ‘de stemmen 

van de profeten’ (τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν) kan gezien worden als een verwijzing naar het 

gebruik dat de Schrift werd voorgelezen: men hoorde als het ware de profeten spreken. In de 

toespraak refereert Paulus daarnaast ook aan de geschreven Schrift met de formuleringen ’wat over 

Hem geschreven was’ (13:29) en ‘zoals in de tweede psalm geschreven is’. Ook wordt de 

formulering gebruikt met het spreken als middel voor de weergave van gezaghebbende woorden, 

zoals ‘heeft Hij aldus gezegd’ (13:34), ‘zegt Hij in een andere psalm’ (13:35) en ‘wat in de profeten 

gezegd is’ (13:40). De vermelding van gezaghebbende woorden als gesproken woord zou een 

aanpassing kunnen inhouden aan de hoorders die leven in een hellenistische cultuur waarin het 

gesproken woord als uiting van een levende traditie de voorkeur had boven geschreven woorden.445 

Anderzijds geldt dat Paulus’ woorden in het bijzonder gericht zijn tot Joden. Voor hen is de traditie 

van het geschreven woord sterk aanwezig en vormt de formulering ’wat over hem (Jezus)  

                                                
443 In Hand. 7:2 spreekt Stephanus zijn volksgenoten ook aan op hun afstamming van Abraham: Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ 
πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ. 
(Hij zeide: Gij, mannen broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, 
toen hij nog in Mesopotamië was) (NBG-51). 
444 Dat het God is die deze boodschap brengt, komt tot uitdrukking in de gebruikte werkwoordsvorm aoristus passief 
(ἐξαπεστάλη) als passivum divinum van het werkwoord ἐξαποστέλλω, zenden uit een verborgen plaats.  
445 Zo Alexander: ‘The Greeks tend almost universally to use verbs of saying rather than writing, even when they are 
citing written texts: ‘Hippocrates says’ or ‘Epicurus makes clear’. This formula is so widespread in Greek literature that 
it is hard to believe the choice of verb (present tense, oral mode of presentation) has any particular force; nevertheless, 
is does tend to reinforce the idea that authority lies in a living, present teaching tradition rather than in a dead text 
written in the past. Moreover, it may be linked to a broader cultural pattern to which Josephus draws attention in 
Against Apion: the Jews like other peoples of the ancient Near East, could boast a more reliable, authoritative body of 
written historical documents than the Greeks.’ Zie L.C.A. Alexander, ‘IPSE DIXIT: Citation of Authority in Paul and in 
the Jewish Hellenistic Schools,’ in: Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, ed. T. Engberg-Pedersen (Louisville: 
John Knox, 2001), 119. 
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geschreven staat’ (vs. 29) een vertrouwde benadering.  

 Door Jezus te veroordelen, vervulden de Joden en hun leiders in Jeruzalem hetgeen de 

profeten hadden gezegd en staan zij schuldig aan de dood van Jezus. In de woorden van vs. 28 

klinkt dit verwijt door in ‘Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden.’ 

Paulus heeft het hier niet over een collectieve schuld van alle Joden, maar over de inwoners van 

Jeruzalem en hun leiders als subject van handelen, waarbij de leiders wel afzonderlijk vermeld 

worden en de betrokkenheid van Pilatus niet onvermeld blijft.446 

 Lucas beschrijft Paulus als iemand die de Joden in de diaspora niet beschuldigt en hen niet 

wil opstoken, maar door te vertellen wat er in Jeruzalem gebeurd is, worden Joden en 

Godvrezenden gewaarschuwd opdat zij in Jezus de Messias erkennen. Aan het einde van de 

toespraak worden zij zelfs heel nadrukkelijk gewaarschuwd (vs. 41). 

 Gesteld kan worden dat in deze passage, de vss. 27-29, het taalkundige onderwerp gelijk 

blijft, namelijk de Joden in Jeruzalem en hun leiders. In deze optiek zijn zij dan ook nog steeds de 

handelende personen in vs. 29: ‘En toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem 

geschreven staat, haalden ze Hem van het hout en legden Hem in een graf.’447 Lettend op de 

nieuwtestamentische context kies ik echter voor een meer onbepaald ‘ze’ als weergave van de 

handelende personen, en niet voor de Joden in Jeruzalem en hun leiders. In Luc. 23:53 is het 

namelijk Jozef van Arimathea die Jezus’ lichaam van het kruis neemt en in het graf legt en in Joh. 

19:38-42 doen Jozef en Nicodemus dit samen.448 

 Met het noemen van ξύλον (hout) wijst Paulus op het vernederende karakter van Jezus’ 

dood. Ook Petrus gebruikt dit woord ξύλον in verband met de kruisiging van Jezus, in zijn 

toespraak tot de Joodse Raad (5:30) en tot Cornelius (10:39). De hoorders zouden uit de Thora 

kunnen weten dat ‘op een gehangene Gods vloek rust’ (vgl. Deut. 21: 22-23). 

 In de daaropvolgende tekst markeert Paulus de tegenstelling tussen het onheilshandelen van 

mensen en het heilshandelen van God, met name door zowel de zin als het volgende gedeelte over 

de opstanding (vss. 30-37) te openen met ‘Maar Gód ...’. Met het vermelden van Jezus’ 

verschijning ‘gedurende ettelijke dagen’ wordt de waarheid van de opstanding onderstreept. Jezus 

                                                
446 Narratief gezien valt het op, dat er geen verdere toelichting gegeven wordt op wie Pilatus is. Zijn rol is voor de 
hoorders in de synagoge blijkbaar niet relevant. Het is niet ondenkbaar dat sommigen onder hen de naam van Pilatus 
wel gehoord hebben, want reizigers hadden netwerken in Joodse gemeenschappen en Pilatus was een berucht man. 
Ervan uitgaande dat Lucas-Handelingen een eenheid is, kenden de lezers/hoorders van Handelingen Pilatus wél vanuit 
het evangelie van Lucas. 
447 Zo Zhang, Paul Among Jews, 139. 
448 F.F. Bruce, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 31990), 308 geeft de voorkeur aan het onbepaalde 
‘ze’ en wijst naar aanleiding van Joh. 19:38-42, waar Jozef van Arimathea en Nicodemus samen handelen, ook op de 
mogelijkheid ‘As both of them were members of the Sanhedrin, their action could have been seen as undertaken on 
behalf of the court as a whole.’ 
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verschijnt aan degenen die Hem eerder kenden en die hierdoor tot getuigen kunnen worden. Het 

getuige zijn wordt vaker verbonden met de opstanding (l:8, 21, 22). Er zijn ooggetuigen (2:32; 3:15; 

10:40 en volgend) maar ook de Schriften getuigen van Hem, zoals Petrus op de Pinksterdag aangaf 

(2:30 en volgende verzen) en Paulus hier in de vss. 33 en 34. In het spoor van die getuigen gaan nu 

ook Paulus en Barnabas. Beide voornaamwoorden, ἡμεῖς (wij) en ὑμᾶς (jullie) staan bij elkaar in 

het begin van de zin. Zo accentueert Paulus dat zij het zijn die nu het evangelie verkondigen aan de 

aanwezigen in de synagoge van Antiochië. 

Het werkwoord εὐαγγελίζω (goed nieuws verkondigen) wordt in Handelingen veel 

gebruikt om er de evangelieprediking mee aan te geven (5:42; 8:4, 40; 11:20; 14:7 enzovoort).449  

De inhoud van dit goede nieuws wordt in Paulus’ toespraak in drie punten samengevat:  

(1) vs. 32-33a: God heeft zijn belofte aan de vaderen aan ons, hun kinderen, vervuld.  

(2) God heeft deze belofte vervuld door Jezus op te wekken, zoals bewezen wordt door de Schrift 

(citaat Ps. 2:7).  

(3) vs. 34-35: Jezus is opgewekt uit de dood, zijn lichaam heeft geen ontbinding gekend.  

 In vs. 33 wordt Ps. 2:7 aangehaald als vervulling van de belofte aan David. Deze Psalm 

wordt in het Nieuwe Testament vaak als christologisch schriftbewijs gehanteerd.450 Hier wordt 

Jezus, doordat zijn naam expliciet wordt genoemd, als Zoon van God aangeduid. Hetzelfde doet de 

kamerling in Hand. 8:37 en zo ook predikt Paulus na zijn Damascuservaring ‘onmiddellijk in de 

synagogen, dat Jezus de Zoon van God is’ (Hand. 9:20).  

 Het citaat uit Ps. 16:10 (Ps. 15:10 LXX): ‘noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien’ 

(NBG-51) kan, gezien vs. 36 waarin duidelijk aangegeven is dat David wel ontbinding gezien heeft, 

geen betrekking hebben op David, maar juist wel op Jezus,451 want zijn opstanding is definitief.452 

 Het gebruiken van citaten is retorisch gezien gelijk aan het plaatsen van accenten. Bij 

publiekelijk voorlezen werd wel een gebaar gebruikt bij het weergeven van citaten, dat bestond uit 

                                                
449 Concordantisch onderzoek geeft aan, dat het werkwoord εὐαγγελίζω slechts één keer in Matteüs voorkomt. Marcus 
en Johannes hebben het niet, terwijl het in Lucas 10x en in Handelingen 15x voorkomt. Het is een typisch Lucaans 
woord. 
450  Roloff, Apostelgeschichte, 206. 
451 Intertextueel gezien laat het citaat van Ps. 16:10b sporen na in de toespraak. [Ps. 16:10b οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν 
σου ἰδεῖν διαφθοράν (Ps. 15:10b LXX), ‘noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien’(NBG-51)]. Binnen Hand. 
13:35b wordt het accent gelegd op ontbinding/verderf (διαφθορά). Dat blijkt uit het drievoudig gebruik uit de 
onmiddellijke omgeving vss. 34, 36, 37. De nadruk ligt nu op de vermelding dat Jezus géén ontbinding gezien heeft. 
Jezus wordt vergeleken met David. Door het vermelden van David plaatst Psalm 16 Jezus in de geschiedenis van Israël. 
Voor intertextualiteit en Bijbel zie: S. Draisma, Intertextuality in Biblical Writings: Essays in honour of Bas van Iersel 
(Kampen: Kok, 1989); W. Weren, Intertextualiteit en Bijbel (Kampen: Kok, 1993); R.B. Hays, S. Alkier and L.A. 
Huizenga, eds., Reading the Bible Intertextuality (Waco: Baylor University Press, 2009). 
452 Psalm 16 wordt door Petrus in zijn rede op Pinksteren uitvoerig geciteerd, Hand. 2: 25-28 = Ps. 16: 8-11, 
waaronder, zoals te zien is, ook vs. 10. 
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een iets neerhangende wijsvinger met twee buitenste vingers gebogen. Redenaars gebaarden 

dikwijls dat zij gingen citeren in plaats van te zeggen dat zij citeerden.453 De inhoud van de citaten 

uit Ps. 2:7, Jes. 55:3 en Ps. 15:10 LXX wordt behalve als Schriftbewijs – een uitermate belangrijke 

bewijsvorm onder Joden – ook retorisch gezien geaccentueerd. 

 

   Hand. 13:38-41 
 38 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν 

 καταγγέλλεται, [καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι,  

 39 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς 

 προφήταις· 

 41 ἴδετε, οἱ καταφρονηταί,  

 καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε,  

 ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν,  

 ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 

  

vss. 38-41 
De hoorders worden opnieuw aangesproken met ‘mannen broeders’. Het onderscheid tussen Joden 

 en Godvrezenden (zoals in vss. 16 en 26) wordt nu niet meer gemaakt. Wat nu komt, moet iedereen 

zonder onderscheid zeker weten. Het nadrukkelijke karakter ervan komt tot uitdrukking in: (1) Het 

gebruik van de imperatief: ‘Het moet jullie dan bekend zijn.’ (2) Het drie keer gebruikte ‘jullie’/’u’. 

(3) Het tweemaal gebruikte ‘Deze (Hem)’ (vss. 38, 39). (4) De waarschuwing in vs. 40 met de 

imperatief ‘Ziet dan toe, dat ...’ 

 In deze passage wordt ten eerste benadrukt dat er vergeving is door Deze (Hem).454 

Hetzelfde geldt voor het twee keer gebruikte werkwoord δικαιόω (rechtvaardigen), waarvan de 

passieve vorm aangeeft dat het gaat om gerechtvaardigd wórden, nu niet door de Wet van Mozes 

(vs. 38), maar door Deze (Hem) (vs. 39). In vs. 39 stelt Paulus: ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε 

ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι (van alles, waarvan jullie door de wet van Mozes niet 

gerechtvaardigd konden worden). Het werkwoord δικαιόω drukt door de combinatie met ἀπό de 

                                                
453 Shiell, Reading, 56. 
454 Als er in Handelingen sprake is van vergeving van zonden, zien we steeds de combinatie met Jezus. Hand. 2:38 ‘... 
laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden ...’ (rede van Petrus op Pinksteren). 
Hand. 5:31 ‘Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en 
vergeving van zonden te schenken’(NBG-51) (Rede van Petrus voor de Joodse Raad). Hand. 10:43 ‘... dat een ieder, die 
in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam’(NBG-51) (rede van Petrus tot Cornelius). Hand. 13:38 
‘... dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt ...’ (Rede van Paulus tot hoorders in de synagoge). Hand. 
26:18 ... ‘Door het geloof in Mij zullen zij vergeving krijgen voor hun zonden ...’ (Paulus in de rede tot Agrippa). Het 
valt mij op, dat juist in redevoeringen deze boodschap van vergeving van zonden in relatie met Jezus wordt verwoord. 
Zij worden gehouden in een context, waar in elk geval bekendheid met de Joodse denkwereld aanwezig is. 
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gedachte uit van verlossing in de context van juridische rechtvaardiging.455 Door vergeving van 

zonden via Déze, via Jezus, is er vrijspraak, is er kwijtschelding van schuld en straf. Lucas 

beklemtoont via Paulus’ woorden ‘door Dèze wordt gerechtvaardigd ieder die gelooft’ (vs. 39) dat 

door de Wet van Mozes enkel en alleen als verplicht ritueel te beschouwen, mensen geen vergeving 

van zonden en rechtvaardiging bij God verkrijgen.456  

 In vs. 41 verwijst Paulus naar Hab. 1:5. Dit staat in het verlengde van de eerdere   

toevoeging πᾶς ὁ πιστεύων (ieder die gelooft) in vs. 39 waar al een verband gelegd wordt met 

Hab. 2:4 ‘maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’457 De nu in de vss. 40-41 met nadruk 

gegeven waarschuwing is vervat in een woord van de profeten en krijgt daardoor nog meer 

accent.458 Het betreft een vrijwel letterlijk citaat uit Hab. 1:5 LXX, door middel waarvan de 

hoorders in de synagoge worden opgeroepen niet in zo’n situatie te komen als in Hab. 1:5 

geschilderd wordt: zij moeten niet spotten met Gods boodschap. De aanduiding ‘spotters’ wordt 

hier vooruitlopend op eventuele tegenwerpingen gebruikt. Het citaat geeft ook aan dat het antwoord 

van de hoorders op Paulus’ boodschap van redding heel verschillend kan zijn. Een mogelijk 

ambivalente reactie wordt weergegeven in termen van verbaasd of verwonderd zijn en ‘niet 

geloven’. Dit geldt met betrekking tot het oordeel, als ook tot het delen in hetgeen met de opgestane 

Jezus gegeven is. Wie Jezus als Messias verwerpt en daarmee ook de mogelijkheid dat niet-Joden 

deel gaan uitmaken van Gods volk op aarde, die zal zien, zich verwonderen en ‘verdwijnen’ (Hab. 

1:5).  

 

c. Na de toespraak (Hand. 13:42-48) 

 
 Hand. 13:42-44 

 42 Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα 

 ταῦτα. 43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν 

 σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον 

 αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 44 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις 

 ᾽ἀκολουθέω συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου 

 

                                                
455 G. Schrenk, TDNT, II: 218.  
456 Zie verder 4. ‘De boodschap’, waar ik nader inga op Hand. 13:38-39 met betrekking tot de Wet. 
457 De vraag laat zich stellen: Is hier sprake van Lucaanse of van Paulijnse taal? Pervo, Acts, 340 n.87: ‘There is almost 
universal consensus that vv. 38-39 indicate Luke’s familiarity with Pauline thought’.  
458 Drie imperatieven beklemtonen de waarschuwing: (a) ‘ziet’, met andere woorden: let op wat er gaat gebeuren; (b) 
‘verwonder je’. In het werkwoord θαυμάζω is een overwegend element van schrik en vrees. Zo G. Bertram, TBNT, III: 
40; (c) ‘verdwijnt’, zorgt dat je niet gezien wordt. 
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vss. 42-44 

Na deze woorden van Paulus vroegen zij – de Joden en Godvrezenden – herhaaldelijk dat er op de 

volgende sabbat over dezelfde zaken verder gesproken zou worden. De toespraak heeft de mensen 

geraakt, want ‘velen van de Joden en van de Godvrezenden’ volgden Paulus en Barnabas nadat 

beiden de synagoge verlieten.459 Paulus en Barnabas probeerden degenen die hen volgden te 

overreden om vast te houden aan de genade van God. De volgende sabbat woont ‘bijna de hele 

stad’ de dienst in de synagoge bij. Naast de eerdergenoemde groepen komen dus nu ook niet-Joden 

om naar de nieuwe boodschap, weergegeven met ‘woord van de Heer (τὸν λόγον τοῦ κυρίου)’, te 

luisteren. Het betreft het heil dat met Jezus, de κύριος, gegeven wordt. 
 

 Hand. 13:45-48 

45 ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου 

λαλουμένοις βλασφημοῦντες. 46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν· ὑμῖν 

ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ 

ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.  

 47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος·  

  τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν  

   τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

      48Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ 

 ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον· 

 

vss. 45-48 
In vs. 45 vermeldt Lucas dat de Joodse leiders negatief reageerden bij het zien van de 

mensenmenigte. Deze reactie wordt getypeerd als ἐπλήσθησαν ζήλου,460 ἀντέλεγον en  

λαλουμένοις βλασφημοῦντες. Het is de vraag of hier sprake is van jaloers worden, naast 

tegenspreken en lasteren. De jaloezie kan ontstaan zijn vanwege de grote toeloop.461 Deze 

benadering is echter minder plausibel, daar Lucas hier schrijft ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου 

λαλουμένοις βλασφημοῦντες (ze spraken [voortdurend] dat wat door Paulus gesproken werd, 

                                                
459 Bij Godvrezenden staat de toevoeging ‘die proselieten waren’. Dit is de enige plaats in het Nieuwe Testament met 
deze vermelding. Proselieten (werkwoord, προσέρχομαι, erbij komen) waren niet-Joden die hun vroegere godsdienst 
verlaten hadden en volledig overgegaan waren tot het jodendom. Zij waren dan ook besneden. In vs. 43 zou te lezen 
zijn: proselieten met als typering ‘vererend, vroom’. Dat leidt tot een onderscheid in vrome en niet vrome proselieten. 
Dit kan niet de bedoeling zijn. Mogelijk zijn het proselieten die vroeger tot de groep van Godvrezenden behoorden. 
Roloff, Apostelgeschichte, 209 ziet deze toevoeging als een glosse. 
460 Volgens Bauer, Wörterbuch, s.v. ζῆλος heeft ζῆλος als positieve betekenis ijver, maar als negatieve jaloezie, 
afgunst. Daarbij vermeldt hij πλθῆναι ζήλου ‘eifersüchtig werden’ en noemt daarbij Hand.  5:17; 13:45. 
461 Jaloezie als reactie blijkt volgens Bauer ook in 5:17, daar betreft het hogepriesters en Sadduceeën naar aanleiding 
van de grote toeloop naar de gemeente. 
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lasterende tegen). De negatieve benadering door de Joden wordt dus veroorzaakt door de inhoud 

van de prediking van Paulus en zijn interpretatie van de Torah zoals hij deze geeft in 13:38-41. Zij 

beijveren zich voor de Wet en ontkennen Paulus’ uitleg.462 Hun reactie typeer ik met ‘het vervuld 

worden van na-ijver’. Ook het lasteren staat in direct verband met wat er door Paulus gezegd 

wordt,463 die evenals Barnabas spreekt met volle vrijmoedigheid.464 Anders gezegd: in alle 

openheid wordt het woord van God verkondigd.  

De reactie van de Joden kan eveneens een uiting zijn van particularistisch denken, in de zin van: nu 

komen al die niet-Joden en dreigt het gevaar van aantasting van de eigen identiteit en het 

uitverkoren-zijn van het Joodse volk.  

 Benadrukt wordt ook hier dat de boodschap van God eerst aan de Joden wordt 

bekendgemaakt. Als zij het echter afwijzen en voor zichzelf het eeuwige leven niet de moeite waard 

vinden, dan moeten zij goed opletten – wat aangekondigd wordt met ‘zie’ –, want het gevolg van 

hun afwijzing is dat Paulus en Barnabas zich ook tot niet-Joodse volken gaan richten.465 Dit blijkt, 

zoals eerder is besproken, steeds het werkschema van Paulus’ prediking te zijn: eerst naar de 

synagoge, dan ook naar de niet-Joden (16:13; 17:1, 10; 18:4). Paulus eindigt zijn boodschap met 

een woord uit de Schriften, als bewijs dat ‘de’ Joden hem deze stap niet kwalijk kunnen nemen. Dit 

betreft een vrijwel letterlijk citaat uit Jes. 49:6 LXX, waar gesproken wordt tot de Knecht des Heren 

en er sprake is van een gaan tot de volken. Het heil is niet beperkt tot Israël, maar reikt tot het einde 

van de aarde. Als reactie op het horen van de heilsboodschap verheugden de niet-Joden zich en zij 

spraken vol lof over het woord van de Heer …. , zij aanvaarden het geloof. 466 

 Lucas maakt zo het verschil duidelijk dat er is tussen de antwoorden en de reactie van Joden 

en niet-Joden. Paulus en Barnabas worden bij het spreken onderbroken door de heidenen. Hun 

                                                
462 Zie ook B.J. Koet, ‘Paul and Barnabas in Pisidian Antioch: A Disagreement over the Interpretation of the Scriptures 
(Acts 13: 42-52)’, in B.J. Koet, Five Studies on Interpretation of Scripture in Luke-Acts (Leuven, University Press, 
1989), 97-118. 
463 Lasteren als reactie wordt ook gezegd van Joden te Korinte, nadat Paulus hen verkondigde dat Jezus de Christus is 
(18:5-6). Lasteren (βλασφημέω) wordt in het NT direct in verband gebracht met God zelf, met de gedachte aan 
schending van zijn macht en majesteit, van zijn woord. Zie H.W. Beyer, TDNT, I: 622-624. 
464 Voor ‘vrijmoedig spreken’ zie ook hierboven, voorafgaande aan de narratieve situatietekening. De uitdrukking ‘vol 
vrijmoedigheid zijn’ (παρρησιάζομαι) treffen we in Handelingen aan in combinatie met spreken voor een vijandig 
gezind publiek. Dit bestaat geheel of gedeeltelijk uit Joden (zie bijvoorbeeld Hand. 2:29; 9:27-28; 13:46; 14:3; 28:31). 
Ook wordt de typering gebruikt voor een niet-vijandig publiek. Zie 18:26 (Apollos); 19:8 (Paulus in synagoge van 
Korinte, waar hij drie maanden optrad); 26:26 (Paulus voor Festus). Deze manier van spreken heeft een politieke 
achtergrond in de Griekse democratie, namelijk het recht van de vrije burger om in de volksvergadering alles te kunnen 
zeggen. In het gewone verkeer tussen mensen krijgt het de betekenis van elkaar als vrienden alles kunnen zeggen. Zie 
H. Schrier, TDNT, V: 871, 873, 882.  
465 De uitdrukking ‘het eeuwige leven’ komt voor in Dan. 12:2 (εἰς ζωὴν αἰώνιον) en kan voor de hoorders van 
Paulus herkenbaar geweest zijn. Lucas gebruikt het als synoniem voor ‘redding’ (Luc. 10:25; 18:18; Hand. 16:30). Het 
eeuwige leven staat hier als de samenvatting van het heil dat Christus verworven heeft.   
466 ἔχαιρον (imperfectum, zij verblijdden zich) καὶ ἐδόξαζον (imperfectum, verheugden zich). 
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interruptie functioneert als en onderstreept de aanvaarding van het evangelie door de niet-Joden, dit 

in tegenstelling tot de verwerping ervan door Joden.467  

 

Met deze samenvattende rede van Paulus laat Lucas de thema’s zien die Paulus in Handelingen 

gebruikt in zijn verkondiging aan Joden. Deze zijn: 

(a) de God van Israël handelt in de geschiedenis van zijn volk;  

(b) God vervult zijn beloften in en met de komst van Jezus;  

(c) rechtvaardiging voor God, vergeving van zonden, is alleen mogelijk door Hem (Jezus). Het 

vraagt geloof dat God blijvend heil biedt in de opwekking van Jezus;  

(d) de Wet van Mozes rechtvaardigt niet;  

(e) Jezus is de redder die gekruisigd, gedood en begraven is;  

(f) Jezus is door God opgewekt uit de dood;  

(g) waarschuwing voor een mogelijk oordeel;  

(h) oproep tot omkeer;  

(i) het evangelie komt eerst tot Joden; bij afwijzing van Joodse zijde wendt Paulus zich tot niet-

Joden. 

 

Lucas schenkt ook uitvoerig aandacht aan de negatieve reactie van οί Ιουδαίοι (de Joden) op de 

toespraak (13:45, 50). In het gedeelte van Handelingen waarin Paulus de centrale persoon is, staat 

de aanduiding οί Ιουδαίοι in een negatief daglicht. ‘De Joden’ zijn jaloers (13:45, 17:5), zij zijn 

leugenaars (18:12, 24:9, 25:7), ze zijn verraderlijk (14:2, 23:12, 23:20), ze zijn luidruchtig (17:5), 

zij zetten menigten aan tot opstootjes (13:50, 14:2, 17:5, 17:13, 21:27), zij beramen geweld en 

moord (13:50, 17:5, 21:11, 23:30). Een uitzondering hierop biedt Hand. 17:11, waar een positieve 

waardering voor de Joodse inwoners van Berea klinkt. De negatieve benadering roept de gedachte 

op dat Lucas met deze redevoering tot Joden zich in feite tegen de Joden opstelt,468 maar de inhoud 

laat ook zien dat het tegendeel het geval is. Paulus verkondigt immers dat God zijn beloften aan 

Israël vervuld heeft door uit Davids geslacht een redder voort te brengen, Jezus (13:23). Deze 

boodschap heeft een positieve inhoud voor de Joden, al worden zij wel aangespoord προσμένειν τῇ 

χάριτι τοῦ θεοῦ (bij de genade van God te blijven) (Hand. 13:43). Pas als Joden de boodschap van 

                                                
467 Smith wijst op de literaire functie van het gebruik van onderbrekingen. ‘Interruption functions both to emphasize 
the essential content of a discourse and to mark conflicts between speakers and hearers for the audience of the 
narrative.’ Zie D.L. Smith, The Rhetoric of Interruption (Berlin: De Gruyter, 2012), 3. Lucas gebruikt vrij frequent dit 
literaire middel om uitspraken of gebeurtenissen te accentueren. Zie Rhetoric,186-243. Voor het Lucaans gebruik van 
interrupties zie ook hoofdstuk 4 bij de exegese van Hand. 17:32. 
468 Over Lucas-Handelingen als anti-Joods boek zie bijvoorbeeld J.T. Sanders, The Jews in Luke-Acts (Philadephia: 
Fortress, 1987); J.B. Tyson, Images of Judaism in Luke-Acts (Columbia: University of South Carolina Press, 1992). 
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God verwerpen, richten Paulus en Barnabas zich tot niet-Joden. Na hun aankondiging ἰδοὺ 

στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη (zie, wij keren ons tot de volkeren), beginnen zij echter in de volgende 

plaats opnieuw direct in de synagoge te verkondigen (14:1). De lijn van het verhaal is dus niet dat 

de apostelen zich verzetten tegen Joden. Wie Paulus’ rede ziet als gericht tegen Joden gaat ten 

minste hieraan voorbij.   

 

2. Verwijsplaatsen en citaten 

In deze studie gebruik ik begrippen zoals citaat, verwijzing, allusie, parafrase. Zij verwijzen naar 

een weergave van een tekstdeel in relatie tot een andere tekst. Deze begrippen zijn als volgt 

gedefinieerd:  

- Een citaat is een letterlijke weergave van een tekstdeel of van een uitspraak van iemand. Te 

onderscheiden zijn daarbij expliciete citaten met of zonder een introductie formule.469  

- Een allusie is een toespeling op of verwijzing naar andere teksten.470  

- Een parafrase is een weergave in eigen woorden van woorden en ideeën van anderen; 

 

Aan Paulus en Barnabas wordt door de leiders van de synagoge gevraagd om na de lezing van de 

Wet en de Profeten een λόγος παρακλήσεως (woord van bemoediging) te spreken. Deze term die 

hier gebruikt wordt voor het verzoek tot het spreken heeft in de Joods-hellenistische synagoge een 

vaste betekenis voor een preek gebaseerd op de lezingen in een dienst op sabbat.471 Waaruit deze 

lezing van de Wet en de Profeten heeft bestaan, vermeldt Lucas niet.472  

                                                
469 Zie G.J. Steyn, Septuagint Quotations in the Context of the Petrine and Pauline Speeches of the Acta Apostolorum 
(Kampen: Kok, 1995), 25. 
470Hays noemt een aantal kenmerken om een allusie in een tekst te kunnen herkennen. R.B. Hays, Echoes of Scripture 
in the Letters of Paul (New Haven: Yale University Press, 1989), 29-32. 1) Beschikbaarheid (availability). De bron van 
de verwijzing is beschikbaar voor de auteur en de beoogde lezers. 2) Volume. Dit wordt bepaald door de frequentie 
waarmee woorden of syntactische relaties uit een voorgaande tekst voorkomen. Hoe vaker er sprake is van herhaling 
van een voorgaande tekst, des te groter is het volume. 3) Herhaling (recurrence). Hoe vaker een bepaalde tekst gebruikt 
wordt in de volgende tekst des te plausibeler is het dat er sprake is van een allusie. 4) Thematische samenhang (thematic 
coherence). Hierbij wordt de vraag gesteld hoe de vermeende allusie past in de lijn van het betoog dat de auteur 
ontwikkelt. 5) Historische plausibiliteit (historical plausibility). Hierbij past de vraag: Kunnen de lezers deze betekenis 
begrepen hebben? 6) Geschiedenis van de interpretatie (history of interpretation). Hebben andere kritische lezers 
dezelfde allusies opgemerkt? 7) Tevredenheid (satisfaction). Hierbij is de leidende vraag of de voorgestelde lezing als 
zinvol ervaren wordt door hedendaagse competente lezers.  
471 Zie exegese Hand. 13: 13-15. 
472 Het centrale deel van een synagogedienst hield het lezen in van de Wet en de Profeten, gevolgd door een preek. 
Voor de Thora- en de Profetenlezing in de synagogale eredienst zie Bruce, Acts, 302; Barrett, Acts 1:628; Keener, Acts 
2: 2048-2050. Lucas geeft aan dat in synagogen de Wet gelezen werd (Hand. 13:27; 15:21). In Luc. 4:17 vermeldt hij 
een profetenlezing. Ten aanzien van de Thora-lezing concludeert S.K. Catto, Reconstructing the First-Century 
Synagoge: A Critical Analysis of Current Research (London: T&T Clark, 2007), 116, ‘Virtually all scholarship on the 
“synagogue” of the Second Temple period agrees that Torah reading was a central function in the “synagogue”.’ 
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Bowker473 veronderstelt op grond van een analyse van Paulus’ toespraak dat op de betreffende 

sabbat de inleidende tekst (proemium) voor de synagogale preek 1 Sam. 13:14 was, terwijl de 

Wetslezing bestond uit Deut. 4:25-46 en de Profetenlezing uit 2 Sam. 7:6-16.474 Op basis van deze 

veronderstelling kan vanuit retorisch perspectief de vraag gesteld worden of Paulus wellicht 

aansluiting gezocht heeft bij deze veronderstelde lezingen in de synagoge, en zo ook bij zijn 

hoorders. Om een antwoord te vinden op deze vraag wil ik nu nagaan welke verwijsplaatsen/citaten 

er in deze rede uit het Oude Testament afkomstig zijn.475 In het onderstaande overzicht beperk ik 

mij daarom tot de vermelding van teksten uit het Oude Testament die een vergelijkbare gedachte 

weergeven als in de toespraak. Een contextuele benadering van deze verwijsplaatsen valt buiten het 

kader van mijn onderzoek.476 

 

Hand. 13  Verwijsplaats/citaat Korte beschrijving 

vs. 17 Ex. 6:6 uitleiden; Ex. 32:11 met een sterke hand uit Egypte 

leiden. 

vs. 18 Deut. 1:31 

 

Ex. 16:35/Nu. 14:33 

de LXX heeft: τροποφορέω = dragen, als een 

voedster koesteren.  

40 jaar in de woestijn. 

vs. 19 Deut. 7:1 

Deut. 12:10 

7 volken. 

land als erfdeel. 

vs. 21 1 Sam. 8:5, 10 vragen om een koning. 

vs. 22 Ps. 89 (Ps. 88:21 LXX) 

2 Sam. 23:1 

1 Sam. 13:14 

Jes. 44:28 

Ik vond David. 

David, de zoon van Isaï. 

een man naar Mijn hart 

Die al Mijn wil zal doen. 

vs. 33 Ps. 2:7 Mijn zoon ben je; Ik, Ik heb je heden verwekt. 

                                                
473 J.W. Bowker, ‘Speeches in Acts: A Study in Proem and Yelammedenu Form’ NTS 14 (1967/68): 100, ‘The 
preacher chose a text which would act as a bridge between the seder and the haftarah, and it was therefore chosen from 
some other part of the scripture. He had to choose a text with at least one word tallied linguistically with a word in the 
haftarah.’  
474 Bowker, ‘Speeches in Acts,’96-104. Zie ook D. Goldsmith, ‘Acts 13 vs. 33-37, A Pesher on II Sam. 7’, JBL 87 
(1968): 321-324; M.L. Strauss, The Davidic Messiah in Luke-Acts: The Promise and its Fulfillment in Lukan 
Christology (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 150-160. 
475 Als bronnen zijn gebruikt: de buitenmarges van NA28; Steyn, Septuagint Quotations; C.K. Barrett, The Acts of the 
Apostles, Vol. II, Acts XV- XXVIII. (Edinburgh: T&T Clark, 1998); Eck, Handelingen; Bock, Acts; Pervo, Acts; 
Zhang, Paul Among Jews; Keener, Acts 3. 
476 Zie voor een dergelijk onderzoek bijvoorbeeld: T. Holtz, Untersuchungen über die Alttestamentlichen Zitate bei 
Lukas. (Berlin: Akademie Verlag, 1968); Steyn, Septuagint Quotations; L.C.A. Alexander, Acts in Its Ancient Literary 
Context: A Classicist Looks at the Acts of the Apostles: Early Christianity in Context (London: T&T Clark, 2005). 
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Hand. 13  Verwijsplaats/citaat Korte beschrijving 

vs. 34 Jes. 55:3 Ik zal jullie geven de betrouwbare inzettingen m.b.t. 

David. 

vs. 35 Ps. 16 (Ps. 15:10 LXX) U zult niet toelaten dat Uw getrouwe vrome 

ontbinding ziet.  

vs. 41 Hab. 1:5 Ziet, verachters, .... zou vertellen. 

47 Jes. 49:6 Ik heb je gesteld tot een licht voor de heidenen, 

opdat je tot redding zou zijn tot het einde van de 

aarde. 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de directe verwijsplaatsen of citaten, op drie uitzonderingen na, in de 

Wet en de Profeten te vinden zijn.477 In bovenstaand overzicht komen Deuteronomium en Samuël 

weliswaar voor, maar niet de door Bowker genoemde hoofdstukken. Dit zou erop kunnen wijzen 

dat Paulus in zijn toespraak geen directe aansluiting gezocht heeft bij die passages uit de Wet en de 

Profeten waarvan Bowker veronderstelde dat deze in de bijeenkomst gelezen zijn. Dit versterkt de 

gedachte dat de theorie van Bowker een speculatief karakter heeft.478  

 

In de Joodse traditie van Schriftuitleg kent men een vrij omgaan met de tekst.479 Op grond van deze 

mogelijkheid ga ik nog een keer langs de rede om te onderzoeken hoe Lucas Paulus’ omgang met 

de Schriften in beeld brengt.  

 

Hand. 13 Toespraak en Schriftgebruik  

16 Paulus begint met: ‘Luistert’. Dit kan een herinnering zijn aan het zo bekende 

Sjema (Deut. 6:4), waarmee tegelijk Deut. als citaattekst ter sprake komt. 
17 ‘De God van dit volk Israël’ doet sterk denken aan Deut. 7:7. Met ‘verkoos’ zijn 

we in Deut. 4:37 en met ‘onze vaderen’ in Deut. 4:31. Het ‘uitleiden uit het land 

Egypte met een sterke hand’ komt voor in Deut. 4:34, ‘Egypte’ komt verder ter 

sprake in Deut. 4:37, 45 en de sprong naar 2 Sam. 7 is via het begrip ‘Egypte’ 

                                                
477 In Tenach behoren de Samuël-boeken tot de Profeten. 
478 Barrett wijst op de door Bowker veronderstelde verbinding tussen de profetenlezing en de Thoralezing en merkt op: 
‘It will be apparent here that much is hypothetical and that the correspondences are not exact.’ Zie Barrett, Acts 1: 624. 
Witherington beoordeelt de theorie van Bowker met: ‘There is of course no certainty in this matter.’ Zie Witherington, 
Acts, 409 n.202. Keener refereert aan onderzoek van preken in synagogen. De meeste ervan komen voor in rabbijnse 
literatuur uit de Amoraic periode (200-500 n.Chr.). ‘Although reconstructing first-century models based on subsequent 
sources may be hazardous, it does seem promising that this speech matches the examples we have, which cannot 
reasonably be assumed to be based on Acts 13 or other NT Examples.’ Zie Keener: Acts 2: 2051. 
479 P.J. Tomson, Als dit uit de Hemel is (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 64. 
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Hand. 13 Toespraak en Schriftgebruik  

denkbaar, want in 2 Sam. 7:6 wordt eveneens gerefereerd aan de bevrijding uit 

dit land. 
18 Met het ‘verdragen’ blijven we in Deuteronomium (zie Deut. 1:31), terwijl de 

woestijntijd in de opeenvolging van het verhaal past. 
19 Het noemen van de ‘zeven volken’ gebeurt in Deut. 7:1, ‘het uitroeien’ ervan 

staat in 2 Sam. 7:9, terwijl ‘het land tot erfdeel geven’ te vinden is in Deut. 4:38.  

20 Met de vermelding ‘ongeveer 450 jaar’ kan bedoeld zijn: tot aan de ballingschap. 

Dit zou aansluiten bij Deut. 4:26 -28. Dat Samuël, de profeet! en niet de richter, 

nu genoemd wordt, is aannemelijk bij de veronderstelde profetenlezing uit 2 

Sam. 7. Dan is er in aansluiting op 2 Sam. 7:9, waar gesproken wordt over ‘al uw 

vijanden voor u uitgeroeid’, de sprong naar Davids vijand Saul is niet vreemd.  

21 In 2 Sam. 7:15 wordt dan ook Saul met name genoemd. 

22 Het ‘verwekken van David tot koning’ is terug te vinden in 2 Sam. 7:8 ‘Ik heb u 

gehaald uit de weide vanachter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over 

Israël.’ Het afzetten van Saul is te herleiden uit 2 Sam. 7:15 ‘maar mijn 

goedertierenheid zal van hem (David) niet wijken zoals wel bij Saul.’  

Aansluitend op deze gedachte van verwerping van Saul en het koningschap van 

David binnen het profetenboek Samuël, valt 1 Sam. 13:14 te noemen, waar staat 

‘De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar zijn hart en de HERE heeft hem tot 

een vorst over zijn volk aangesteld.’ De lijn van Gods handelen in de 

heilsgeschiedenis van Israël heeft Paulus gebracht tot David. (zie mijn exegese 

van Hand. 13:21, 22). Door het gebruik van citaten uit Ps. 89:21, 1 Sam. 13:14 

en Jes. 44:28, komt Paulus tot een van de kernpunten van zijn betoog. Wat nu 

gezegd wordt, is naar de Schriften en heeft dus gezag. 
23 ‘Gód heeft naar de belofte voor Israël de Heiland Jezus doen komen.’ 

24 -25 De tijd van de profeten eindigt met Johannes die aan Israël een doop van omkeer 

predikt (zie exegese van deze verzen). 

26 -31 Christologisch-soteriologisch betoog. 

32 - 33 Hier komt Paulus terug op de belofte van vs. 23 en spreekt van de vervulling 

ervan. De betrouwbaarheid van zijn woorden wordt onderstreept met een citaat 

dat gesteld is in de tegenwoordige tijd.  

34 - 37 Het accent komt nu te liggen op de opstanding van Jezus. Het belang en de 

betrouwbaarheid daarvan wordt ook hier aangegeven door citaten.   

38 - 39 Hier begint een nieuwe passage in de rede. De voor Joden (en volgelingen van 

Jezus) zo belangrijke plaats van de Wet komt nu aan de orde. In vs. 39 is er 

sprake van op grond van de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd worden. Via 
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Hand. 13 Toespraak en Schriftgebruik  

deze sleutelwoorden (in cursief vermeld) is de overgang naar woorden uit 

Habakuk verklaarbaar. We lezen in Hab. 1:4 ‘Daarom verliest de wet haar 

kracht, en nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de 

rechtvaardige ...’ Door associatie met bovenstaande tekst komt de verbinding met 

Hab. 2:4 ‘maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Daarmee zijn we bij 

de woorden van vs. 39.  

40 - 41 Met de nu gegeven waarschuwing blijven we in hetzelfde profetische boek.  

Hab. Hab. 1:5 geeft: ‘Ziet onder de heidenen en let op, en verbaast u, ontzet u, want Ik 

doe een werk in uw dagen, dat gij niet zoudt geloven, wanneer het verteld 

wordt.’ Door deze woorden te citeren uit de Schrift geeft Paulus het beslissende 

karakter van zijn boodschap aan. 

 

Aan deze analyse met betrekking tot de verwijsplaatsen/citaten in deze toespraak zijn de volgende 

conclusies te verbinden:   

(1) Het door ‘Paulus’ ontwikkelde betoog kenmerkt zich door een frequent gebruik van de 

Schriften.480 Bovenstaande analyse geeft aan dat de teksten/gedachten uit Deut. 4:25-46 en 2 Sam. 

7:6-16 een sleutelpositie innemen met passende verwijzingen naar andere Schriftplaatsen, in het 

bijzonder naar Deuteronomium, Samuël en Habakuk.  

(2) De opzet van het betoog vertoont een benadering die goed toegankelijk is voor hen die 

vertrouwd zijn met deze vorm van omgaan met de Schriften.481 

(3) Lucas tekent Paulus als iemand die zijn boodschap gezagsvol presenteert. Dit gezag ontleent hij 

aan de Schriften door ernaar te verwijzen en deze frequent te citeren voor mensen die aan de 

Schriften groot gezag toekennen.   

 

                                                
480 In het kerygma neemt het beroep op de Schrift een belangrijke plaats in. In Handelingen: zie de hoofdstukken 2; 3; 
4; 7; 10; 13; 15. We hebben te maken met het getuigenis van God die spreekt in de Schrift. De citaten in Handelingen 
13 kennen alle een inleidingsformule: vs. 22 ‘Hij = God gaf getuigenis’, dan volgen de eerder aangegeven citaten; vs. 33 
‘zoals geschreven staat in de tweede psalm’, dan volgt Ps. 2:7; vs. 34 ‘Hij heeft aangekondigd’, gevolgd door citaat Jes. 
55:3; vs. 35 ‘Hij zegt op een andere plaats’, met aansluitend de woorden uit Ps. 16:10; vs. 40 ‘wat gezegd is door de 
profeten’, gevolgd door Hab. 1:5; vs. 47 ‘Zo heeft de HEER ons geboden’, met daarna Jes. 49:6. Door deze 
inleidingsformules worden de citaten gemarkeerd en daardoor expliciet als citaten aangeduid. Daar mijn studie zich 
richt op communicatie beperk ik mij tot het aangeven van de plaats die citaten innemen in het communicatieproces. 
Zoals ik eerder aangegeven heb, valt daarmee een intertekstuele beschouwing met betrekking tot deze citaten buiten het 
kader van mijn onderzoek. 
481 Lucas geeft er dus blijk van vertrouwd te zijn met zowel een Joodse als met een klassiek hellenistische manier van 
benaderen.   
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3. Structuur van de toespraak 

In het nu volgende traceer ik het taalkundige onderwerp – de actant – in elke (verkorte) zin. Met 

deze analyse kom ik tot een overzicht van de actanten en hun handelingen in Paulus’ toespraak. Een 

relatief grote frequentie bij het voorkomen van een of meer actanten wijst op de accenten die hun 

handelen in de toespraak krijgen. Daarmee tekent zich de kern van de boodschap af.  

 De toespraak in Handelingen 13 heeft een directe adressering die verschillend geformuleerd 

wordt (zie de vss.16b; 26a; 38a), hetgeen ook inzichtelijk maakt dat deze rede uit drie delen 

bestaat.482 In de nu volgende indeling worden de actanten cursief weergegeven. 483 

 

Deel I   

vs. 16b Adres: Mannen van Israël en vereerders van God, luistert.  

vss. 17 - 20 God als de handelende ten aanzien van onze vaderen (het volk). 

  Werkwoorden als: ἐκλέγομαι (verkiezen), ὑψόω (verhogen), ἐξάγω 

(uitleiden), τροποϕορέω (verdragen), καθαιρέω (vernietigen), 

κατακληρονομέω (als erfdeel geven), δίδωμι (geven).  

vs. 21 Het volk eist een koning. 

vss. 22 - 23 God brengt (uit het nageslacht van David naar de belofte aan Israël) 

Heiland Jezus. 

vss.  24 - 25 Johannes de Doper verkondigt een doop van omkeer. 

 

Deel II   

vs. 26a Adres: Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en 

vereerders van God onder u,  

vs. 26b Als overschakeling: Woord van redding werd gezonden. 

vss. 27 - 29 Reactie. Inwoners van Jeruzalem en hun leiders; hun handelen ten 

aanzien van Jezus. Werkwoorden als: κρίνω (veroordelen), αἰτέω 

(eisen), τελέω (volbrengen), καθαιρέω (afnemen), τίθημι 

(neerleggen).  

vs. 30 God heeft Hem uit de doden opgewekt. 

vs. 31 Jezus verschijnt. Reactie hierop: zijn leerlingen zijn getuigen. 

vs. 32 wij verkondigen. 

vss. 33 - 35 God vervult de belofte in zijn doen opstaan van Jezus. 

                                                
482 Voor een discussie met betrekking tot de structuur van deze toespraak: zie Jervell, Apostelgeschichte, 354 n.458. 
Pervo, Acts, 335 n.34. 
483 In de weergave is de vertaling NBG-51 gebruikt. 
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Deel II   

vs. 36 David sterft en staat niet op. 

vs. 37 God wekt Jezus op die niet meer sterft.  

 

Deel III   

vs. 38a Adres: mannenbroeders. 

vss. 38b - 39 jullie: werkwoorden als: δικαιόω (rechtvaardigen), πιστεύω (geloven)  

vss. 40 - 41 βλέπω (toezien), ὀράω (zien), θαυμάζω (zich verwonderen), 

ἀϕανίζω (verdwijnen).  

God werkt.  

jullie zouden niet geloven als...   

 

 

Dit overzicht laat zien dat God (vss. 17-23) de eerste actant is in de toespraak nadat de adressanten 

vermeld zijn die God vereren. Ook het handelen met betrekking tot Jezus door de inwoners van 

Jeruzalem en hun leiders (vss. 27-29) wordt geaccentueerd. In een groot deel van het 

daaropvolgende gedeelte (vss. 30-37) is God opnieuw de handelende. Daarna wordt de actant met 

‘jullie’ aangegeven in zinsdelen die in een taalkundig passieve vorm staan (vss. 38-39), gevolgd 

door enkele imperatieven (vs. 41) die betrekking hebben op degenen die eerst met ‘jullie’ werden 

aangesproken. In de afsluiting van de toespraak is het opnieuw God die handelt (vs. 41). Lucas laat 

zien dat het gaat om een weergave van Gods handelen in alles wat Paulus aan de orde stelt. In de 

relatie God en Israël is God de handelende van begin tot einde. 

 In deel I blijkt het te gaan over de geschiedenis van God en zijn volk Israël, terwijl in deel II 

de verkondiging met betrekking tot Jezus centraal staat. In Hem heeft God zijn beloften aan Israël 

vervuld, wat blijkt uit de opstanding van redder Jezus uit de dood. Door geloof in Hem worden 

mensen gerechtvaardigd. In deel III worden de hoorders nadrukkelijk aangespoord om deze 

boodschap ter harte te nemen. 

 

4. Klassiek-retorische analyse van toespraken 

Lucas schreef zijn werk in een cultuur waarin communicatie overwegend oraal/auditief gericht 

was.484 In deze samenleving was welsprekendheid een belangrijke voorwaarde voor succes in het 

openbare leven. Ik ga nu na of het werk van Lucas kenmerken laat zien van de toenmalige klassieke 

                                                
484 Zie hoofdstuk 2. 
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retorica. Na een algemeen inleidend gedeelte op de klassiek-retorisch analyse, volgt een analyse van 

de toespraak in Handelingen 13 overeenkomstig de regels van de klassieke retorica. In hoofdstuk 4 

volgt zo’n analyse van de toespraak in Handelingen 17. 

 

Retorica richtte zich op het spreken in het openbaar, zoals politieke betogen, redevoeringen voor 

rechtbanken en gelegenheidstoespraken. De keuze en volgorde van de woorden, de argumentatie en 

aandacht voor emotie, de opbouw van een verhandeling, het gebruik van gebaren, waren 

onderwerpen van reflectie voor sprekers en schrijvers. In het onderwijs nam retorica een belangrijke 

plaats in.485 Voor deze beoefening van de welsprekendheid werden in handboeken voorschriften en 

handreikingen gegeven om tot een goede toespraak te komen.486 Grote werken van Cicero en 

Quintilianus waren er voor gevorderden in het vak. Over wat onder ‘goed’ verstaan moest worden, 

liepen de meningen uiteen.487  

 Ook Lucas was vertrouwd met de retorische gebruiken van zijn tijd. Dat blijkt uit zijn keuze 

voor en de ordening van de gegevens in Handelingen, in het bijzonder met betrekking tot de 

redevoeringen.488 De ‘historische’ Paulus, precies als briefschrijver, laat in zijn brieven zien dat hij 

ten minste op de hoogte was van retorische gebruiken en vaardigheden.489 Of de ‘historische’ 

Paulus al dan niet nadrukkelijk geschoold was in de retorica is voor mijn onderzoek minder 

relevant. Wel kan worden opgemerkt dat de weergave door Lucas van Paulus’ redevoeringen 

retorische kenmerken vertoont, hetgeen in overeenstemming is met de veronderstelde 

                                                
485 T. Morgan, Literate Education in the Hellenistic and Roman Worlds (Cambridge: Cambridge University Press, 
1998), 190: ‘The study of rhetoric is described as part of the final stage of education, supervised by its special teacher, 
the rhetor. (...) Rhetoric is first and foremost the art of speaking.’ 
486 Handboeken: Rhetorica ad Herennium, toegeschreven aan Cicero, maar ook aan een onbekende Cornificius, ± 84 
v.Chr.; Cicero, De Oratore ± 55 v.Chr.; Quintilianus, De Institutione Oratoria, ± 95 n.Chr. Zie George A. Kennedy, 
New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
1984), 12.  
487 Quintilianus, De Institutione, 2.15. 
488 P.E. Satterthwaite, ‘Acts Against the Background of Classical Rhetoric,’ in: The Book of Acts in Its Ancient Literary 
Setting, eds., B. W. Winter and A.D. Clarke, vol. I of The Book of Acts in Its First Century Setting, ed. B.W. Winter 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 337-379. M.L. Soards, The Speeches in Acts, Their Content, Context and Concerns 
(Westminster: John Knox, 1994). 
489 Kennedy, Interpretation, 9-10: ‘Even if he (Paul) had not studied in a Greek school, there were many handbooks of 
rhetoric in common circulation which he could have seen. He and the evangelists as well would, indeed, have been hard 
put to escape an awareness of rhetoric as practised in the culture around them, for the rhetorical theory of the schools 
found its immediate application in almost every form of oral and written communication.’ Het al dan niet geschoold 
zijn van de ‘historische’ Paulus in de retorica is onderwerp van discussie in onder meer R. D. Anderson, Ancient 
Rhetorical Theory and Paul (rev. ed; CBET 18, Leuven: Peeters, 1999), 277: ‘It seems highly unlikely that Paul 
received any formal training in rhetorical theory.’ Hier tegenover: J.H. Neyrey, ‘Social Location of Paul: Education as 
the Key’, in: Fabrics of Discourse: Essays in Honor of Vernon K. Robbins, eds., D.B. Gowler, G. Bloomquist and D.F. 
Watson (Harrisburg: Trinity Press, 2003), 161: ‘Paul is an elite who was educated for a life of leisure and who learned 
the art and craft of rhetoric and philosophy.’  
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vertrouwdheid met retorica van de ‘historische’ Paulus.  

 De klassieke verhandelingen verdelen toespraken in drie hoofdtypen: een juridische, een 

deliberatieve en een epideiktische.490 Welke categorie zich leent voor een analyse van de 

toespraken van Paulus stel ik hierna aan de orde. Van elk hoofdtype schets ik nu eerst de structuur: 

 

 (1) Juridische toespraak 

Een juridische toespraak relateert aan gebeurtenissen uit het verleden en heeft betrekking op 

waarheid en gerechtigheid, waarbij beschuldiging en verdediging kernelementen zijn. Een 

juridische toespraak heeft de volgende structuur:491  

a. Exordium (voorwoord, inleiding) ook wel proemium genoemd. Met het begin van de 

toespraak wordt geprobeerd het gehoor welgezind te stemmen voor hetgeen gaat volgen. Pas 

als de aandacht getrokken is, het gehoor bereid en in staat is om zich in de zaak te verdiepen 

en welwillend geworden is, zullen de hoorders goed voorbereid zijn op wat komen gaat.  

b. Narratio. Hierin wordt de aard van het betreffende onderwerp verklaard en volgt een 

weergave van de feiten. Hierbij moet verveling van de hoorder vermeden worden. Het is de 

bedoeling een voorstelling van zaken te geven die geloofwaardig is en tegelijk gunstig voor 

de zaak waarover het gaat. Een goede narratio is bondig en duidelijk. 

c. Partitio. Nu wordt een opsomming gegeven van de in het betoog te behandelen punten. 

d. Confirmatio, ook wel probatio of argumentatio genoemd. In dit gedeelte van een toespraak 

worden de argumenten aangedragen die een stelling ondersteunen en de zaak van de retor 

bewijzen (confirmatio). Het doel ervan is het overtuigen van het publiek.  

e. Refutatio, ook wel confutatio of reprehensio genoemd. Tegengestelde gezichtspunten 

worden hier weerlegd, waarbij het wel gaat om het kernpunt en niet om details.  

f. Conclusio. De feiten worden samengevat herhaald, waarbij ingespeeld wordt op de 

gevoelens van de rechters. 

Men kan als beklaagde de rechters welwillend stemmen ten opzichte van zichzelf door hen te 

wijzen op de eigen goede eigenschappen en verdiensten. Als voorbeeld noemt Quintilianus een 

moedige levenswandel, in de oorlog opgelopen littekens, verdiensten van eigen voorouders.492 

Daarentegen kan het onder ogen brengen van slechte eigenschappen en gedragingen van de 

                                                
490 Satterthwaite, ‘Acts Against the Background’, 357-358. Quintilianus, De Institutione, 3.7; 3.8; 3.9.1. 
491 Dit juridische model gaat uit van een klassieke strafrechtelijke situatie met een lekenjury. Zie A.D. Leeman en A.C. 
Braet Klassieke retorica: Haar inhoud, functie en betekenis (Groningen: Wolters-Noordhof, 1987), 59-65 en A.C. 
Braet, ‘Een retorische kritiek van de apologie van Willem Aantjes (1978)’, Tijdschrift voor Taalbeheersing 25 (2003): 
19. 
492 Quintilianus, De Institutione, 6.1.21. 
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tegenpartij bij de rechters een gunstige indruk van de aangeklaagde bewerken. 

 

(2) Deliberatieve toespraak  

Een deliberatieve toespraak is beschouwend van aard en heeft betrekking op de toekomst, waarbij 

meestal in een politieke setting aspecten als overreding en ontrading een plaats hebben. De redenaar 

wil activiteiten aanraden op grond van nuttigheid of ontraden vanwege schadelijkheid. De 

onderhavige beleidsdaad in de toekomst is gerelateerd aan eigen interesse en voordeel. Een 

deliberatieve toespraak heeft als structuur: 

Exordium (voorwoord, inleiding) of proemium, narratio, partitio, confirmatio, conclusio of 

peroratio genoemd.493 In vergelijking met de juridische rede ontbreekt de refutatio. In de conclusio 

wordt een samenvatting gegeven waarin men tot een gewogen oordeel komt. Dit genre 

redevoeringen vereist volgens Quintilianus bovenal emoties.494 

  

(3) Epideiktische toespraak  

Een epideiktische toespraak is een gelegenheidstoespraak met betrekking tot het heden.495 Deze 

toespraak gaat over wat te prijzen is, maar kan ook een berispend karakter hebben. De teksten van 

dit type toespraak waren primair en vaak uitsluitend afgestemd op een sierlijke vorm van spreken, 

waarbij het publiek alleen toehoorder was. Deze pronkredevoeringen werden gehouden bij officiële 

plechtigheden of op feestvergaderingen. De lof van iemand kan gehaald worden uit zijn karakter of 

zijn omstandigheden.496 De structuur is als volgt: exordium (voorwoord, inleiding), narratio, 

partitio, confirmatio of probatio/argumentatio, reprehensio, conclusio.  

 

Er is geen eenduidigheid in de terminologie, zo spreekt de auteur van ad Herennium 1.3.4. over: 

exordium, narratio, divisio, conformatio, confutatio, conclusio, terwijl Quintilianus in Institutio 

Oratoria, 3.9.1-5 begrippen hanteert als: proemium, narratio, probatio, refutatio, peroratio, 

propositio (stelling, aanduiding van het onderwerp waarover het gaat).  

                                                
493 Voor de omschrijving van de begrippen: zie de eerder vermelde structuur van een juridische toespraak. 
494 Quintilianus, De Institutione, III.8.12. ‘Veelvuldig moet er woede worden opgewekt of gesust worden en moeten de 
toehoorders tot vrees, begeerte, haat of verzoening gedreven worden. Soms ook moet er medelijden worden gewekt, 
bijvoorbeeld als men hen ertoe moet overhalen belegerden hulp te bieden, of als we de omverwerping van een 
bevriende staat betreuren. In raadgevingen heeft autoriteit het meeste effect.’ 
495 De term ‘epideiktisch’, van ἐπιδείκνυσθαι (= iets van zichzelf tonen, een demonstratie geven), werd het eerst 
gebezigd door Aristoteles. Zie A.G. Verdenius, ‘Isocrates’, Hermeneus 41 (1970): 103. 
496 Quintilianus: ‘Al het goede dat buiten ons staat en dat mensen toevallig ten deel is gevallen, wordt uiteraard niet 
geprezen omdat iemand het heeft gehad, maar omdat hij er eerzaam gebruik van heeft gemaakt.’ Quintilianus, De 
Institutione, III.7.13. 
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5. Klassiek-retorische analyse van de toespraak 

Een indicatie voor het typeren van de rede in Handelingen 13 als een van de drie eerdergenoemde 

hoofdtypen, biedt het verzoek van de oversten van de synagoge. Zij vragen aan Paulus en Barnabas 

een λόγος παρακλήσεως te spreken. Hiermee geeft Lucas op zijn beurt aan dat het om een meer 

deliberatieve toespraak gaat, met als bedoeling veranderingen teweeg te brengen, niet alleen in 

geloof maar ook in gedrag (zie vss. 40-42).497  

 Een analyse van de toespraak in Handelingen 13 volgens de regels van de klassieke retorica, 

waarbij gebruik gemaakt is van de terminologie van Quintilianus, laat de volgende structuur zien:498 

 Proemium (Exordium): vs. 16b ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luistert’. Daar 

Paulus voor een eigen Joods gehoor spreekt, in de vertrouwde setting van een synagoge, kan het 

exordium heel kort zijn. Hij kan veronderstellen dat het gehoor niet eerst gunstig gestemd behoeft te 

worden.  

 Narratio: vs. 17-25. Feiten worden weergegeven via een terugblik op Israëls geschiedenis. 

Het centrale gedeelte van de narratio vormt vs. 23: ‘Uit het zaad van “deze” bracht God naar de 

belofte aan Israël (de) redder Jezus.’ Paulus doet een beroep op Israëls geschiedenis en citeert 

daarbij woorden van Johannes (de Doper) ter ondersteuning van zijn claim dat Gods trouw zijn 

climax vindt in Jezus.  

 Propositio: vs. 26 ‘Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en vereerders 

van God onder u tot ons werd het woord van deze redding [dit heil] gezonden.’ 

 Probatio: vss. 27-37. Paulus zegt dat nu een ‘boodschap van redding’ geproclameerd wordt 

aan Joden en Godvrezenden, die hij wil laten zien door te argumenteren dat redding gepredikt kan 

worden aan Israël omdat God Jezus heeft gerechtvaardigd door Hem uit de dood op te wekken. Hij 

gebruikt twee Schriftbewijzen die naar Joodse traditie gaan over de komende Messias en hij geeft er 

vervolgens een andere duiding aan. De Messias die God beloofde, naar wie de Schriften wijzen, is 

er echter al. Deze is gekomen in de persoon van Jezus (vss. 32-33). Om duidelijk te maken dat de 

psalmist over Jezus spreekt – die géén ontbinding heeft gezien – en niet over David – die wel 

ontbinding heeft gezien – wordt gebruik gemaakt van de retorische figuur antistrofe, waarin het 

laatste woord in opeenvolgende zinnen wordt herhaald. In dit geval gaat het om de herhaling van 

                                                
497 Witherington, Acts, 406-407.  
498 Quintilianus, De Institutione, 3.8.6-3.8.13. Zie ook C.C. Black II, ‘The Rhetorical Form of the Hellenistic Jewish 
and Early Christian Sermon: A Response to Lawrence Wills Response to Lawrence Wills,’ HTR 81 (1988): 1-18, hier 
10: ‘In sum, neither the structure nor the content of Acts 13:13-41 exhibits any significant deviation from the 
conventions of Greco-Roman rhetoric. On the contrary, to an impressive degree Paul’s oration at Pisidian Antioch hews 
closely to those classical norms.’  
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 ‘ontbinding’ (διαφθοράν) in de vss. 34-37.499 

 Peroratio: vss. 38-41. Met ‘U moet dus weten mannen broeders, dat door Hem 

u vergeving van zonden verkondigd wordt’ begint nadrukkelijk de aansporing om deze redding te 

accepteren. Paulus nodigt zijn hoorders dringend uit om vergeving van zonden te ontvangen, die er 

alleen is door het geloof in Jezus en niet door de wet van Mozes (vss. 38-39). Door Hab. 1:5 te 

citeren voegt hij de profetische waarschuwing toe dat het verwerpen van deze boodschap het 

verwerpen van Gods redding inhoudt, met als gevolg dat spotters zullen omkomen (vs. 41). 

 

 

C. Communicatieve verkenningen  

 

1. De retorische situatie 

Paulus en Barnabas komen tijdens hun reis in Antiochië in Pisidië aan. Op sabbat gaan zij naar de 

synagoge, ‘en namen er plaats’. Over het al dan niet onderscheiden zijn van hun plaats ten opzichte 

van andere synagogegangers wordt niets vermeld. Zij worden blijkbaar beschouwd als behorend tot 

dezelfde geloofsgemeenschap, aangezien de leiders van de synagoge in Antiochië hen als ‘mannen 

broeders’ aanspreken en vragen om een woord van vermaning te spreken. Dit versterkt een wij-

gevoel tussen de hoorders en de spreker voor wat er verder volgt.  

 Doordat er niet gesproken wordt van een overleg tussen Paulus en Barnabas over wie van 

hen het woord zal nemen, valt de volle nadruk op Paulus. Hij wordt getekend als iemand die de 

toespraak gaat houden, terwijl over Barnabas pas iets vermeld wordt na de toespraak van Paulus.  

 De dag en de plaats zijn duidelijk aangegeven, respectievelijk de sabbat en een synagogale 

bijeenkomst te Antiochië in Pisidië. Door deze plaatsaanduiding weten de lezers dat Paulus en 

Barnabas niet in Antiochië in Syrië waren, waar zij in de gemeente bekende personen waren. In de 

beschreven situatie in Handelingen 13wordt geen bekendheid verondersteld van Paulus en Barnabas 

met de bezoekers van deze synagoge. Lucas accentueert verder het moment waarop Paulus gaat 

spreken, namelijk na de lezing van de Wet en de Profeten.500 Hij wijst erop dat Paulus bij het 

spreken gaat staan, waarmee hij het beeld oproept van Paulus als een hellenistisch redenaar. Het 

                                                
499 Rhethorica ad Herennium, 4.3.19. Zie Parsons, Acts (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 195. Hand. 13:34-37, 
“34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι δώσω 
ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά. 35 διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 36 Δαυὶδ 
μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ 
εἶδεν διαφθοράν· 37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.” 
500 Voor de mogelijke retorische implicatie hiervan verwijs ik naar het hierboven geboden overzicht van de 
verwijsplaatsen/citaten in Handelingen 13. 
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wenken met de hand versterkt deze typering.501  

 

2. De hoorders 

De aanwezigen worden aangesproken met ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren’ (vs. 16). Er 

wordt dus een onderscheid gemaakt tussen twee groepen. Dit gebeurt ook in vs. 26, waar Paulus 

hen ‘Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en vereerders van God onder u’ noemt 

en er dus opnieuw sprake is van twee groepen.502 Het onderscheid valt in vs. 38 weg. De hoorders 

worden daar immers aangesproken met Ἄνδρες ἀδελφοί zonder een nadere kwalificatie. Dit 

gebeurt op het moment dat Paulus nadrukkelijk een appèl doet op zijn hoorders, waarbij hij lijkt te 

kunnen veronderstellen dat allen, dat wil zeggen de hellenistische Joden en Godvrezenden, bekend 

zijn met de Thora en de Profeten en vertrouwd met de geschiedenis van Gods handelen met zijn 

volk Israël.  

 

3. Paulus als spreker 

Paulus richt zich eerst op een formele manier tot de aanwezigen. Met het imperatieve  

‘hoort’ aan het begin van zijn rede herinnert hij aan het Sjema: ‘Hoor Israël...’ (Deut. 6:4),503 en 

schept zo een sfeer van gezaghebbend spreken, terwijl hij met de aanduiding ‘onze vaderen’ (vs. 

17) ook de verbondenheid met zijn hoorders tot uitdrukking brengt: hij is één met hen. Paulus biedt 

daarna een korte heilshistorische terugblik op de begintijd van het Joodse volk, waarbij hij via een 

drietal citaten uit de Schrift een typering geeft van David als de ware koning van Gods volk. Via 

David vestigt hij de aandacht op Jezus, met ruime aandacht voor de herautsgestalte en functie van 

Johannes (de Doper).  

 Lucas presenteert Paulus nadrukkelijk als verkondiger in het spoor van getuigen uit de 

Schrift, waarmee hij diens betrouwbaarheid als verkondiger aangeeft, want de Schrift is voor zijn 

gehoor gezaghebbend. Paulus verwijst naar alle drie de geledingen van de Tenach,504 legt met het 

                                                
501 Als Lucas in Luc. 4:16-29 vertelt over Jezus die een toespraak houdt in de synagoge van Nazaret, dan vermeldt hij 
dat Jezus bij het spreken gaat zitten. Voor dit verschil in houding tijdens het spreken zie eerder bij de exegese van 
Hand. 13:16a. 
502 In hoofdstuk 5 geef ik een nadere beschrijving van deze hoorders. 
503 De synagogedienst lijkt begonnen te zijn met het Sjema. Zie Bruce, Acts, 301. Peterson, Acts, 385 n.54 vermeldt: ‘A 
typical Sabbath synagogue service would have included a recital of the Sjema (Dt. 6:4-9; 11:13-21; Num. 15:37-41).’ 
Na het eerder gehoorde Sjema (LXX: Ἂκουε, Ισραηλ ...) kan via het door Paulus gebruikte ἀκούσατε een klimaat van 
gezag zijn ontstaan.  
504 Zie het eerder geboden overzicht van de verwijsplaatsen/citaten in Handelingen 13. 
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noemen van citaten retorisch gezien accenten,505 en sluit zich met het ‘tot ons’ in de betekenis van 

‘aan de huidige generatie’ (vs. 26) opnieuw aan bij zijn hoorders. Waar er sprake is van schuld aan 

de dood van Jezus verwijst hij naar de Joden uit Jeruzalem met hun leiders, zodat het verwijt niet 

geldt voor de aanwezigen in de synagoge.  

 Kortom, Lucas typeert Paulus als een spreker die duidelijk oog heeft voor een goede 

verhouding met zijn gehoor. De toespraak is sterk appellerend, zoals blijkt uit het frequent gebruik 

van de imperativus aoristus aan het slot van de rede (vss. 38-41). 

 

 4. De boodschap 

Paulus schetst eerst een beeld van God als de handelende die Israël verkoos als zijn volk en het 

wegleidde uit Egypte. Veertig jaar lang verdroeg Hij zijn volk in de woestijn en gaf het ten slotte 

een land, rechters en de koningen Saul en David. Mozes, die toch de leider was bij de uittocht uit 

Egypte, komt in dit beeld, dat toch ook een samenvatting van de geschiedenis is, niet voor. Zo krijgt 

het heilshandelen van God de volle nadruk. Uit het nageslacht van David brengt God redder Jezus 

voort en met zijn komst is ook het Woord van redding gekomen. Voorafgaande aan Jezus’ optreden 

predikt Johannes de doop van omkeer. De inwoners van Jeruzalem en hun leiders veroorzaken 

echter uiteindelijk door hun eis aan Pilatus de dood van Jezus. Zo vervullen zij wat over Hem 

geschreven is. Maar God wekte Jezus op uit de dood en Hij verschijnt aan zijn leerlingen die 

getuigen dat Hij is opgestaan. In en met de opstanding van Jezus vervult God zijn beloften. 

Rechtvaardiging voor God kan alleen door Jezus via het geloof in Hem.  

 De boodschap van Paulus is in een christologisch-soteriologisch betoog vervat. Met 

γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν (‘U moet dus weten’; 13:38) komt Paulus tot de toepassing van zijn 

toespraak.506 Hij proclameert dat door Jezus vergeving van zonden (ἄφεσις ἁμαρτιῶν) verkondigd 

wordt en gebruikt daarbij geen lidwoord zodat er sprake is van een algemene formulering (vgl. 

5:32; 10:43; 26:18). Vervolgens wordt vergeving van zonden gerelateerd aan de Wet van Mozes en 

gesteld dat (13:38b-39): ([καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως 

δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται (ook van alles, waarvan u niet 

gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door 

Hem [Jezus], NBG-51) Hier doet de vraag zich voor: biedt de Wet vergeving en rechtvaardiging in 

                                                
505 Zie onder exegese vss. 26-37. Ook Shiell, Reading Acts, 56. 
506 Kilgallen noemt Hand. 13: 38-39 de culminatie van Paulus’ toespraak. Zie J. Kilgallen, ‘Acts 13, 38-39: 
Culmination of Paul’s Speech in Pisidia,’ Biblica 69 (1988): 480-506. Hij merkt op (p. 485): ‘Finally, though one can 
divide the speech into logical sections, it is difficult to say that the dynamism of the speech ends anywhere before vv. 
38-39 (or really only after them). It is precisely this dynamic aspect which we are underlining here and through the rest 
of this essay: it includes vv. 38-39 as the cap to the entire argument of the speech.’ 
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sommige gevallen maar niet in alle?507 In de context van de toespraak is er echter geen sprake van 

een impliciete vergelijking van situaties waarin wel vergeving door de Wet mogelijk is en wanneer 

niet.508 Het punt is hier dat rechtvaardiging niet verkregen wordt door je te houden aan de Wet van 

Mozes, maar is juist dat alleen door Jezus vergeving geschonken wordt aan ieder die in Hem 

gelooft. Deze vergeving geldt voor alle zonden zonder onderscheid en voor zowel Joden als niet-

Joden.509 Dezelfde visie op de Wet komt terug in Handelingen 15, als Paulus en Barnabas verslag 

uitbrengen ‘van alles wat God door hen tot stand had gebracht’ (Hand. 15:4). Enkele gelovigen die 

tot de partij van de Farizeeën behoren, geven bij die gelegenheid de aanwezigen te verstaan dat ook 

niet-Joodse gelovigen besneden moeten worden en zich aan de Wet van Mozes dienen te houden. 

Door middel van een getuigenis van Petrus (Hand. 15:7-11) en ook van Jacobus (Hand. 15:12-21) 

wordt dan betoogd dat de Wet niet langer een soteriologische of ecclesiologische functie heeft.510 

 De reactie op de woorden van Paulus is zowel positief als negatief. Velen zijn aangesproken 

door de woorden van Paulus, zodat na afloop van de bijeenkomst in de synagoge inderdaad velen, 

zowel Joden als Godvrezenden, de nabijheid van Paulus en Barnabas zoeken, die met hen in 

gesprek blijven en al het mogelijke doen om hun boodschap over te brengen. De volgende sabbat 

wordt de dienst bijgewoond door ‘bijna de hele stad’. Blijkbaar wil iedereen naar de nieuwe 

boodschap luisteren, ook de niet-Joden. Vooral deze laatsten zijn blijkbaar aanwezig, wat te 

concluderen valt uit de vermelding ‘bijna heel de stad’. Positief is dus in ieder geval de reactie van 

niet-Joden en dat is er een van blijdschap. 

 Met de Joden in Antiochië ontstaat er echter een conflict. Mogelijk zijn zij bezorgd omdat 

het gevaar dreigt dat de identiteit van het Joodse volk, beschermd door de Wet van Mozes, 

aangetast wordt door de grote toeloop van niet-Joden door hun geloof in Jezus. Ondanks deze 

conflictsituatie blijven Paulus en Barnabas vrijmoedig spreken. De afwijzing door de Joden is voor 

                                                
507 Witherington, Acts, 413, oppert deze mogelijkheid, maar tekent aan: ‘It is also possible, however, that Luke simply 
means that Jesus sets one free from all sins, none of which the Law of Moses could really deal with.’ Johnson, Acts, 
236, schrijft: ‘It is not certain whether the phrase “from all the things which by the Law of Moses” is intended to mean 
that: a) the Law offered forgiveness and righteousness in some cases but not all; or b) the Law was insufficient as a 
whole with regard to forgiveness and righteousness.’ Op beide mogelijkheden wijst ook Holladay Acts, 274, en stelt 
‘The first view is more probable. Luke’s claim is that forgiveness of sins is now being proclaimed through Jesus and 
that, although it was impossible through the law of Moses to experience the full acquittal of sins, now, through Jesus, 
everyone who believes is (fully) acquitted.’ 
508 Bruce, Acts, 311 ‘nothing in the context suggests that the sacrificial law is in view.’ 
509 I.H. Marshall, The Acts of the Apostles: An Introduction and Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 228 
‘Above all, one should not miss the significance of “every one that believes”): this offer is implicitly for Gentiles as 
well as Jews.’ 
510 Zie S. Butticaz, ‘Acts 15 or the “Return of the Repressed”? The Church and the Law in Acts’ in: Torah in the New 
Testament, eds., M. Tait and P. Oakes (London: T&T Clark, 2009), 123. Butticaz, ‘Acts’, 120 ‘By raising the sensitive 
matter of circumcision, the Pharisees of Acts 15 accordingly move the issue of salvation of pagans on the level of social 
identity. In the first century, circumcision and Torah were in effect the “identity markers”, the sign of belonging to the 
Chosen People.’ 
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Paulus aanleiding om te zeggen dat het woord Gods noodzakelijk wel eerst tot hen gesproken is, 

maar dat er nu ook ruimte is voor de verkondiging aan niet-Joden. 

 De boodschap in Hand. 13:38-39 dat de Wet na de komst van Christus geen heilsbetekenis 

kent, heeft geleid tot uitvoerige discussies over de relatie ‘Paulus en de Wet’ in Handelingen,511 

alsmede over Paulus’ visie op rechtvaardiging.  

 Ten aanzien van de eerste kwestie is de constatering van belang dat als Lucas in 

Handelingen spreekt over de Wet, dan is dit spreken allereerst geconcentreerd rond de persoon van 

Paulus.512 Marguerat, bijvoorbeeld, kaart voorts de dualiteit aan met betrekking tot de visie op de 

Wet in Handelingen. Enerzijds komt Paulus’ respect voor de Wet uitdrukkelijk naar voren, 

anderzijds wordt in Handelingen 13 aangegeven dat de Wet geen soteriologische betekenis heeft 

voor volgelingen van Jezus.513 Wat in die dualiteit een rol speelt is dat Lucas met Paulus’ respect 

voor Mozaïsche gebruiken een beeld van het christendom schetst dat gezien moet worden als een 

godsdienst met gerespecteerde kenmerkende gebruiken. Deze verbondenheid met de Joodse 

godsdienst laat zien dat het christendom een respectabele religie is die volgens Romeinse 

maatstaven niet als onwettig geldt.514 In en bij dit alles speelt de kwestie van vormgeving aan de 

eigen identiteit zeker ook een rol. 

 Wat de tweede kwestie betreft, de discussie over Paulus en rechtvaardiging, moet om te 

beginnen worden aangetekend dat er naar aanleiding van Hand. 13:38, 39, waar gesproken wordt 

over vergeving van zonden, gerechtvaardigd worden en de Wet (van Mozes), een consensus is 

ontstaan dat Hand. 13:38, 39 wijst op bekendheid van Lucas met opvattingen van Paulus.515 Gesteld 

kan daarom worden dat zowel Lucas als Paulus over de Wet spreken. Het is echter Lucas die het 

thema vergeving van zonden formuleert in de Paulijnse terminologie van rechtvaardiging.516 

Vergeving van zonden is derhalve eerder een Lucaanse uitdrukking dan een Paulijnse. 

                                                
511 Zie D. Marguerat, Paul in Acts and his Letters (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013), 48 n.2. 
512 Marguerat, Paul in Acts, 50 n.7. Bij Paulus 21 keer en bij Stefanus 7 keer. 
513 Enkele voorbeelden: Paulus besnijdt Timoteüs voordat hij hem meeneemt op zijn reis, ‘uit respect voor de Joden in 
die plaatsen’ (16:3). Na zijn vertrek uit Korinthe (18:18) schoor hij zijn haar af, want hij stond onder een Nazireïsche 
gelofte. Bij zijn aankomst in Jeruzalem betaalde hij de kosten die een viertal broeders moesten betalen vanwege een 
Nazireïsche gelofte en meldde hij dit officieel bij de tempelautoriteiten (21:26). 
514 Marguerat, Paul in Acts, 63.  
515 Pervo, Acts, 340 n.87. Blomberg schrijft: ‘Surely it is best to follow a substantial consensus of commentators that 
see Acts 13:38-39 as actually one of the most Pauline statements in the entire book.’ Zie C.L. Blomberg, ‘The Christian 
and the Law of Moses’, in: I.H. Marshal and D. Peterson, Witness to the Gospel: The Theology of Acts (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1998), 406. 
516 Barrett, Acts 1:650. De formulering ἄφεσις ἁμαρτιῶν (vergeving van zonden) wordt vaker door Lucas gebruikt. 
Zie bijvoorbeeld in Luc. 1:77, waar Zacharias spreekt over kennis van heil in de vergeving van hun zonden: τοῦ 
δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Zie ook Hand. 5:31; 10:43; 26:18. 
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Rechtvaardiging behoort echter weer vooral tot de terminologie van Paulus,517 en het is met name 

de visie van Paulus op rechtvaardiging die onderwerp is van een brede discussie.  

 Auteurs als E.P. Sanders, J.D.G. Dunn en N.T. Wright interpreteren Paulus vanuit zijn 

Joodse achtergrond, terwijl het eerder gangbaar was om hem in een hellenistische context te 

plaatsen.518 Deze nieuwe benadering is bekend als de New Perspective on Paul. De kern van dit 

nieuwe perspectief is de erkenning dat het jodendom geen religie van zelfgerechtigheid is, waardoor 

de mensheid de verlossing voor God wil verdienen. De gangbare negatieve beoordeling van het 

jodendom als een wettische doe-het-zelf-godsdienst moet daarom worden bijgesteld. Als Paulus 

spreekt over ‘de werken van de wet’ (Gal. 2:15,16) bedoelde hij niet dat het doen van ‘goede 

werken’ het mogelijk maakte om in een goede verhouding tot God te komen, maar, zo schrijft 

Dunn: ‘Works of law, in other words, were what Israel’s righteousness consisted of, Israel’s part of 

the covenant which Yahweh had made with Israel in first choosing Israel as his special people.’519 

 Sanders gebruikt de term ‘verbondsnomisme’ om het karakter van het eerste-eeuwse 

Palestijnse jodendom te duiden. De betekenis van ‘covenant nomism’ is dat de menselijke 

gehoorzaamheid niet wordt uitgelegd als het middel om Gods verbondsvolk te worden.520 Dat kan 

niet worden verdiend want het is een zaak van Gods genade. Gehoorzaamheid is wel het middel om 

de status binnen het verbond te behouden.  

 Wrights visie is dat ‘Saul of Tarsus was not interested in a timeless system of salvation, 

whether of works-righteousness or anything else. Nor was he interested simply in understanding 

and operating of a system of religion, a system of “getting in” and/or “staying in” (Sanders’ 

categories). He wanted God to redeem Israel. Moreover, he drew freely on texts from the Hebrew 

Bible which promised that Israel’s God would do exactly that.’ Wright noemt als punt van 

wezenlijk belang: ‘Jews like Saul of Tarsus were not interested in an abstract, timeless, ahistorical 

                                                
517 Holladay, Acts, 274 ἄφεσις ἁμαρτιῶν (vergeving van zonden). ‘This language is more prominent in Luke-Acts 
than in Paul, where it occurs only in the disputed letters (Eph. 1:7 and Col. 1:14, cf. Rom. 3:25; 4:7 quoting Ps. 32: 1-2), 
This may signify some commonality or thematic continuity in Luke-Acts and post-Pauline traditions.’ 
518 Enkele voorbeelden uit de veelheid aan literatuur: E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of 
Patterns of Religion (London: SCM, 1977); Paul, the Law, and the Jewish People (Philadelphia: Westminster, 1983); 
Paul (Oxford: Oxford University Press, 1991). J.D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle (Edinburgh: T&T Clark, 
1998). N.T. Wright, What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity? (Oxford: Lion 
Publishing, 1997). 
519 Dunn, Paul, 355. Gal. 2:15, 16 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί· εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ 
δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν 
ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ 
δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. (Vert. NBG-51 ‘Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de 
mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof 
in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want 
uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden’).  
520 Sanders, Paul, 422. 
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system of salvation. They were not even primarily interested in, as we say today, “going to heaven 

when they died”. They believed in the resurrection, in which God would raise them all to share in 

the life of the promised renewed Israel and renewed world.’521 

Mijn studie richt zich op de Lucaanse Paulus. Een benadering van de begrippen vergeving van 

zonden, gerechtvaardigd worden en de Wet (van Mozes) bij de historische Paulus blijft daarom 

achterwege.  

 
 

D. Bevindingen 

 

In Handelingen wordt wel gesproken over een predikende Paulus, maar een nadere uitwerking van 

de inhoud van zijn prediking ontbreekt. In Handelingen 13 geeft Lucas voor het eerst expliciet weer 

wat de verkonding van Paulus tot Joden inhoudt. 

 Paulus spreekt op uitnodiging van de leiders van de synagoge in Antiochië in de 

samenkomst van Joden en Godvrezenden een bemoedigend woord na de voorlezing uit de Wet en 

de Profeten. Nadat Paulus met de hand een gebaar gemaakt heeft, begint hij staande te spreken, 

hetgeen gebruikelijk was voor een hellenistisch spreker. Lucas tekent Paulus hiermee als een 

Griekse redenaar.  

 In de toespraak laat Lucas de thema’s zien die Paulus gebruikt in zijn verkondiging aan 

Joden. Vanuit retorisch perspectief kan de vraag gesteld worden of Paulus mogelijk aansluiting 

gezocht heeft bij de voorafgaande lezingen in de synagoge en zo ook bij zijn hoorders. In dit 

verband ga ik de veronderstelling van Bowker na dat de lezing uit Wet en Profeten respectievelijk 

Deut. 4:25-46 en 2 Sam. 7:6-16 zou betreffen. Na de analyse van de verwijsplaatsen/citaten die in 

deze toespraak voorkomen, blijkt deze veronderstelling speculatief te zijn. De toespraak in 

Handelingen 13 vertoont kenmerken van de klassieke retorica.522 Met het verzoek aan Paulus en 

Barnabas een λόγος παρακλήσεως te spreken geeft Lucas aan dat het gaat om een meer 

deliberatieve toespraak die bedoeld is om veranderingen bij de hoorders teweeg te brengen, niet 

alleen in geloof maar ook in gedrag.  

 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 gezaghebbend. Lucas typeert Paulus als een spreker die in het bijzonder oog heeft voor een 

                                                
521 Wright, What Saint Paul Really Said, 32, 33. 
522 Satterthwaite, ‘Acts Against the Background’, 357-358. Quintilianus, De Institutione, 3.7; 3.8; 3.9.1. 
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goede verhouding met zijn gehoor. De toespraak is sterk appellerend, zoals blijkt uit het frequente 

gebruik van de imperativus aoristus aan het slot van de rede (vss. 38-41). Velen voelen zich 

aangesproken door de woorden van Paulus. Niet-Joden reageren blij op de woorden van Paulus. Op 

de sabbat die volgt, wordt de dienst zelfs bijgewoond door ‘bijna de hele stad’. Iedereen wil de 

nieuwe boodschap horen, vooral de niet-Joden die blij op de woorden van Paulus reageren.  

 Met de Joden ontstaat er echter een conflict, maar Paulus en Barnabas blijven het woord van 

God met volle vrijmoedigheid verkondigen. 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. 

De vermelde communicatieve verkenningen in Handelingen 13 hebben betrekking op de 

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

bijeenkomst.  
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HOOFDSTUK 4. HET EVANGELIE GEBRACHT AAN GRIEKEN (HAND. 17:16-34) 

 

 

A. Inleiding 

 

In de nu volgende analyse van Hand. 17:16–34 zoek ik in de tekst naar gegevens die de basis zullen 

vormen voor een beschouwing over de communicatie die plaats vindt in Lucas’ weergave van het 

optreden van Paulus in Athene.523  

 

 

B. Exegetische verkenningen 

 

1. Tekst en context 

a. Narratieve situatietekening (Hand. 17:16-18) 

 

 Hand. 17:16-18 
 16 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν 

 αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς 

 Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς 

 παρατυγχάνοντας. 18 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον 

 αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον· τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ· ξένων δαιμονίων 

 δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι, ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 

 

Voorafgaande aan Hand. 17:16 wordt verteld dat Paulus door begeleiders van Tessalonica naar 

Athene wordt gebracht. Gezien de vermelding dat Paulus in Athene wacht op de komst van Silas en 

Timoteüs (vs. 15) kan verondersteld worden dat hij oorspronkelijk niet van plan was om hier het 

evangelie te gaan verkondigen, maar, zoals hierna ook besproken zal worden, blijkt hij wel degelijk 

actief op te treden als verkondiger en spreekt hij met Joden en nadrukkelijk met niet-Joden. Athene, 

in een roemrijk verleden stad van wetenschap en cultuur,524 was in de eerste eeuw van onze 

jaartelling politiek onbelangrijk geworden en economisch achteruitgegaan, maar het had nog wel 

                                                
523 Zie voor de werkwijze Hoofdstuk 3 A. Inleiding. 
524 Voor een beeldbeschrijving van Athene in de eerste eeuw van onze jaartelling zie: D.W.J. Gill, ‘Achaia’ in: The 
Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting, eds., D.W.J. Gill and C. Gempf, vol. 2 of The Book of Acts in Its First 
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naam als cultuurcentrum. Hier vindt de confrontatie plaats van het evangelie met de beschaafde 

pagane wereld. 

 

vs. 16 

Lucas beschrijft deze confrontatie vanuit verschillende perspectieven, om te beginnen vanuit het 

perspectief van Paulus. 

 Paulus, wachtend op Silas en Timoteüs, loopt de stad door en wordt daarbij voortdurend 

παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ (zijn geest in hem geprikkeld) bij het zien van de vele 

godenbeelden.525 Hoewel de aanwezigheid van godenbeelden voor Paulus een vertrouwd 

verschijnsel moet zijn geweest, is zijn reactie op het zien ervan in Athene blijkbaar sterk gevoed 

door het buitensporige aantal godenbeelden.526 De hoeveelheid laat hem een stad zien die heel sterk 

betrokken is op een in zijn ogen verkeerde godsdienst. Paulus wordt door Lucas niet getekend als 

een van de talrijke toeristen die de godenbeelden als cultuurwerken opvatten en opgetogen de 

sporen zochten van Socrates, Plato en anderen. Lucas bereidt daarentegen de lezer voor op wat 

komen gaat, namelijk de confrontatie van het evangelie met de pagane leefwereld. Er wordt een 

spanning opgebouwd die straks in de redevoering van Paulus tot ontlading komt.  

 Wat het taalgebruik betreft valt op dat Lucas niet het neutrale woord εἰκών (beeld, 

afbeelding) gebruikt, maar de samenstelling κατ-είδωλον met de term εἴδωλον (afgodsbeeld).527 

Daarmee geeft hij weer hoe Paulus vanuit Joods perspectief naar godenbeelden kijkt en daarmee 

blijk geeft van grote afkeer.528 Deze afkeer komt ook tot uitdrukking als Lucas om Paulus’ gevoel 

weer te geven het werkwoord παροξύνω hanteert. In de LXX wordt meer dan eens dit werkwoord 

gebruikt om de toorn van de HEER te beschrijven die zijn volk Israël oproept door het bedrijven van 

afgoderij.529 

 

vs. 17  

                                                
Century Setting, ed. B.W. Winter (Grand Rapids: Eerdmans, 1994; repr., Eugene: Wipf & Stock, 2000), 441-450; 
Peterson, Acts, 488; C.S. Keener, Acts, vol. 3 (Grand Rapids: Baker Academic, 2014), 2564-2566. 
525 Het duratieve wordt aangegeven met het imperfectum παρωξύνετο van het werkwoord παροξύνω = driftig 
worden, sterk geprikkeld raken, hevig verontwaardigd worden. 
526 C.K. Barrett, The Acts of the Apostles, Vol. II, Acts XV- XXVIII (Edinburgh: T&T Clark, 1998), 827, verwijst naar 
de aanwezigheid van talrijke zuilen, zo genoemde ‘Herms’, heilige stenen verbonden met de verering van Hermes. 
Deze stonden aan de noordwesthoek van de markt in Athene, de hoofdingang van de markt, waardoor Paulus 
waarschijnlijk de stad inging toen hij van Piraeus kwam. 
527 Lucas gebruikt dit ook in Hand. 7:41; 15:20. Dit woordgebruik geeft een indicatie van de lezers die Lucas in 
gedachten had. Zij wijzen verering van godenbeelden af. Zie hoofdstuk 6 ‘Lucas: zijn woord en zijn lezers’. 
528 Dezelfde term wordt bij het beeldverbod gegeven in de LXX-vertaling van Ex. 20:4 en Deut. 5:8. 
529 Deut. 9:18; 29:28; Jes. 65:3; Hos. 8:5; Ps. 106:29 (Ps. 105:29 LXX). 



	 141 

De vermelding μὲν οὖν markeert in Handelingen vaak een nieuwe scène.530 Zo leidt Lucas in 

Hand. 17:17 het begin in van Paulus’ publieke optreden in Athene. Het woord οὖν (dus, dan) legt 

een nauw verband tussen Paulus’ verontwaardiging over de idolatrie van Athene en zijn prediking 

van het evangelie. Ik vertaal διελέγετο μὲν οὖν daarom met ‘Zo voerde hij dan gesprekken met 

...’531  om tot uitdrukking te brengen dat de aanblik van zoveel godenbeelden voor Paulus juist de 

aanleiding vormde om het evangelie te verkondigen.  

 Het gebruikte werkwoord διαλέγομαι (met iemand spreken, het woord voeren) wordt in 

Handelingen een terminus technicus voor het leergesprek van Paulus in de synagoge en op andere 

plaatsen.532 Het komt dichtbij de betekenis van een toespraak houden en prediken. Paulus beperkt 

dat niet tot de synagoge, maar is ook op de markt volop in contact met mensen die daar toevallig 

waren.533 Dat hij op de markt discussieerde, roept voor de beoogde lezers de herinnering op aan de 

werkwijze van de Griekse filosoof Socrates (469-399 v.Chr.).534 Van hem werd verteld dat hij op de 

markt met inwoners van Athene gesprekken voerde over allerlei praktische filosofische 

onderwerpen.535 Lucas is hiervan op de hoogte, hetgeen blijkt uit de impliciete verwijzingen naar 

Socrates in wat Lucas laat volgen. Zo vertelt hij in vs. 18 dat Paulus in gesprek raakt met enige 

filosofen, wat doet denken aan de werkwijze van Socrates. Verder hanteert Lucas in vs. 18 het 

begrip ξένοι δαιμόνια (vreemde godheden), een aanduiding die destijds voorkwam in de aanklacht 

waarop Socrates ter dood veroordeeld werd.536 Met deze en andere verwijzingen –zie ook de 

exegese van vs. 19 – portretteert Lucas Paulus als een filosoof op niveau, te vergelijken met 

                                                
530 Zie ook Hand. 1:6. Zo Barrett, Acts 2:828. 
531 μὲν οὖν is ‘a favorite formula in Acts for opening a new section of the narrative connecting it with the preceding 
section’, zo Bruce, Acts, 102. Hij wijst op 1:18; 2:41; 5:41; 8:4, 25; 9:31; 11:19; 12:5; 13:4; 15:3, 30; 16:5. 
532 Zie L. Coenen, E. Beyreuther und H. Bietenhard, Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament (Wuppertal: 
Brockhaus, 21970), 181. Zie ook Schrenk in TDNT II: 94-95. Het werkwoord διαλέγομαι wordt in het tweede deel van 
Handelingen gebruikt: Hand. 17:2, 17; 18:4, 19; 19:8, 9; 20:7, 9; 24:12, 25. Verder komt het in het NT alleen voor in 
Mc. 9:34; Hebr. 12:5 en Judas 9, waar het in de betreffende teksten de betekenis heeft van betwisten, van (fel) 
discussiëren. 
533 Voor de discussie over het al dan niet bestaan van de synagoge als religieus centrum in de eerste eeuw verwijs ik 
naar hoofdstuk 5. 
534 Keener, Acts 3:2598. ‘Luke compares Paul’s situation so that of Socrates, thereby honoring Paul for his Hellenistic 
readers’; K.O. Sandnes, ‘Paul and Socrates: The Aim of Paul’s Areopagus Speech,’ JSNT 50 (1993): 22. ‘The extensive 
use of Socrates tradition in antiquity suggests that Luke’s readers would be aware of this implicit comparison. Socrates 
was one of the best-known figures of Greek history.’ 
535 Zie onder andere B. Witherington III, The Acts of the Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1998), 514-515; R. Pesch, Die Apostelgeschichte. vol.2. EKKNT 5 (Zurich: Benziger, 1986), 131; R.I. 
Pervo, Acts (Minneapolis: Fortress, 2009), 424-425. 
536 Zie Plato (ca 427- 347 v.Chr.), een leerling van Socrates, in: Apologia Socratis, 11.24B, 14.26B. 
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Socrates.537 Daarmee geeft hij aan dat Paulus op een lijn gezet kan worden met grote intellectuelen 

van zijn tijd, zelfs in Athene.538  

 Ook in Athene begint het missionaire werk van Paulus bij de Joden en de σεβομένοι 

(Godvrezenden). In het Nieuwe Testament heeft σεβομένοι betrekking op sympathisanten met het 

jodendom en wordt synoniem gebruikt met οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν (zie de exegese Hand. 13:16, 

26, 43).539 Ook hier volgt Paulus de werkwijze dat hij zich pas tot de niet-Joden richt, nadat hij eerst 

aan beide andere groepen verkondigd heeft (4:1; 13:46; 16:13; 17:1, 10; 18:4), met dit verschil dat 

in dit gedeelte van Handelingen geen melding wordt gemaakt van afwijzing door Joden. Wanneer 

Lucas vermeldt dat Paulus ‘elke dag’ op het marktplein – in Athene de plaats van debat, niet van 

handel – gesprekken voert, bedoelt hij hiermee het verschil aan te geven met zijn benadering van de 

Joden. Met hen onderhoudt hij zich immers in de synagoge op sabbat.540  

 Paulus sprak eerst in het algemeen met de inwoners van Athene, maar zo meldt Lucas, het 

gesprek gaat zich toespitsen op de leiders van de niet-Joden die getypeerd worden als 

‘vertegenwoordigers van enkele filosofische scholen’. Lucas vertelt dan vervolgens vanuit het 

perspectief van deze gesprekspartners hoe Paulus met hen in discussie gaat. 

 

vs. 18  
De ontmoeting met enkelen van hen verandert van karakter. Terwijl Lucas in vs. 17 het werkwoord 

διαλέγομαι (met iemand spreken) gebruikt om de aard van het contact aan te geven, in vs. 18 

verschuift hij naar het werkwoord συμβάλλω (discussiëren met ..., in woordenstrijd geraken 

met …).541  

                                                
537 De publieke dimensie van het optreden kwalificeert de goede filosoof. Wie de privacy zoekt bij het onderwijzen, 
wordt bekritiseerd als zijnde slecht. Zo A.J. Malherbe, ‘Not in a Corner’, in: A.J. Malherbe, Paul and the Popular 
Philosophers (Minneapolis: Fortress Press, 2006), 147-165. Voor ‘als een Socrates van zijn tijd’, zie B. Witherington 
III, New Testament Rhetoric: An Introductory Guide to the Art of Persuasion in and of the New Testament (Eugene: 
Cascade, 2009), 68. 
538 In de beschrijving van Lucas zijn er verschillende overeenkomsten op te merken tussen Paulus en Socrates. Beiden 
zijn in gesprek met mensen op plaatsen waar doorgaans mensen komen, zoals op de markt. De traditie tekent Socrates 
als sprekend met andere filosofen. Daarbij vormde de dialoog zijn retorische strategie. Zie Diogenes Laërtius, Leven en 
leer van beroemde filosofen, vert. R. Ferwerda (Amsterdam: Amboboek, 2000), boek 2.20, 2.22, 2.24. Diogenes 
gebruikt daarbij het werkwoord διαλέγομαι om het handelen van Socrates aan te geven; Sandnes, ‘Paul and Socrates’, 
21 merkt op, dat Lucas voor Paulus’ activiteit op de markt in Athene hetzelfde werkwoord διαλέγομαι gebruikt. Zo 
wordt Paulus door Lucas getekend als iemand die zijn boodschap onderwijst op een manier à la Socrates; J.W. Jipp, 
‘Paul’s Areopagus Speech of Acts 17:16-34 as Both Critique and Propaganda,’ JBL 131, no. 3 (2012): 571, ziet als 
belangrijkste parallel dat Socrates beschuldigd werd van het brengen van nieuwe goden in Athene. Ook Paulus moest 
zich verantwoorden met betrekking tot dezelfde inbreuk.   
539 Voor een nadere discussie over σεβομένοι en οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν zie hoofdstuk 5.  
540 Vergelijk zijn werkwijze in Hand. 17:2. 
541 Barrett, Acts 2:829 heeft ‘to argue with’. 
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Van de verschillende wijsgerige stromingen in Athene,542 treden de hier genoemde Epicureeërs en 

Stoïcijnen blijkbaar op de voorgrond.543 De eerstgenoemden waren volgelingen van Epicurus, een 

filosoof uit de vierde eeuw vóór Chr. in Athene (341-270 v.Chr.). De Stoïcijnen ontleenden hun 

naam aan de beschilderde zuilengang, de στοά ποικίλη, de plaats waar Zeno van Cyprus (± 340-

265 v.Chr.) in Athene doceerde. Hem beschouwden zij als hun grondlegger. Voor de 

oorspronkelijke lezers van Handelingen waren dit blijkbaar bekende stromingen, want Lucas legt 

niet uit wie Epicureeërs en Stoïcijnen zijn.  

 De reactie op Paulus’ woorden van de kant van enkele van de filosofen met wie hij in 

discussie is, is tweeledig. Er zijn er die duidelijk laten blijken dat zij zich verheven en superieur 

voelen boven Paulus die zij laatdunkend een ‘graantjespikker’, een praatjesmaker, noemen.544 Zij 

reageren met: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ De aanduiding οὗτος (die) drukt een 

minachting uit.545 De gebruikte optatief van het werkwoord θέλω (willen) drukt iets uit dat kan 

worden weergegeven met: ‘Wat zou deze praatjesmaker ons nog kunnen vertellen?’ Maar anderen 

reageren welwillender en zeggen: ‘Hij schijnt een verkondiger van uitheemse godheden te zijn.’546 

Deze tweede reactie ziet Paulus als verkondiger, een kwalificatie die hem in een religieuze context 

plaatst.547 Lucas gebruikt de term verkondiger van ‘uitheemse godheden’ waarin ξένος (uitheems, 

vreemd) de betekenis heeft van niet tot de eigen gemeenschap behorend en daardoor bedreigend. 

Deze term ξένος met de gebruikte meervoudsvorm was destijds in de aanklacht tegen Socrates 

opgenomen,548 die vervolgens in Athene op grond van de beschuldiging ‘vreemde goden’ te hebben 

geïntroduceerd ter dood werd veroordeeld en gedwongen tot het drinken van de gifbeker.549 Een 

echo van het optreden van Socrates is te horen in deze woorden in Handelingen. In de tweede 

reactie, evenals de eerste weergegeven in de directe rede, wordt geen beschuldiging geuit, maar 

                                                
542 Zie B. Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation (Lund: Gleerup, 1955), 47; Witherington III, Acts, 
514; J. Roloff, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 181988), 257. 
543 In hoofdstuk 5 volgt een schets van de opvattingen van de laatste groepen. 
544 σπερμολόγος, letterlijk zaad of graan pikkend. Het is een spotwoord voor iemand die overal kennis oppikt en 
daarmee pronkt. Ook weer te geven met: praatjesmaker, betweter, onwetende plagiaatpleger of charletan. 
545 BDR §290.1, noot 1. 
546 De eerste reactie wordt ingeleid met καί τινες, de tweede met οἱ δέ. Voor de mogelijkheid de eerste reactie te zien 
als gegeven door Epicureeërs, de tweede door Stoïcijnen, zie hierna hoofdstuk 5.  
547 ‘Verkondiger’ is afgeleid van het werkwoord καταγγέλλω (verkondigen), dat ook voorkomt in Hand. 17:3 (Jezus 
wordt als de Christus verkondigd), 17:13 (het woord Gods wordt verkondigd), 17:23 (verkondiging met betrekking tot 
de onbekende god). Het hier door Lucas gebruikte werkwoord komt in het Nieuwe Testament alleen voor in 
Handelingen en de brieven van Paulus. Zie Coenen, Begriffslexikon, 1275. 
548 Vermoedelijk kenden de eerste hoorders van Handelingen de beschuldiging tegen Socrates via Plato’s beschrijving 
ervan in Apologia Socratis, 11.24 B, 14.26 B. 
549 Voor impliciete verwijzingen door Lucas naar destijds het optreden van Socrates zie de exegese van vs. 17 en onder 
anderen Barrett, Acts 2:830-831; Witherington, Acts, 515; Pesch, Apostelgeschichte, 134; Pervo, Acts, 424-425. 
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terughoudend gereageerd met: ‘Hij schijnt …’  

 Het is de vraag of Lucas met ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο een 

toelichting geeft aan de lezer dan wel de opvatting van de filosofen weergeeft.550  

Ik vertaal ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο met ‘want hij verkondigde de goede 

boodschap van Jezus en de opstanding’.551 Deze vertaling impliceert dat Lucas hier een toelichting 

geeft aan de lezer. Het door Lucas gebruikte werkwoord εὐαγγελίζω (de goede boodschap 

verkondigen - het evangelie verkondigen) is hier weergegeven in onderscheid met het werkwoord 

καταγγέλλω dat in vs. 23 gebruikt wordt. 

 Bij het nagaan van het gebruik in Handelingen van ἀνάστασις blijkt dit woord negen keer 

voor te komen, waarvan zes keer in relatie tot Jezus.552 Dit geeft een indicatie dat voor Lucas ‘Jezus 

en de opstanding’ een centraal thema is. 

 Met de toelichting dat Paulus volgens de filosofen de goede boodschap verkondigt van Jezus 

en de opstanding, geeft Lucas duidelijk het kader aan waarbinnen de rede gezien moet worden: de 

verkondiging van de goede boodschap van Jezus en van de opstanding. 

  

b. Aanleiding tot het houden van de toespraak (Hand. 17:19-21) 

  
 Hand 17:19-21 

 19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ 

 καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; 20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς 

 ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 21 Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ 

 ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον. 

 

vss. 19-20   
Degenen die hier handelen, worden aangeduid met een niet nader omschreven ‘ze’.  

                                                
550 In B.M. Newman and E.A. Nida, A Translator’s Handbook on The Acts of the Apostles (New York: United Bible 
Societies, 1972), 336 wordt gesproken over ‘a parenthetical statement given by Luke and is not the comment of the 
persons with whom Paul was disputing.’ 
551 In de uitlegtraditie wordt ἀνάστασις ook wel als godin genoemd. In de context van het spreken door de filosofen 
over uitheemse goden wordt ἀνάστασις gezien als een godin met de naam Opstanding. Deze gedachte is terug te 
vinden bij Chrysostomos (345-407), Homilies on Acts 38, 318. Zie Pervo, Acts, 428 n. 31 en Keener, Acts 3:2599. De 
NBV leest ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο als een toelichting voor de (actuele)lezer en geeft dit 
weer met: ‘omdat zij dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette.’ Overigens zou er sprake 
kunnen zijn van een dubbelzinnigheid die Lucas hier hanteert. De lezer die behoort tot de gemeenschap van Jezus’ 
volgelingen zal hier lezen dat het gaat over Jezus en de opstanding. Een Griekse lezer die geen volgeling van Jezus is, 
kan menen dat er sprake is van een godenpaar ‘Jezus en de godin Opstanding’. 
552 In relatie tot Jezus: Hand. 1:22; 2:31; 4:2, 33; 17:18; 24:1; 26:23. Over opstanding van doden: Hand. 17:32 en 23:6. 
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Gezien de context betreft het hier de eerdergenoemde epicureïsche en stoïsche wijsgeren.553  

 Dit gedeelte leidt tot de vraag of Paulus moet worden meegenomen naar een rechtszitting 

voor een verhoor of dat hij naar een sprekershoek op de Areopagus moet worden gebracht om een 

nadere toelichting te geven op zijn nieuwe leer. Het hier gebruikte werkwoord ἐπιλαμβάνομαι, dat 

weergegeven wordt met ‘meenemen’, biedt geen uitsluitsel, want het kan vertaald worden met 

zowel grijpen/meenemen als ook met arresteren/gevangennemen.554 Lucas gebruikt het in Hand. 

9:27; 23:19 in de context van een vriendelijke benadering, maar in 16:19; 18:17; 21:30, 33 heeft het 

de betekenis van ‘gewelddadig vastgrijpen’.555 Het is opmerkelijk dat het werkwoord 

ἐπιλαμβάνομαι in de hoofdstukken die volgen op Handelingen 17 gebruikt wordt in situaties 

waarin Paulus voor hoogwaardigheidsbekleders moet verschijnen om op beschuldigingen te 

reageren. In 17:19 lijkt zich daarom af te tekenen dat Paulus niet uit vrije wil meegaat. Als 

argument daarvoor kan bovendien gewezen worden op het nu volgende werkwoord ἄγω (leiden, 

brengen, voeren) dat Lucas gebruikt om te vertellen dat Paulus naar de Areopagus wordt gebracht, 

een werkwoord dat in de geschriften van Lucas dikwijls in samenhang met rechtszaken 

voorkomt.556 Bij de lezers die, zoals eerder is aangetoond, toespelingen horen op de persoon van 

Socrates, zou met het noemen van de Areopagus de herinnering opgeroepen kunnen worden aan het 

Areopagus’ proces met Socrates.  

 De Areopagus is een rots tussen de markt en de Acropolis, maar ook de naam van het oudste 

rechtscollege in Athene, waarvan de bevoegdheden in de loop van de tijd wisselend geweest zijn.557 

Het is onduidelijk of de naam Areopagus in 17:19 betrekking heeft op de heuvel, dan wel op de 

Areopagusraad.558 Uit de context zal moeten blijken of de naam geografisch dan wel met 

betrekking tot deze raad opgevat moet worden.  

                                                
553 Pervo, Acts, 428. 
554 Zie Bauer, Wörterbuch, s.v. ἐπιλαμβάνομαι. 
555 Op grond van de teksten Hand. 16:19; 18:17; 21:30, 33 komt Jipp, ‘Paul’s Areopagus Speech’, 573 tot de conclusie 
dat het gerechtvaardigd is ἐπιλαβόμενοι τε αὐτοῦ te vertalen met: ’zij arresteerden hem.’ Ook C.K. Rowe, World 
Upside Down: Reading Acts in the Graeco-Roman Age (Oxford: Oxford University Press, 2010), 29 vertaalt met 
‘arresteren’. J. van Eck, Handelingen (Kampen: Kok, 2003), 368 vertaalt vs. 19a met: ‘Men greep hem vast, en leidde 
hem voor de Areopagus.’ 
556 Luc. 22:54; 23:1, 32; Hand. 5:26, 27; 6:12; 9:2, 21. Mogelijk wijst het gebruik van τε (en) in plaats van het 
synonieme και in ‘ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον’ ook op een samenhang van 
ἐπιλαμβάνομαι met ἂγω. Voor het gebruik van τε zie BDR § 443. 
557 De Areopagusraad had de jurisdictie in gevallen van doodslag, in godsdienstige en in algemene morele zaken. 
Onder de Romeinen bleven prestige en autoriteit behouden. Zijn rechtsbevoegdheid in religieuze zaken maakte het tot 
het meest geschikte orgaan om iemand te onderzoeken die beschuldigd werd ‘uitheemse goden’ te verkondigen. Zie 
F.F. Bruce, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 31990), 378. 
558 N.C. Croy, ‘Hellenistic Philosophies and the Preaching of the Resurrection (Acts 17:18, 32),’ NovT, Vol. 39 (1997): 
25 wijst erop dat Lucas hier ἐπί gebruikt met de accusatief. Lucas gebruikt frequent deze combinatie om de 
persoon/personen aan te duiden voor wie iemand gebracht wordt (Luc. 12:58; 21:12; 23:1; Hand. 9:21; 17:6; 25:12; in 
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Dat laatste lijkt mij voor de hand te liggen, gezien de vermelding ἐν μέσῳ (te midden van) (vs. 22), 

die een uitdrukking is die Lucas vaak gebruikt om aan te geven dat personen in het midden van 

andere personen zijn.559 Bovendien spreekt vs. 33 over een weggaan van Paulus ‘uit hun midden’ 

en verwijst vs. 34 naar Dionysius, de Areopagiet, hetgeen duidelijk wijst op een lid van het 

college.560 

 Dat Socrates destijds voor de Areopagus terechtstond inzake de aanklacht nieuwe goden te 

verkondigen, geeft aan dat dit college zorgdroeg voor godsdienstige zaken. De aanwezigheid van 

een lid van de raad markeert een officiële setting. Opvallend is echter dat er noch van een bepaalde 

aanklacht sprake is, noch van een bepaalde uitspraak (zie vss. 32 en 33). Bovendien wordt het 

werkwoord δοκέω (schijnen) gebruikt (‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te 

zijn’).561 

 Mijn conclusie is dat Paulus met enige aandrang voor de Areopagusraad is gebracht voor 

een onderzoek naar zijn verkondiging en tijdens een zitting van deze raad zich nader verantwoordt. 

De vraag in vs. 19 ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?’ 

houdt wel meer in dan een vriendelijk verzoek. Er klinkt in door dat men recht heeft op een nadere 

uiteenzetting. Dat blijkt uit het werkwoord δύναμαι in δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ 

σοῦ λαλουμένη διδαχή dat vertaald kan worden met ‘sterk zijn, in staat zijn, de kracht hebben.’562 

Vs. 19b kan dan weergegeven worden met: ‘We hebben het recht te weten wat deze nieuwe leer is 

waarover u spreekt.’563 Dat de situatie voor Paulus gevaar kan inhouden, blijkt wel uit de vragen in 

vss. 19 en 20 die herinneren aan de berechting van Socrates. 

 Ofschoon de filosofen aanvankelijk nog tot zichzelf spreken dat Paulus een verkondiger van  

                                                
het bijzonder 16:1). Minder vaak komt ἐπί met de accusatief voor om de plaats aan te duiden waarheen iemand gebracht 
wordt (Luc. 12:11; Hand. 18:12). Dit maakt het aannemelijker dat Paulus naar de Raad gebracht wordt in plaats van 
naar de heuvel. 
559 Vergelijk Hand. 1:15; 2:22; 4:7; 27:21; Luc. 2:46; 22:27; 24:36. Lucas gebruikt slechts twee keer ἐν μέσῳ als 
plaatsaanduiding (Luc. 21:21; 22:55). 
560 Overigens wordt hier voor het ‘leiden’ naar de Areopagus het werkwoord ἂγω gebruikt. Zou het betrekking hebben 
op een opgaan naar de heuvel Areopagus, dan is het werkwoord ἀνάγω (brengen op/naar boven brengen) 
gebruikelijker. Zie bijvoorbeeld Luc. 4:5; Hand. 9:39; 16:34.  
561 Marguerat wijst erop dat Lucas’ beschrijving niet overeenkomt met die van een gerechtelijke procedure. D. 
Marguerat, ‘Paul as Socrates Figure in Acts,’ in: D. Marguerat, Paul in Acts and his Letters (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2013), 71. 
562 Zie M.A. Robinson and M.A. House, Analytical Lexicon of New Testament Greek: Revised and Updated (Peabody: 
Hendrickson, 2012), 92. Rowe geeft als vertaling ‘We have the right to know what this new teaching is you present,’ zie 
C.K. Rowe, ‘The Grammar of Life: The Areopagus Speech and Pagan Tradition,’ NTS 57 (2011): 36. Winter vertaalt 
‘we have power or authority’ en merkt op: ‘γνῶναι can also be translated as ‘to form a judgement’. Zie B.W. Winter, 
‘On Introducing Gods to Athens: An Alternative Reading of Acts 17:18-20,’ TynBul 47 (1996): 82. 
563 Rowe, ‘The Grammar of Life,’ 36. Jipp, ‘Paul’s Areopagus Speech,’ 574 ‘We have the right to know what this new 
teaching is of which you are speaking.’ Eck, Handelingen, 368 ‘Wij zijn bevoegd te onderzoeken wat de nieuwe leer 
die u verkondigt, inhoudt.’ 
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uitheemse goden is (vs. 18), zeggen ze later (vs. 20) tegen Paulus dat hij bevreemdende dingen 

brengt en spreken zij niet meer van goden, maar noemen zijn woorden ‘een nieuwe leer’ (vs. 19). 

Hun woorden zijn bewust gekozen en bieden met hun neutrale formulering aan Paulus de ruimte om 

zijn opvattingen weer te geven.  

 Paulus’ διδαχή (leer) wordt door de filosofen met καινός (nieuw) aangeduid. Dit woord 

staat ook in vs. 21 en heeft betrekking op het kwalitatief nieuwe, op dat wat ongewoon, interessant, 

onbekend is. De aandacht gaat daarmee van ξένος (uitheems, vreemd) naar ‘nieuw’. 

 Het werkwoord γινώσκω (verstaan, weten, (leren) kennen, te weten komen) in vss. 19 en 20 

sluit aan bij de woorden die samenhangen met ἀγνωστος/ἀγνουντες (niet-weten), vs. 23 en 

ἀγνοια, vs. 30). Bij de exegese van vs. 30 ga ik nader op dit woordveld in.  

 

vs. 21  

Dit vers is een tussenopmerking die gericht is tot de (eerste) lezers van Handelingen, waarmee 

Lucas een stereotype beschrijving geeft van de mentaliteit van de Atheners.564 Over deze typering 

schrijft Eduard Norden: ‘In der Tat: der χαρακτηρισμός der Athener ist vielleicht das 

“Gebildetste” was überhaupt im N.T. steht.’565 De ondervragers doen een onderzoek naar Paulus’ 

optreden vanwege de nieuwe leer, terwijl men zelf voor niets anders tijd over had dan iets nieuws te 

zeggen of te horen.566 Atheners waren over het algemeen inderdaad dol op nieuwigheden en 

nieuwsgierig (zie ook vs. 20).567 Door te suggereren dat het de Atheners zelf zijn die ξένοι 

(vreemdelingen) in hun stad toelaten, onderstreept Lucas als het ware hun tweeslachtigheid en 

hypocrisie. Daar zit ook iets bedreigends in, want zij vinden het ‘nieuwe’ dat Paulus zou 

verkondigen verdacht, terwijl zij zelf heel nadrukkelijk zich bezighouden met alles wat zich als 

nieuw voordoet.568 Met de opmerking ‘Alle Atheners nu en de daarin wonende vreemdelingen 

hadden steeds voor niets anders tijd dan om iets nieuws te zeggen of te horen’, kan Lucas mede de 

bedoeling gehad hebben om zijn (eerste) lezers afstand te laten nemen van de Atheners, want 

                                                
564 Pervo, Acts, 429. 
565 E. Norden, Agnostos Theos (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 41956), 333. 
566 G. Lüdemann, The Acts of the Apostles (New York: Prometheus Books, 2005), 227 wijst op de beroemde redenaar 
Demosthenes die driehonderd jaar eerder al opmerkte: ‘Instead of guarding your liberties, you are forever gadding 
about and looking for news’ (Philippics, 1.43). In verband met de typering van de mentaliteit van de Atheners 
verwijzen ook anderen naar Demosthenes. Zie Barrett, Acts 2:833-843; Bruce, Acts, 378; G. Schneider, Die 
Apostelgeschichte, 2. Teil (Freiburg: Herder, 1982), 237 n.39. 
567 Nieuwsgierigheid als kenmerk van de Atheners wordt al genoemd door Demostenes, Orations 4. Philippic1, LCL, 
74; Thucydides, History of the Peloponnesian War. book III. 38. 5. LCL, 62.  
568 Het werkwoord dat Lucas in vs. 20 gebruikt voor ‘binnen brengen’(εἰσφέρω) is hetzelfde dat Xenophon (± 430-
±354 v.Chr.) gebruikt in de beschrijving van de aanklacht tegen Socrates dat deze ‘nieuwe’ godheden binnenbracht. Zie 
J.T. Nielsen, Handelingen II (Kampen: Kok, 1999), 51. 
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nieuwigheid werd door Griekse en Romeinse schrijvers negatief geduid.569 Alles wat als een 

nieuwigheid gezien werd, was in de oudheid bij voorbaat verdacht.570  

 

c. De toespraak (Hand. 17:22-31) 

  

  Hand. 17:22-25 

 22 Σταθεὶς δὲ [ὁ] Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου ἔφη· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς 

 δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. 23 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν 

 εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο·Ἀγνώστῳ θεῷ. 

ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς 

 κατοικεῖ 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς 

 πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·  

 

vs. 22a  
De tot dusver geschilderde situatie waarin Paulus het woord gaat voeren, wordt afgerond met 

‘Paulus, nu staande in het midden van de Areopagus’.  

Zoals ik bij vs. 20 aangaf, staat hij dan in het midden van de Areopagusraad. Met de vermelding dat 

Paulus staande sprak, tekent Lucas hem in de houding van een retor.571 De eigenlijke rede begint in 

vs. 22b. 

 
vs. 22b  

Met de aanspraak ‘Mannen van Athene’ begint Paulus zijn rede zonder verder enig nader 

onderscheid aan te brengen in hoorders en noemt hen ὡς δεισιδαιμονέστερος572 (buitengewoon 

godsdienstig). Deze term kan naar twee kanten worden uitgelegd: positief in de betekenis van 

‘vroom’, negatief in de zin van ‘bijgelovig, bang voor goden’. Deze meerduidigheid biedt de 

hoorders de mogelijkheid om het zelf in te vullen.573 Zij kunnen deze karakteristiek bijvoorbeeld als 

een compliment opvatten. Paulus zelf geeft feitelijk weer wat hij heeft gezien, inclusief zijn 

                                                
569  Zie P. Gray, ‘Athenian Curiosity,’ NovT, XLVII, 2, 2005: 109-116. 
570 A.J. Malherbe, ‘Not in a Corner,’ 151, 152: ‘Despite the fascination preachers of novelties held for the crowds, 
innovation was suspect, for it could be a menace to the established order.’ Zie ook Eck, Handelingen, 286. 
571 Witherington, Acts, 517, en zie mijn Hoofdstuk 3. 
572 Comparatief van δεισι-δαίμων.  Komt als comparatief alleen voor in Hand. 17:22; zonder vergrotende trap alleen 
in Hand. 25:19. Samengesteld uit het niet in het NT voorkomend werkwoord δείδω (bang zijn voor, eerbied hebben 
voor) en δαίμων (demon, god). 
573 Zie hoofdstuk 6 voor het gebruik van meerduidige woorden in deze toespraak. 
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ontsteltenis over de afgoderij in de stad (17:16). Voor de lezers van Handelingen valt er afkeuring 

in te horen van de pagane beeldendienst. Ook kunnen zij door het woordgebruik een afstand horen 

en waarnemen tussen Paulus als spreker en zijn gehoor. Het is namelijk opvallend, dat op de beide 

plaatsen in Handelingen waar dit woord δεισιδαίμων in de mond genomen wordt, de spreker zelf 

geen aanhanger is van de religie waarover hij spreekt.574  

 
vs. 23  

Paulus, die zich nadrukkelijk als verkondiger (ἐγὼ καταγγέλλω) presenteert – met de afzonderlijke 

vermelding ἐγὼ valt het accent op ‘ik’ – geeft hier aan waarom hij de Atheners zo buitengewoon 

religieus noemt en baseert zich daarvoor op eigen ervaring: hij is zelf de stad doorgegaan en zag 

zelf de σεβάσματα (voorwerpen van verering) die hij heel nauwkeurig bekeken heeft. Dat zullen 

tempels, heiligdommen en altaren geweest zijn, alle ter verering van goden en godinnen. Hij duidt 

dit aan met het neutrale woord σεβάσμα.575 De verontwaardiging van vs. 16 komt hier niet tot 

uitdrukking. Het gaat niet om de gevoelens van Paulus, maar om de boodschap die hij te brengen 

heeft. Met dat doel voor ogen maakt hij vervolgens gebruik van het door hem gesignaleerde 

opschrift op een altaar: ‘aan een onbekende god’. Daarbij aansluitend zegt hij gekomen te zijn om 

de Atheners met deze ‘onbekende god’ bekend te maken. Een mogelijke beschuldiging dat hij 

‘uitheemse goden’ verkondigt (vs. 18), is hiermee weerlegd. Hij verkondigt immers de god die zij 

in feite al lang kenden als de ‘onbekende god’.  

 Of er al dan niet een altaar met een dergelijk opschrift is geweest, daarover is al veel 

geschreven.576 Volgens Kirsopp Lake waren er wel anonieme altaren in Athene, maar was het 

verschijnsel elders ongebruikelijk.577 Het is niet duidelijk of er een altaar was voor een god die ‘de 

onbekende’ genoemd werd, want, zo betoogt Pervo, er is tot dusver noch in de antieke literatuur, 

noch door archeologen een altaar gevonden met dit opschrift in het enkelvoud.578 Wel zijn er 

opschriften bekend in de meervoudsvorm. Pervo en ook Pieter van der Horst vermelden dat in ieder 

geval Hiëronymus (± 347-420) wist van een altaar met de inscriptie: ‘de goden van Azië, Europa, 

                                                
574 Hand. 17:16 en 25:19. In Handelingen 17 is de positie van Paulus ten opzichte van de godsdienst in Athene 
duidelijk. Zo is in Hand. 25:19 Festus geen Jood, terwijl hij tegen Agrippa spreekt over de Joodse godsdienst. 
575 Voor de retorische betekenis van dit neutrale woord, zie hierna hoofdstuk 4. In het Nieuwe Testament komt 
σεβάσματα verder alleen voor in 1 Tes. 2:4. 
576 Voor een overzicht ervan, zie P.W. van der Horst, ‘The Altar of the “Unknown God” in Athens (Acts 17.23) and the 
Cults of “Unknown Gods” in the Graeco-Roman World’ in: Hellenism–Judaism–Christianity: Essays on Their 
Interaction, P.W. van der Horst. 2nd ed. (Kampen: Kok Pharos, 1998), 187-220. 
577 K. Lake, ‘The Unknown God,’ in: The Beginnings of Christianity, F.J.F. Jackson and K. Lake, eds., (London: 
Macmillan, 1933), 5.242. 
578 Pervo, Acts, 433. Zo ook Jervell, Apostelgeschichte, 446. 
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Afrika, de onbekende en vreemde goden.’579 Van der Horst komt verder tot de conclusie dat er 

altaren waren voor onbekende goden, met hoogstwaarschijnlijk gebruikelijke opschriften als: 

ἀγνώστοις θεοῖς,580 en hij sluit niet uit dat er altaren waren met als enkelvoudig opschrift 

ἀγνώστῳ θεῷ.581 

 De term ‘onbekend’ kan vanuit diverse motieven in een altaaropschrift geplaatst zijn. Het 

kan aangeven dat men wil voorkomen een onbekende god uit onwetendheid niet op passende wijze 

gediend te hebben. Het kan ook een uiting zijn van de vrees een onbekende god over te slaan, of een 

uiting van dankbaarheid voor een bewezen weldaad door een tot dan toe onbekende god. Een 

‘onbekende god’ kon een god betreffen die een bepaald volk niet kende, maar wel bekend was bij 

een ander volk. Van der Horst wijst erop dat er gegevens bekend zijn die aantonen dat de God die 

de Joden vereerden door pagane Grieken en Romeinen een ἂγνωστος θεός, een niet-

geïdentificeerde godheid, genoemd werd. Zijn naam mocht immers niet genoemd worden. Er stond 

in zijn heiligdom in Jeruzalem zelfs geen beeld van Hem. Het is niet uitgesloten dat voor Grieken 

en Romeinen die zich tot de Joodse godsdienst aangetrokken voelden deze betekenis van 

‘onbekende god’ meegeklonken heeft bij het horen/lezen ervan. Zowel Stoïcijnen als Epicureeërs 

waren overigens vertrouwd met een enkelvoudig en een meervoudig gebruik van de term ‘god’.582  

 Als er inderdaad een altaar heeft gestaan met dit opschrift, dan kan dat ook bekend geweest 

zijn bij historische lezers. Voor hen zal de vermelding ervan bevestigd hebben dat Lucas geen fictie 

beschreef.  

 Hoe het ook zij, Paulus gebruikt dit altaaropschrift als aanknopingspunt van zijn 

toespraak.583 Hij spreekt dan niet over ‘hem die jullie onwetend vereren’, maar gebruikt het 

relativum onzijdig enkelvoud (‘wat’ en ‘dat’), dat wil zeggen dat hij ‘de onbekende god’ niet 

                                                
579 Zie ook Van der Horst, ‘The Altar of the “Unknown God”,’ 201. Hij vermeldt dat Hieronymus opmerkt dat Paulus 
geen aantal goden nodig had, maar slechts één onbekende god en daarom het enkelvoud gebruikt ter wille van zijn 
betoog.  
580 Van der Horst, ‘The Altar of the “Unknown God”,’ 205-206. 
581 Van der Horst, ‘The Altar of the “Unknown God”,’ 215 ‘It is not improbable that there were altars with dedications 
in the singular, though it is likely that they were an exception to the rule, most dedications being the plural.’ In het 
voorafgaande (p. 207-208) onderschrijft hij de mogelijkheid dat Paulus de inscriptie gezien kan hebben op een privé-
altaar van een godvrezende Athener voor diens huis. In zo’n geval was de inscriptie vanzelfsprekend in het enkelvoud. 
Er zijn gegevens bekend dat de God van de Joden een ἂγνωστος θεός, een niet-geïdentificeerde God, genoemd werd.  
582 Winter, ‘On Introducing Gods to Athens’, 84. Hij verwijst naar Diogenes Laertius, Zeno VII, 119. Zie ook Winter, 
‘In Public and in Private: Early Christians and Religious Pluralism’ in: A.D. Clarke and B.W. Winter, eds., One God, 
One Lord: Christianity in a World of Religious Pluralism (Grand Rapids/Carlisle: Baker/Paternoster, 1992), 132-133. 
583 ‘If there was no altar with an inscription in the singular in Athens or if in a periegetic handbook Luke had only read 
about altars with dedications in the plural, he may have seen fit to bring about this adaptation in order to get a 
convenient point of departure for Paul’s speech. That procedure would by no means be an isolated case.’ Zo Van der 
Horst, ‘The Altar of the “Unknown God”,’ 217. Hij vervolgt (p. 218): ‘So, if one assumes that Luke changed the plural 
‘unknown gods’ into singular, he can be shown to have followed a procedure that was employed in a variety of forms in 
both early Jewish and early Christian writings when pagan material had to be made palatable.’ 
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vereenzelvigt met de God die hij zelf verkondigt.584 Paulus bedoelt hier niet te zeggen dat de 

Atheners de God van Israël vereren zonder het te weten. Wat zij niet weten bij hun verering, dat 

verkondigt Paulus. Hetzelfde doet zich voor in vs. 29 waar Zeus evenmin aan God wordt 

gelijkgesteld. Na met ‘uit hem komen we voort’ (vs. 28), dat refereert aan Zeus, maakt Paulus 

immers in vs. 29 de gedachtesprong naar het goddelijke (το θεῖον), in een onzijdige formulering.  

 Het punt is dat de Atheners uit onwetendheid de onbekende god als goddelijk vereren (zie 

verder exegese vss. 19 en 30). Door het werkwoord εὐσεβέω (vereren) te gebruiken en niet 

σέβομαι, dat ook vereren betekent, krijgt deze verering middels het voorvoegsel εὐ een gunstige 

klank. Volgens Dupont ontleent Paulus het werkwoord aan het vocabulaire van zijn hoorders.585   

 Opvallend is nog dat in deze toespraak woorden uit de Schrift resoneren zonder dat Paulus 

er expliciet naar verwijst. ‘God niet kennen’ sluit thematisch aan bij Ex. 5:2: ‘Wie is die HEER … Ik 

ken de HEER niet …’586 Dit wil niet slechts zeggen Gods naam niet weten te noemen, maar Hem 

niet erkennen. Daarnaast is er een aansluiting bij Jes. 45:15: ‘Voorwaar, U bent een God, die zich 

verborgen houdt, de God van Israël...’(NBG-51). In hetzelfde hoofdstuk, in de vss. 18-25 komen 

bovendien de volgende elementen voor die ook in Paulus’ rede nadrukkelijk naar voren komen:  

(a) uitspraken over God, de Schepper: ‘Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft - Hij 

is God! -, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft.’ (vs. 18)(NBG-51); 

(b) uitspraken over godenbeelden: ‘Die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die 

niet verlossen kan.’ (vs. 20)(NBG-51);  

(c) het universele van Gods heil: ‘Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de 

einden der aarde.’ (vs. 22). 

 

vss. 24-25  

Paulus verkondigt de ene God die de Schepper is van de κόσμος (kosmos). Hier wordt een Grieks 

begrip gebruikt dat voor het gehoor een bekende term is, maar geen equivalent heeft in het 

Hebreeuws.587 In het Oude Testament wordt gesproken over ‘hemel en aarde’ (zie bijvoorbeeld 

Gen. 1:1; Ex. 20:11), en zo ook spreekt Paulus in zijn andere toespraak tot niet-Joden over de hemel 

en de aarde als Gods schepping (Hand. 14:16). De toevoeging daar, πάντα τὰ ἐν αὐτῷ (letterlijk:  

                                                
584 De tekst in NA28 ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν geeft het onzijdige ὃ …. τοῦτο, 
‘dat’ ….   ‘wat.’ Zie Barrett, Acts 2:838-839. 
585 J. Dupont, Nouvelles études sur les Actes des Apôtres (Paris: Cerf, 1984), 418. 
586 Thematische samenhang als onderkenning van een allusie zie R.B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul 
(New Haven: Yale University Press, 1989), 30. Vgl. hoofdstuk 3 ‘Verwijsplaatsen en citaten’. 
587 I.H. Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 286 ’What he said would also have been 
accepted by the Greek philosopher Plato.’ 
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alles wat erin is), accentueert dat er niets is dat daar niet onder valt.  

 Schepping betekent heerschappij. Daarom wordt God dan ook geïntroduceerd als de κύριος 

van hemel en aarde – een gedachte die ook voorkomt in Jes. 45:18588 –  een God die niet in tempels 

woont die door mensenhanden zijn gemaakt.589 Hier valt vooral te denken aan een allusie op Jes. 

66:1, 2:  

 

 ‘1Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het 

 huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? 2Dit alles heeft immers mijn hand 

 gemaakt en zo is dit alles ontstaan …’(NBG-51). 

 

In de vss. 24 en 25 klinkt naast een polemiek tegen tempels ook bevrijding van de offerdienst. In de 

uitdrukking οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ (Hij woont niet in tempels met handengemaakt) 

wijst het χειροποιήτοις er niet alleen op dat tempels mensenwerk zijn, maar dat de cultus zelf een 

zaak van mensen is die menselijk onvermogen laat zien. In Jes.16:12LXX heet de tempel van Moab 

zondermeer τὰ χειροποίητα (iets wat met de hand gemaakt is).590  

  God heeft de menselijke cultus niet nodig. Hij is te groot, te verheven ‘alsof Hij iets nodig had’. 

Deze gedachte is ook te vinden in Ps. 50:8-13: ‘Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want 

Mij behoort de wereld en haar volheid’ (vs. 12)(NBG-51). De behoefteloosheid van God komt ook 

in het hellenisme voor, met name in de Stoa en ook in het epicurisme; Paulus sluit met zijn woorden 

aan bij de stoïsche kritiek op de cultus. Zo stelde Zeno: ‘Voor de goden moet men geen 

heiligdommen bouwen,’591 waarmee hij zich tot de Epicureeërs kan hebben gericht, die stellen dat 

de goden zich niet bemoeien met de gang van zaken in de mensenwereld.592  

                                                
588 ‘Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt 
heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar 
geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander.’(NBG-51). Hier is sprake van een allusie vanwege de thematische 
samenhang. Zie Hays, Echoes, 30. Paulus spreekt over de HEER die de schepper is van hemel en aarde. 
589 De lezers van Handelingen hebben dezelfde boodschap vernomen in de toespraak van Stefanus. Zie Hand. 7:48 
ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ (Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden 
is gemaakt). De formulering ἐν χειροποιήτοις komt zowel in Hand. 7:48 als in Hand. 17:24 voor. 
590 P.W. van der Horst, ‘De waarachtige en met handen gemaakte God’, Studies over het jodendom in de oudheid 
(Kampen: Kok, 1992), 135. ‘In feite is χειροποηίτοιν een technische term voor afgod, niet-ware god, geworden.’De 
waarachtige en niet met handen gemaakte God’, Studies over het jodendom in de oudheid,133-141. 
591 Plutarchus vermeldt dit in Moralia Ἔτι δόγμα Ζήνωνός ἐστιν ἱερὰ θεῶν μὴ οἰκοδομεῖν· Zie Plutarchus, 
Moralia. On Stoic Self-Contradiction, 1034. LCL.470, 422. http://www.loebclassics.com.access.authkb.kb.nl, 
geraadpleegd 27-01-2017. 
592 Diogenes Laërtius, Lives of Eminent Philosophers, Epicurus 10.139. LCL 185, 662. 
http://www.loebclassics.com.access.authkb.kb.nl, geraadpleegd 27-01-2017. Epicureeërs zijn van mening dat de goden 
hun eigen leven leiden en niet bewogen worden door gevoelens. De goden hebben volkomen genoeg aan zichzelf. Zich 
inlaten met de mensenwereld zou leiden tot verstoring van hun geluk. Zie J.H. Neyrey, ‘Acts 17, Epicureans and 



	 153 

 Paulus’ woorden: ‘… Hij [hierop het accent] die zelf aan allen ζωή (leven) en πνοή (adem) 

en alles geeft’, zal gericht zijn tegen de Stoïcijnen die het deelhebben van de mensen aan de Logos 

accentueren. Door de term πνοή en niet πνεῦμα (geest) te gebruiken samen met ζωή, verwijst 

Paulus niet alleen impliciet naar Jes. 42:5,593 maar bereidt hij ook vs. 28 voor waarin Paulus een 

niet-Bijbelse uitspraak citeert waarin ζῶμεν (wij leven) voorkomt. Deze termen zijn namelijk voor 

niet-Joden begrijpelijk.  

 Zo tekenen zich twee lagen in de tekst af. Enerzijds communiceert Paulus met zijn hoorders 

in Athene in termen waarmee zij vertrouwd zijn, anderzijds communiceert Lucas met zijn lezers die 

deze termen eveneens kennen maar er tegelijkertijd een eigen niet-pagane duiding aan kunnen 

geven. Deze dubbele benadering wordt verder uitgewerkt in de exegese van de volgende verzen, 

waar ik aangeef hoe Bijbelse gedachten resoneren terwijl er niet expliciet geciteerd wordt uit het 

Oude Testament. Een overzicht van de verwijsplaatsen volgt in de volgende paragraaf. Hier wil ik 

nog vermelden dat zowel in Jes. 42:5 als in Handelingen 17 het participium (διδούς) in de 

tegenwoordige tijd wordt gebruikt. Dit onderstreept als het ware dat de eenmalige scheppingsdaad 

van ‘toen’ samenvalt met wat God nog steeds doet: leven en adem en alle dingen aan allen geven. 

Deze gedachte gaat in tegen de Epicureeërs voor wie de eenmaal in beweging gebrachte wereld op 

eigen kracht doordraait zonder inmenging van de goden, zoals eerder is aangegeven.  

 Het mag duidelijk zijn dat God voor Paulus geen rustend-Zijn is, maar de Levende die 

handelt. Door de identiteit van de onbekende god in relatie te brengen met de schepping van de 

wereld ondermijnt Paulus nogmaals de beschuldiging van het verkondigen van een nieuwe godheid.  

De God over wie Paulus spreekt, schiep de wereld waarin mensen leven. Het kan niet ouder. 

 

  Hand. 17:26-29 

26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας 

 προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν 27 ζητεῖν τὸν θεόν, εἰ 

ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν 

ὑπάρχοντα. 
  28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, 

 ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· 

  τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 

                                                
Theodicy’ in: D.L. Balch. e.a., eds., Greek, Romans and Christians (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 125. In 
hoofdstuk 5 ga ik nader in op de gedachtewereld van Epicureeërs en Stoïcijnen. 
593 Jes. 42:5 LXX οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν, ὁ στερεώσας τὴν γῆν 
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν. Jes. 42:5 ‘Zo zegt God, 
de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de 
mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen …’(NBG-51) 



	 154 

  29 γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ,  

  χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 

 

 vss. 26-27  

 Met ἐποίησεν wordt het scheppingsbericht (vs. 24) weer opgenomen. Uit één (ἐξ ἑνὸς + 

αἵματος), dit wil zeggen ‘uit Adam’, komt heel de mensheid voort.594 Deze Bijbelse gedachte 

vinden we onderstreept in Gen. 5:1-32, waar het geslachtsregister van Adam vermeld staat en in 

Gen. 10:1-32, waar de zogenoemde volkenlijst opgenomen is. Hier gaat Paulus in op de bij Grieken 

levende opvatting dat zij superieur zijn ten opzichte van niet-Grieken die zij barbaren noemen.595 

Hij legt de nadruk op de eenheid van de mensheid. De naam Adam noemt hij niet, evenmin als in 

vs. 31 de naam Jezus en dat is niet verwonderlijk want voor de niet-Joodse hoorders zouden 

dergelijke toevoegingen nietszeggend zijn.  

 God maakte (schiep) elk mensenvolk om op heel de aarde te wonen (vs. 26) en ζητεῖν τὸν 

θεόν (God te zoeken) (vs. 27), aldus betoogt Paulus en benadrukt daarbij door middel van het 

lidwoord (τὸν) dat het om die ene God gaat. In aansluiting op Genesis worden hier κατοικεῖν 

(infinitief praesens: wonen) en κατοικία (woonplaats) gebruikt, termen die in Gen. 1:28 in het 

kader staan van de taak voor de mens om heel de aarde bewoonbaar te maken.   

 Enigszins problematisch is het om vast te stellen wat met προστεταγμένους καιροὺς (de 

bestemd geworden tijden) bedoeld wordt, aangezien καιρός in het Nieuwe Testament in 

verschillende betekenissen voorkomt. Bauer geeft met betrekking tot Hand. 17:26 voor καιρός als 

betekenis ‘bestimmte, festgesetzte Zeit.’596 Er zijn echter auteurs die het hier opvatten als 

jaargetijden onder verwijzing naar Hand. 14:17.597 De betekenis van seizoenen lijkt mij minder 

passend, daar er in Hand. 17:26 geen sprake is van regen en vruchtbare tijden, zoals in Hand. 14:17. 

Weer anderen zijn van mening dat het hier om tijdperken in de geschiedenis gaat,598 in aansluiting 

bij de visie uit Dan. 2:36-45 en 7:16 vv dat de wereldgeschiedenis in verschillende tijdvakken is 

ingedeeld. De duiding ‘tijdperken’ is een plausibele weergave van προστεταγμένους καιρούς. 

                                                
594 NA28 geeft tekstkritisch de toevoeging αἵματος (bloed) in D E L (en volgend). Bloed is een aanduiding voor een 
persoon. Deze toevoeging drukt de oorspronkelijke eenheid van de mensheid uit. Zie Bruce, Acts, 382; Barrett, Acts 
2:842; Pervo, Acts, 436; Keener, Acts 3:2645-2651. De Grieken kenden niet de idee van één eerste mens uit wie de 
mensheid is voortgekomen. Zie Bruce, Acts, 383.  
595 Bruce, Acts, 382. ‘The unity of the human race as incorporated in Adam is fundamental in Paul’s theology (cf. Rom. 
5:12-19; 1 Cor. 15:45-49).’ 
596 Bauer, Wörterbuch, s.v. καιρός. 
597 Bruce, Acts, 383; Schneider, Apostelgeschichte, 2. Teil, 240; Nielsen, Handelingen II, 54-55. 
598 Gärtner, Areopagus Speech, 147; Jervell, Apostelgeschichte, 447-448; Witherington, Acts, 527; Keener, Acts 
3:2648. 
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Tijdperken hebben in de geschiedenis direct betrekking op mensen. Zo is er een organisch verband 

te zien met de hierboven genoemde ‘woonplaats’.  

 Als achtergrond bij ‘grenzen’ kan gedacht worden aan Ps. 74:12-17 (Ps. 73:12-17 LXX): ‘U  

hebt de grenzen van de aarde bepaald ...’ (vs. 17). Daarin geldt de zee als de aan banden gelegde 

chaos. Er zijn vaste grenzen waartussen mensen kunnen wonen, natuurlijke grenzen door God, de 

Schepper, vastgelegd, die gevormd worden door rivieren, bergen, meren, zeeën, maar inderdaad 

niet door nationale of politieke grenzen. In het verlengde hiervan kunnen ook de ‘tijden’ in vs. 26 

bedoeld zijn als door God bepaald.599 Werd in vs. 26 de menselijke bewoning van de aarde als het 

eerste doel van Gods handelen aangegeven, in vs. 27 wordt nu het eigenlijke doel aangegeven dat 

God voor ogen heeft, namelijk Hem als τὸν θεόν (de ene God), met bepalend lidwoord te zoeken 

(ζητεῖν, infinitief).   

 De Bijbelse uitdrukking ‘God zoeken’ staat voor het gehoor geven aan zijn oproep om te 

leven in een heilzame relatie met Hem, dat wil zeggen: handelen vanuit een naar God toegekeerde 

levenshouding. Enkele relevante teksten hierbij zijn Jes. 45:19; 55:6; Am. 8:12; Ps. 14:2.600 In de 

Griekse filosofie is ζητέω (‘zoeken’) een term voor het rationele opzoeken en onderzoeken van het 

ware (vgl. I Kor. 1:22 ‘de Grieken zoeken wijsheid’).601 In terminologie zoekt Paulus zo een 

aanknopingspunt bij de Griekse filosofie, maar de inhoud is anders. Voor hem gaat het er niet alleen 

om te weten op grond van de schepping dat er een God is, de Schepper van hemel en aarde, maar 

het appèl in vs. 29 betreft veel meer het juiste dienen, het juiste vereren van deze ene God.  

 Dat de mens God moet zoeken, geeft aan dat het vinden niet vanzelfsprekend is.602 Het 

wordt ook nader toegelicht met ‘tasten’ en ‘vinden’, werkwoorden die beide in de optativus zijn 

gezet. Deze wensvorm drukt uit dat het resultaat allerminst vaststaat. Het tasten doet denken aan 

een blinde, zoals in Jes. 59:10: ‘Wij tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die 

niets kan zien.’603 De hoorders in Athene zijn immers in de fase van ‘niet-kennen’ (vs. 23) en leven 

                                                
599 Samenvattend stelt Barrett, na de bespreking van de onderscheiden visies met betrekking tot vs. 26: ‘in any case, the 
point made is that all the affairs of men and nations are in the hand of God’, zie Barrett, Acts 2:844. 
600 Jes. 45:19: ‘Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: “Zoek Mij tevergeefs.” ’ Jes. 55:6: ‘Zoekt de HERE, 
terwijl Hij zich laat vinden...’; Am. 8:12: ‘... om te zoeken het woord des HEREN...’; Ps. 14:2: ‘De HERE ziet neder uit 
de hemel ... om te zien of er één verstandig is, één, die God zoekt.’(alle NBG-51). 
601 M. Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961), 34; Roloff, 
Apostelgeschichte, 262; Zie ook Coenen, Begriffslexikon, 1190; TDNT II: 893. 
602 In vs. 27 wordt ζητεῖν τὸν θεόν direct gevolgd door εἰ ἄρα γε, een uitdrukking die een verwachting weergeeft, εἰ 
wordt versterkt met ἄρα γε, te vertalen met ‘of misschien’. Zie BDR, 3752. 
603 Vergelijk ook Deut. 28:29; Ri. 16:26; Pervo, Acts, 437 n.115, notes that in Greek literature the verb ψηλαφάω 
often has the connotation of groping after an object in the dark; Jipp, ‘Paul’s Areopagus Speech,’ 582 wijst erop dat het 
werkwoord ψηλαφάω in de LXX dikwijls een negatieve tekening geeft van een persoon die onhandig struikelend op 
weg naar iets is. Vaak wordt het gebruikt voor een blinde die iets met grote moeite probeert te vinden. 
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in de ‘tijd van onwetendheid’ (vs. 30), maar de mogelijkheid van het vinden is er wel, ‘aangezien 

(καί γε) Hij van niemand van ons ver weg is’ (vs. 27). ‘Niet ver’ doelt niet op een ruimtelijke 

nabijheid van God, maar op het gegeven dat heel de werkelijkheid in Hem besloten ligt.604 Ook in 

het Oude Testament is er sprake van Gods nabijheid, maar dan in de zin van zijn bereidheid om in 

te grijpen tot verlossing en heil.605  

In het stoïsche denken is er een natuurlijke verwantschap van goden met de mens.606 De godheid is 

de mens nabij, met hem, in hem.607 Van deze pantheïstische gedachte wordt met ‘niet ver’ afstand 

genomen.    

 Dat Paulus over ‘ons’ spreekt, betekent dat ook hijzelf erin opgesloten ligt en er geen 

scheiding is tussen hem en zijn gehoor. Voor zijn lezers geeft Lucas hier te kennen dat er geen 

onderscheid in afstand is tussen God en Joden en God en niet-Joden. Voor zijn beoogde lezers die 

worstelen met de kwestie van de verhouding tussen Joden en Jezus’ volgelingen van niet-Joodse 

afkomst, kan dit heel belangrijk zijn. Op de achtergrond klinken hier woorden mee zoals uit Jes. 

55:6: ‘Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is,’ en uit Ps. 

145:18: ‘De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.’ (NBG-

51) 

In de twee volgende verzen blijft Paulus inclusief spreken en gaat hij verder in de wij-vorm. 

Overigens vermijdt hij door het gebruik van de optatief bij de werkwoorden ‘tasten’ en ‘vinden’ de 

voor de Atheners harde uitspraak dat zij God nog niet kennen.  

 

vss. 28-29  

Het voegwoord γάρ geeft aan dat in vs. 28 de basis ligt voor het voorafgaande vers. Dat God van 

niemand van ons ver weg is, vindt zijn grondslag in ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ 

ἐσμέν (‘want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij’). Dit geeft de verwantschap met God 

aan en duidt het door God geschapen zijn van de mens, hetgeen tevens inhoudt dat alles van Hem 

afhankelijk is. Door ἐν te gebruiken, houdt Paulus zijn gehoor voor dat God niet in óns leeft, 

                                                
604 Dat komt tot uitdrukking in wat Paulus zegt in vs. 28 ‘want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.’ 
605 Zie bijvoorbeeld: ‘Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als 
wij tot Hem roepen?’ (Deut. 4:7). ‘Gij omgeeft mij van achteren en van voren.’ (Ps. 139:5) (NBG-51). 
606 Zie Epictetus, Discourses, book 1.3, LCL131: 24, 25. http://www.loebclassics.com.access.authkb.kb.nl, 
geraadpleegd 27-01-2017. 
607 Seneca IV Ad Lucilium Epistulae Morales, Loeb Classical Library (Cambridge: University Press, 1972), 41.1 ‘Non 
sunt ad caelum elevandae manus nec exorandus aedituus, ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri possimus, 
admittat; prope est a te deus, tecum est, intus est.’ Vertaling: ‘Je behoeft je handen niet ten hemel te heffen en de 
tempelwachter niet te smeken dat hij ons toelaat tot vlak bij de oren van het godenbeeld, alsof we dan ook beter 
verhoord kunnen worden. De god is dicht bij jou, hij is met jou, hij is binnen in jou.’ Zie Seneca, Brieven aan Lucilius 
(Baarn: Amboboeken, 1980), 108.  
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beweegt en is, waarmee de afstand van pantheïstische beweringen nog eens wordt onderstreept. 

Ook klinkt er met de trits van de werkwoorden een polemiek in door tegen de afgoden die immers 

niet leven, niet bewegen en niet werkelijk bestaan. Norden interpreteert de drie werkwoorden als 

een zuiver stoïsche uitdrukking, ‘die Stufenfolge des organischen Lebens’.608 

 Het werkwoord ζάω (leven) [hier als ζῶμεν (praesens)] werd eerder al gebruikt in vs. 25, 

met διδοὺς πᾶσιν ζωήν (participium praesens).  De formulering ‘want in hem leven wij, bewegen 

wij en zijn wij’ wordt wel toegeschreven aan Epimenides van wie een citaat te vinden is in Tit. 

1:12.609 Deze woorden zouden dan oorspronkelijk gericht zijn tot Zeus.610 Of zij Epimenides als 

bron hebben, dan wel woorden van Paulus (Lucas) zijn, daarover lopen de meningen uiteen.611 Nu 

is er in de Atheense godsdienstige traditie een verhaal waarin Epimenides een belangrijke plaats 

heeft.612 In het verlengde daarvan kan de figuur van Epimenides in verband gebracht worden met 

vs. 23 waar Paulus spreekt over een altaar aan de onbekende god.613 In ieder geval is de gedachte 

ontstaan dat Lucas gebruik maakt van de Epimenides’ traditie in Athene en hij in dat kader in vs. 

28a een citaat van hem weergeeft.614 Wittkowsky noemt als hypothese nog het bestaan van een 

pseudo-Epimenides-gedicht, waaruit Hand. 17:28a een citaat zou zijn.615  

 Retorisch gezien sluit Paulus hoe dan ook aan bij wat bekend is bij zijn gehoor in Athene, 

                                                
608 Norden, Agnostos Theos, 19 e.v. 
609 Tit. 1:12 ‘Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzers altijd, beesten en 
vadsige buiken.’ (NBG-51). Epimenides (zesde eeuw v.Chr.) komt uit Kreta en redt de stad van een pestepidemie. Hij 
nam witte en zwarte schapen en bracht ze naar de Areopagus. Daarvandaan liet hij ze lopen waarheen zij maar wilden 
en gaf de begeleiders de opdracht om elk schaap daar waar het ging liggen aan de plaatselijke godheid te offeren. Zo 
maakte hij een einde aan de ramp. Anonieme altaren herinneren aan dat gebeuren. 
610 F.F. Bruce, Commentary on the Book of the Acts (London: Marshall, Morgan & Scott, 1954), 359. 
611 Barrett, Acts 2:847. ‘We may say that Paul (Luke) was responsible for the use of the triad in the speech, but may 
have heard it used and borrowed it’; Gärtner, Areopagus Speech, 195: ‘It is not a veiled poetic quotation, but a 
combination that must be ascribed to Paul or Luke’; Pohlenz is van mening dat Hand. 17:28a niet afkomstig is van 
Epimenides, M. Pohlenz, ‘Paulus und die Stoa,’ ZNW 42 (1949): 101-104. 
612 Dit wordt verteld door Diogenes Laërtius, zie I.110-111.  
613 Zie C.J. Hemer, ‘The Speeches of Acts II. The Areopagus Address,’ TynBul 40 (1989): 245-246.  
614 Hemer, ‘The Speeches II,’ 246, ‘But there is no hint that Luke was even aware of the intimate linkage of these 
motifs, which may be explained as belonging to Paul’s situation in Athens, but are not apparent at all in the redaction.’ 
Ook Flemming wijst op de onzekerheid of Paulus (Lucas) zich bewust was van deze locale tradities; D. Flemming, 
‘Contextualizing the Gospel in Athens: Paul’s Areopagus Address as a Paradigm for Missionary Communication,’ 
Missiology: An International Review, Vol. XXX, No. 2, (april 2002): 202. Daarentegen koppelt Wittkowsky het Paulus-
bezoek aan het Epimenides-bezoek en ziet overeenkomsten tussen Handelingen 17 met wat Diogenes I.110-111 
vermeldt. Zie V. Wittkowsky, ‘“Pagane” Zitate im Neuen Testament,’ NovT, Vol. 51. 2 (2009): 111-112. Keener, Acts 
3:2658-2659 ‘On the whole, then, it seems likelier than not that Epimenides is the direct or indirect source of Paul’s 
quotation here, though complete certainly eludes us.’ 
615 Op grond van analogie tussen Paulus in Handelingen 17 en Epimenides in Diogenes I.110-111 stelt Wittkowsky 
‘“Pagane” Zitate,’ 114: ‘Damit kommen wir zum Schluss, dass Paulus im engeren Kontext der Areopagrede mit der 
Figur von Epimenides parallelisiert wird, aus welchem Anlass Lukas dabei auch Verse aus einer pseudepigraphe 
“Epimenides”-Schrift anführt (17:28a und wahrscheinlich auch 17:25).’ 
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maar tegelijk moet ook geconstateerd worden dat de onzekerheid blijft over de bron van dit citaat. 

 Het dan volgende dictum ‘Uit hem komen ook wij voort’ is een citaat van de dichter Aratus  

(315-245 v.Chr.).616 Wat Aratus van Zeus zei, predikt Paulus van God. God is de Schepper, de 

mens komt uit Hem voort, waarmee gezegd wordt dat deze Gods schepsel is.617 

Het citaat wordt niet terloops genoemd, het convergeert met woorden uit de Schriften. Al heeft een 

citaat als dit voor de hoorders niet hetzelfde gewicht als een Joods gehoor toekent aan citaten uit de 

Schrift, er wordt wel een brug geslagen tussen Paulus en zijn hoorders in Athene, zonder dat 

daarmee de oorspronkelijke betekenis van de weergegeven woorden door hem overgenomen 

wordt.618 

 Omdat de mens uit God voortkomt, is er overeenkomst tussen God en mens en niet tussen 

het goddelijke en zaken als goud, zilver en steen. De zo op de Schepper betrokken mens moet weten 

dat wat hij zelf schept op geen enkele manier de ware God kan weergeven.  

De pagane beeldendienst wordt hiermee bestreden: het geschapene kan de Schepper niet afbeelden. 

Deze veel voorkomende gedachte in het Oude Testament is bijvoorbeeld te vinden in Jes. 40:18-20: 

‘Met wie wil je God vergelijken, hoe is Hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is 

door een ambachtsman gemaakt’ (vss. 18 en 19a). Te denken valt ook aan Jes. 44:9-20: ‘Mensen 

die godenbeelden maken zijn niets, en van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De 

mensen die van deze goden getuigen, zien niets en weten niets, zij zullen beschaamd staan’ (vs. 

9).619  

 Vanuit Grieks-filosofisch denken geldt als motief tegen beeldendienst dat het levende 

slechts door het levende kan worden uitgebeeld; polemiek tegen idolatrie komt inderdaad ook voor 

bij pagane filosofen, al is deze meer gericht tegen de volksreligie.620 In de ervaringswereld wordt de 

godheid wel vereenzelvigd met het godenbeeld.  

De benadering van Paulus in vs. 29 heeft een dubbele bodem. Aan de ene kant probeert hij zijn  

                                                
616 Aratus, Phaenomena 5. In een wat andere vorm is het ook bij Cleanthes (331-232 v.Chr.) te vinden. In de tekst 
wordt gesproken in de meervoudsvorm ‘enkele van uw eigen dichters’, terwijl het citaat uit één ons bekend gedicht 
stamt. Volgens Eck, Handelingen, 385-386, komt een dergelijke manier van citeren vaker voor in de Oudheid. Een 
dergelijke formule geeft aan dat in het citaat een gangbare gedachte wordt verwoord. 
617 Hier is een gedachtelijn naar het evangelie van Lucas te trekken. Wanneer hij in zijn evangeliebeschrijving het 
geslachtsregister van Jezus formuleert (Luc. 3:23-38), noemt hij Adam ‘de zoon van God’. ‘Zoon van’ duidt aan dat de 
mens schepsel van God is. 
618 Omdat iedereen dezelfde teksten leerde in de elementaire Griekse opvoeding, is het mogelijk dat de meeste van 
Paulus’ hoorders de citaten van Paulus herkend zullen hebben. Misschien dat noch hij, noch sommige van zijn hoorders 
geweten hebben van welke dichters zij kwamen. Paulus noch Lucas behoeven Aratus direct gekend te hebben, wat niet 
de mogelijkheid uitsluit dat Paulus het citaat kende als afkomstig van Aratus. Zie Keener, Acts 3:2656-2657. 
619 Zie ook Jes. 45:20; 46:5-7; 48:5; 57:13; Jer. 1:16; 2:26-28; 10:2-5, 8, 9. 
620 Zie Gärtner, Areopagus Speech, 224-228. 
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gehoor voor zich te winnen door aan te sluiten bij hun kritiek op de beeldendienst. Aan de andere  

kant laat hij de lezer zijn afkeer van de idolatrie blijken. 
  

 Hand. 17: 30-31 

 30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις 

 πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν, 31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν 

 δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 

 

vs. 30  

Evenals in vs. 16 geeft μὲν οὖν (echter) een nieuwe alinea aan, waarin tijd een rol speelt, om te 

beginnen de tijd waarin men God niet kende.  Het hier gebruikte ἄγνοια – onwetendheid, iets niet 

weten621 – wordt speciaal gevonden bij de Stoa, waar onwetendheid de basis is van verdorvenheid 

en slechtheid.622 Paulus bedoelt met de ‘tijden van onwetendheid’ de tijden dat mensen aan de ware 

God voorbijgingen, in feite tegen Hem ingingen toen zij zich tot de afgoden wendden.623 Maar er is 

sprake van twee tijden: de verleden en de tegenwoordige tijd. Aan de verleden tijd, ‘de tijden van 

onwetendheid’, ziet God voorbij, dat is te zeggen, Hij ziet er overheen, heeft niet naar schuld 

bestraft, maar laat het ook niet voortbestaan. De tegenwoordige tijd, het nu, is de wending in de tijd 

die alleen mogelijk is door het concrete handelen van God zelf. Hij ‘roept (praesens!) nu overal de 

mensen op om een nieuw leven te beginnen’ en biedt de mogelijkheid tot omkeer. Dit heeft een 

universeel karakter: het betreft allen (πάντας) overal (πανταχοῦ). De heilsboodschap beperkt zich 

niet langer tot één uitverkoren volk, maar is gericht tot de hele wereld.624 

 Door tot omkeer op te roepen houdt God op de ‘onbekende God’ te zijn. Het gebruikte 

werkwoord παραγγέλλω heeft oorspronkelijk de betekenis van doorgeven van een bericht en krijgt 

later een wat militaire bijklank van gebieden, bevelen.625 Door dit woord te gebruiken geeft Paulus 

                                                
621 Bauer, Wörterbuch, s.v. ἄγνοια. Hij vertaalt ἄγνοια met Unwissenheit, Unkenntnis. Ηet laatste geldt als 
tegenovergestelde van σοφία. R. Bultmann in TDNT I: 116 geeft aan dat ἄγνοια ‘meaning “ignorance” in all the 
difference nuances of the Greek concept of knowledge (>γινώσκω), is used in the first instance of ignorance of 
something specific.’ Het werkwoord ἀγνοέω heeft diverse betekenissen. Vgl. Bauer, Wörterbuch, s.v. ἀγνοέω: nicht 
erkennen, nicht wissen, nicht kennen, nicht verstehen, irren, sich verfehlen, sündigen.  
622 Bultmann in TDNT, I: 116-117. Behalve in deze tekst signaleert hij stoïsche invloed in 1 Petr. 1:14; Ef. 4:17 vv. 
623 χρόνους τῆς ἀγνοίας (tijden van onwetendheid).  
624 Het universele karakter van de toespraak is te onderkennen aan het bijvoeglijk en bijwoordelijk gebruik van πᾶς in 
de vss. 24-31. 
625 O. Schmitz in TDNT, V: 761-765. Bij Plato staat παραγγέλλω in relatie tot bevelen van de godheid, de wetten, de 
leiders van de staat. Het komt niet voor in de LXX. In het hellenistisch Jodendom staat het voor het officieel 
proclameren van het woord van God. In de evangeliën komt het alleen bij de synoptici voor in relatie tot Jezus zelf en 
de autoriteit van zijn woord. Ook in Handelingen is de bron van het woord gezaghebbend, in feite van de allerhoogste 
autoriteit.   
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voor zijn Griekse hoorders aan dat wat nu volgt niet vrijblijvend is. Dat komt ook tot uitdrukking in 

het feit dat nu niet Paulus de handelende persoon is, maar dat God zelf degene is die deze oproep 

doet (παραγγέλλει, praesens). Hiermee wordt opnieuw onderstreept dat de rede verkondiging is en 

geen verhandeling tot filosofen.  

 In de rede loopt er een duidelijke lijn van ‘weten’ (vss. 19, 20) via ‘onwetendheid’ (vs. 23) 

naar een ‘herijking van weten’ (vs. 30), dat aangegeven wordt met het werkwoord μετανοέω 

(veranderen van denken).626 Dit denken is dan gericht op de ware God en het vraagt om een breuk 

met het verleden. Daartoe moet een radicaal andere weg ingeslagen worden. 

De boodschap van vs. 30 staat in scherp contrast met de gedachten van de Epicureeërs, die immers 

stellen dat de goden zich niet bemoeien met de mensen.  

 
vs. 31  

De nadrukkelijke oproep tot omkeer vindt zijn oorsprong in de door God vastgestelde gerichtsdag. 

Lucas gebruikt het voor hem typerende woord καθότι (gezien het feit dat; omdat).627 Met 

gebruikmaking van termen uit het Oude Testament verklaart Paulus dat God μέλλει κρίνειν τὴν 

οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ (de bewoonde wereld zal oordelen ‘in gerechtigheid’).628 Dezelfde 

bewoordingen zijn te vinden in de LXX, in Ps. 9:9, Ps. 96:13 (95:13 LXX), Ps. 98:9 (97:9 LXX).629 

In zowel deze teksten uit de LXX als in vs. 31 staat niet κόσμος (wereld), maar οἰκουμένη dat 

vertaald kan worden met ‘bewoonde wereld’. Het accent wordt gelegd op de mensheid, niet op de 

wereld (kosmos) en niet op de aarde als zodanig.  

 Het oordeel over de bewoonde wereld zal een rechtvaardig oordeel zijn, en God zal het laten 

uitspreken ‘door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen’. Met deze man wordt Jezus 

bedoeld. In Hand. 2:22 wordt Jezus in vergelijkbare bewoordingen omschreven: ‘een man u door 

God aangewezen.’630 Jezus’ naam wordt niet genoemd, evenmin als de naam Adam in vs. 26. Door 

Jezus’ naam niet te vermelden, wordt een eventuele verkeerde interpretatie door de hoorders 

                                                
626 ‘Weten – onwetendheid’ is een terugkerend thema in Lucas-Handelingen. In Luc. 9:45 begrijpen de leerlingen niet 
wat Jezus hun vertelt over zijn komend lijden; Jezus vraagt vergeving voor hen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood 
aan het kruis: ‘Want zij weten niet wat zij doen’ (Luc. 23:34); in Hand. 3:17 zegt Petrus dat het onwetendheid was dat 
de Joden Jezus overgeleverd hebben voor terechtstelling; Paulus spreekt over onwetendheid in Hand. 17:23 en 30. Het 
werkwoord μετανοέω gebruikt Paulus in Handelingen alleen nog in de toespraak tot Agrippa (26:20). Dit werkwoord 
komt in de brieven van Paulus alleen voor in 2 Kor. 12:21. 
627 Komt in het NT alleen voor in Lucas en Handelingen, zie BDR 4569. 
628 Het werkwoord κρίνω wordt in het NT gebruikt met betrekking tot het oordelen door God en/of Christus. Bauer, 
Wörterbuch, s.v. κρίνω. 
629 Ps. 9:9: ‘Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid,’ (NBG-51); Ps. 96:13: ‘... Hij zal de wereld richten in 
gerechtigheid’ (NBG-51); Ps. 98:9: ‘... Hij zal de wereld richten in gerechtigheid’ (NBG-51).  
630 ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 
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vermeden. Zij zouden mogelijk in het noemen van een naam een verkondiging van vreemde goden 

kunnen beluisteren. Voor de hoorders had deze naam geen referentiekader, evenmin als een andere 

aanduiding, zoals Messias, Zoon des mensen.631 Voor de lezers van Handelingen is zijn naam 

echter wel bekend vanuit de Athene episode (o.a. vs. 18) en de bredere context. 

 Niets wordt er gezegd over een spoedig oordeel, wel over de zekerheid dat het gaat komen. 

Het bewijs daarvan is gelegen in de opstanding uit de doden van hem die zal oordelen.632 De tijd 

van het oordeel dat komt, de toekomende tijd, is bepaald, hetgeen wordt uitgedrukt door de 

aoristusvorm van de werkwoorden (een dag is bepaald; een man is aangesteld; Hij heeft hem 

opgewekt). In het heden van de verkondiging – God spreekt (παραγγέλλει, praesens! vs. 30) –  

wordt de aandacht gevestigd op de toekomst. 

 De betekenis van de opstanding wordt retorisch benadrukt door de π-alliteratie in de drie 

opeenvolgende woorden πίστιν παρασχὼν πᾶσιν.633 In de toespraak worden verschillende 

taalkundige retorische technieken gebruikt die bij ontwikkelde Grieken bekend zijn,634 en een 

positieve indruk bieden van de spreker: hier is iemand aan het woord die laat zien dat hij een 

ontwikkeld mens is. Naast de eerder vermelde π-alliteratie die ook in vs 26 voorkomt (παντὸς 

προσώπου) is er vertrouwdheid met assonantie te bespeuren in εὗρον καὶ βωμὸν (vs.23), ζωὴν 

καὶ πνοὴν (vs. 25).  

 

d. Na de toespraak (Hand. 17:32-34) 

 

  Hand. 17:32-34 

32 Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν· ἀκουσόμεθά σου περὶ 

 τούτου καὶ πάλιν. 33 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. 34 τινὲς δὲ ἄνδρες 

κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι 

Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

 

vs. 32  

Lucas rondt hier de toespraak van Paulus af. Bij de woorden ‘opstanding van de doden’ komt er nu 

                                                
631 Lucas gebruikt het semitisme ‘Zoon des mensen’ wel in Hand. 7:56. Daar bestaat het gehoor uit Joden. Hij vervangt 
nu deze uitdrukking door ἀνήρ (man). 
632 Het begrip πίστις heeft als betekenis zowel ‘geloof’ als ‘bewijs’. De laatste betekenis komt in het NT alleen hier in 
Hand. 17:31 voor. Zie Bauer, Wörterbuch, s.v. πίστις; Barrett, Acts 2:853; Nielsen, Handelingen II, 58, verbindt beide 
betekenissen en spreekt van ‘geloofwaardig bewijs’. 
633 Voor π-alliteratie zie BDR 4887. Naast alliteratie hier in vs. 31. 
634 Flemming, ‘Contextualizing,’ 201 n.11. 
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een reactie van de hoorders.635 Zij accepteren de boodschap van de opstanding niet. Deze vormt 

voor hen een breekpunt in tegenstelling tot de dag van het oordeel. Evenals in vs. 18 is de reactie 

tweeledig: sommigen – waarschijnlijk Epicureeërs – drijven de spot met de opstanding van de 

doden,636 anderen verwoorden hun afwijzing met: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar 

eens vertellen.’ Deze ogenschijnlijk hoffelijke benadering is mogelijk toe te schrijven aan de 

Stoïcijnen.637  

 De passage roept de vraag op of de hoorders de toespraak onderbreken en deze door 

interruptie beëindigd wordt of dat de toespraak werkelijk klaar is en Lucas zijn beoogde boodschap 

aan de lezers verteld heeft. In hoofdstuk 3 heb ik aangegeven dat een interruptie een literair middel 

van een auteur is om de aandacht te vestigen op het punt in de tekst dat hij zelf belangrijk vindt.638 

Smith stelt dat in Hand. 17:32 niet gesproken kan worden van een interruptie waardoor de toespraak 

beëindigd wordt.639 Ook Barrett komt tot deze conclusie.640 Al gebruikt Lucas hier niet de 

interruptie als stijlmiddel, de hoorders vernemen als slotwoord de boodschap over de opstanding,641 

en voor de lezers van Handelingen is duidelijk dat die boodschap verkondigd is. 

 

vs. 33  

‘Zo’, wijst op de situatie van een verdeeld gehoor. Bij deze stand van zaken vertrekt Paulus uit hun 

midden.  

                                                
635 Opstanding van doden (ἀνάστασιν νεκρῶν) is hier onbepaald, want het lidwoord in het Grieks ontbreekt. 
636 De imperfectum vorm van χλευάζω geeft hier aan dat de spot zich niet beperkte tot enkele momenten. In de 
epicureïsche visie is er een categorische ontkenning van een voortbestaan na de dood. Zie Croy, ‘Hellenistic 
Philosophies,’ 29. Zie verder hoofdstuk 5. 
637 ‘The Stoics believed in the immortality of the soul as taught by Plato, and the idea of a life after death was not 
strange to them and thus provided a point of contact; though Paul’s words on the resurrection of the flesh must have 
offended them, since they believed that the flesh was destroyed forever in death.’ Zo Gärtner, Areopagus Speech, 49. 
Zie verder hoofdstuk 5. 
638 Zie hoofdstuk 3 exegese Hand. 13: 45-48 met verwijzing naar D.L. Smith, The Rhetoric of Interruption (Berlin: De 
Gruyter, 2012). Van belang is hier hoe een interruptie gedefinieerd wordt. Als definitie geeft Smith, Rhetoric, 8: 
‘breaking in upon a discourse’. Hij stelt (p. 23): ‘A speech or other discourse may be characterized as interrupted if 
there is an evidence of a claim of interruption, that is, a claim that the speaker’s rights have been violated.’ Smith 
concludeert, zie Rhetoric, 186-243, dat onderbrekingen een favoriet Lucaans literair hulpmiddel vormen in zowel het 
evangelie als in Handelingen. Voorbeelden Luc. 9:34; 11:27; 11:37; 16:14; 21:5; 22:47; 22:60; 24:36 en Hand. 4:1; 
7:54, 57; 13:48; 22:22; 24:25; 26:24. Ook Pervo wijst op het gebruik van interrupties. Pervo, Acts, 282 n188: 
‘Interruptions serve as the equivalent of a double underline. The formal speech has concluded at the moment desired by 
the author.’ 
639 Smith, Rhetoric, 231: ‘Verse 32 describes the reaction to a speech without any indication that Paul was still 
speaking or still intending to speak.’ 
640 Barrett, Acts 2:854: ‘The speech is ended.’ Deze visie wordt niet gedeeld door Schneider, Apostelgeschichte 2:243; 
M.L. Soards, The Speeches in Acts, Their Content, Context and Concerns (Westminster: John Knox, 1994), 37; 
Witherington, Acts, 188; Pervo, Acts, 441 n.150; Peterson, Acts, 504.  
641 Keener, Acts 3: 2674: ‘That Luke has completed all that he wished to say is clear, since this is where he ends the 
speech.’ 
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vs. 34  

Enkele mannen vertrekken met Paulus en komen tot geloof, wat hier betekent dat zij volgeling van 

Jezus worden. Het ‘resultaat’ van de prediking is gering in vergelijking met Tessalonica, er sluiten 

zich slechts ‘enkelen’ bij Paulus aan, waarvan gezegd wordt dat zij het geloof aanvaarden. Twee 

daarvan worden bij name genoemd: Dionysius, een Areopagiet – hij is mogelijk lid van de 

Areopagusraad (zie vs. 19) – en Damaris, een vrouw.642  

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

cultuur lijkt weliswaar beperkt in resultaat maar is niet zonder perspectief. Er zijn in ieder geval een 

man en een vrouw, dus twee getuigen, zelfs met name genoemd, die tot geloof kwamen. Bovendien 

sluiten enkelen … nog een aantal anderen, zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. De 

vermelding dat de meerderheid van de hoorders Paulus’ prediking verwerpt, is misschien, met het 

oog op de beoogde lezers, een toespeling op de uitkomst van Socrates’ veroordeling in het verleden. 

Toen Socrates door de raad ter dood veroordeeld werd, bleef immers slechts een handvol leerlingen 

trouw aan hem. Socrates sterft, maar Paulus gaat vrijuit. Hiermee vestigt Lucas de aandacht van de 

lezers op de macht van de God die Paulus in zijn toespraak heeft verkondigd: deze God zorgt voor 

zijn boodschapper. Met het vrijuit gaan van de boodschapper wordt het belang van de boodschap 

geaccentueerd. 

 In veel plaatsen ontstond gewelddadig verzet tegen Paulus en zijn boodschap maar niet in 

Athene.643 

 

2. Verwijsplaatsen en citaten 

In het voorgaande is al gebleken dat en hoe Paulus met zijn toespraak in Athene, evenals in 

Antiochië, aansluiting zoekt bij zijn hoorders. In Antiochië (Hand. 13) zijn dat Joden en 

Godvrezenden die hij nadrukkelijk verwijst naar de Schriften. In Athene bestaat het gehoor uit niet-

Joden, van wie verondersteld mag worden dat zij de Schriften niet kennen. Ik ga na of en hoe 

Paulus in deze context het Oude Testament gebruikt en citeert uit of verwijst naar andere bronnen.  

 

Hand.17 Verwijsplaats/citaat Korte beschrijving 

referentietekst 

vs. 23 Wijsh. 14:20644  voorwerpen van verering; 

                                                
642 Over Damaris merkt Peterson op: ‘Her presence at the meeting addressed by Paul certainly implies some status, 
either in the council or in the philosophical schools represented on that occasion.’ Peterson, Acts, 504. 
643 Zie bijvoorbeeld Hand. 13:50-51; 14:4-5, 19-20; 16:16-40; 17:5-10. 
644 Wijsh. = De Wijsheid van Salomo.  



	 164 

Hand.17 Verwijsplaats/citaat Korte beschrijving 

referentietekst 

 Jes. 45:15; 45:18-25 God die zich doet kennen; 

vs. 24 

 

Wijsh. 9:1, 9 

Neh. 9:6; Jes. 42:5; 45:18;  

Gen. 14:19; Ex. 20:11; Ps. 

146:6; 

Tob. 7:17645 

Jes. 66:1, 2 

die de wereld geschapen 

heeft; 

schepping van hemel en 

aarde; 

 

Heer van hemel en aarde; 

God behoeft geen 

tempeldienst; 

vs. 25 Ps. 50:8-13 

Gen. 2:7; Jes. 42:5, 57:16 

 

God heeft van mensen niets 

nodig; 

God schiep de mens. Hij 

geeft de levensadem; 

vs. 26 Gen. 5:11-32; 10:1-32 

Gen. 1:28; Jes. 42:5 

Deut. 32:8; Ps. 74:12-17;  

Wijsh. 7:18 

uit één alle mensen; 

het wonen van de mensen; 

tijden en grenzen; 

vs. 27 Deut. 4:29; Jes. 51:1; 

Jes. 55:6; Jer. 29:13;  

Am. 5:4; Ps. 14:2; 

Spreuk. 8:17; Wijsh. 13:6. 

Jes. 59:10 

Deut. 4:7; Jer. 23:23; 

Ps. 139:5; 145:18  

God zoeken; 

 

 

 

tasten (en vinden); 

God is niet ver;  

 

vs. 28 Aratus646  Wij zijn van zijn geslacht;  

vs. 29 Gen. 1:27 

Deut. 4:28; Jes. 40:18-20;  

Jes. 44:9-20; Wijsh. 13:10 

mens naar Gods beeld; 

afgoden (beelden) vormen 

het werk van mensen;  

vs. 30 Wijsh. 11:23 ‘U ziet voorbij aan de 

zonden van mensen, opdat 

zij naar u terugkeren.’  

                                                
645 Met Tob. wordt aangegeven Tobit.  
646 Aratus, Phaenomena 5. 
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Hand.17 Verwijsplaats/citaat Korte beschrijving 

referentietekst 

vs. 31 Ps. 9:9; Ps. 96:13 (95:13 

LXX); 

 

Ps. 98:9 (97:9 LXX) 

 

een rechtvaardig oordeel van 

de bewoonde wereld; 

  

 Uit het overzicht blijkt, dat de rede teruggrijpt op het gedachtegoed van het Oude Testament 

en in Handelingen 17 duidelijk sprake is van kennis van de Septuagint. Een contextuele benadering 

van deze verwijsplaatsen valt buiten het kader van mijn onderzoek,647 want, zoals al eerder is 

aangegeven, gaat het mij om de weergave van Paulus’ woorden door Lucas.  

 

 De verwijsplaatsen uit het Oude Testament (LXX) zijn te vinden in de Wet, de Profeten en 

de Geschriften, respectievelijk: Genesis, Exodus en Deuteronomium; Jesaja in het bijzonder; 

Jeremia en Amos; Psalmen. Behalve naar deze geschriften wordt geciteerd uit of verwezen naar 

Griekse schrijvers, onder wie met zekerheid Aratus te vermelden valt (zie de exegese van Hand. 

17:28). 

 Terwijl Lucas in Handelingen 13 citeert uit en verwijst naar de Schriften, zijn in 

Handelingen 17 geen directe citaten te vinden, wel impliciete verwijzingen. Voor de 

oorspronkelijke lezers van Handelingen hebben die verwijzingen herkenbaarheid. Zij onderstrepen 

ook de betrouwbaarheid en consistentie van Paulus’ boodschap aan de Grieken In het bijzonder de 

passages uit Jesaja laten de lezer zien dat ook hier in Athene de boodschap van Paulus in lijn van de 

profeten van Israël staat.648 Met deze composities van eerst de rede tot Joden en daarna die tot 

Grieken, biedt Lucas een narratieve uitwerking van het aan Paulus ontleende principe ‘de Joden een 

Jood, de Grieken een Griek’.649 

                                                
647 Zie voor een een dergelijk onderzoek bijvoorbeeld: T. Holtz, Untersuchungen über die Alttestamentlichen Zitate bei 
Lukas (Berlin: Akademie Verlag, 1968); Steyn, Septuagint Quotations; L.C.A. Alexander, Acts in Its Ancient Literary 
Context: A Classicist Looks at the Acts of the Apostles. (Early Christianity in Context) (London: T&T. Clark, 2005); 
K.D. Litwak, Echoes of Scripture in Luke-Acts: Telling the History of God’s People Intertextually, JSNSup, 282 
(London: T&T Clark, 2005). 
648 Litwak, ‘Israel’s Prophets,’ 202: ‘Paul’s speech echoes core scriptural traditions, primarily condemnation of 
idolatry, especially the condemnation of idolatry in Isaiah 40-48. Luke uses these echoes to portray Paul’s message as 
standing in continuity with the oracles of Israel’s prophets, condemning idolatry at Athens in much the same way that 
the prophets condemned idolatry in Israel and Judah.’ 
649 De combinatie Joden en Grieken komt in Handelingen voor in 14:1; 16:3; 18:4; 19:10, 17; 20:21. Het principe ‘De 
Joden een Jood, de Grieken een Griek’ suggereert dat Paulus zich aanpast aan de degenen die hij wil ontmoeten. In 1 
Kor. 9:20 schrijft Paulus dat hij ‘voor de Joden als een Jood geworden is om Joden te winnen’ en in 1 Kor. 9:21 ‘Voor 
hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen’. Met hen 
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3. Structuur van de toespraak 

Op het tekstgeheel van Hand. 17:16-34 zoals dit hierna wordt weergegeven, pas ik de volgende 

analyse toe. In elke (verkorte) zin wijs ik het taalkundige onderwerp aan. Dit taalkundige 

onderwerp noem ik actant. Evenals in hoofdstuk 3 beoog ik hiermee een overzicht te krijgen van de 

actanten en hun handelingen, om zo zichtbaar te maken welke er frequent voorkomen. Een relatief 

grote frequentie wijst op accenten die in de toespraak op hun handelen gelegd worden. Daarmee 

tekent zich de kern van de boodschap af. Ik beperk de analyse niet tot de eigenlijke rede van Paulus, 

omdat deze geen geïsoleerde tekst is maar binnen de context van Hand. 17:16-34 past.  

 In de nu volgende indeling van de toespraak staan de actanten in cursief. Overigens is de 

structuur van de rede onderwerp van een brede discussie.650 

 

Deel I Narratieve situatietekening (vss. 16-18) 

Kenmerkend is de derde persoon, zowel in het enkelvoud als meervoud.  

 

Deel I   

vs. 16 Paulus wacht en is erg geprikkeld. Het imperfectum van het laatste 

werkwoord accentueert deze situatie.  

vs. 17  Hij (Paulus) discussieerde/voerde gesprekken. Het imperfectum geeft een 

langere duur ervan aan. Als plaats daarvan wordt de synagoge vermeld. 

vs.  18 Sommigen van de epicureïsche en stoïsche filosofen onderhielden zich met 

hem. Dit staat parallel met vs. 17. Ook hier geeft het imperfectum een 

langere duur aan. Nu wordt als plaats van handeling de markt genoemd.   

Er wordt vervolgens een nader onderscheid gemaakt in ‘sommigen’ en 

‘anderen’. Elke groep uit een veronderstelling, de ene in de vorm van een 

vraag, de andere spreekt een vermoeden uit. Een verklarende toelichting van 

de schrijver vormt een afsluitende overgang naar een volgend deel, maar is 

tevens de kern: Hij (Paulus) verkondigde Jezus en de opstanding.  

Ook hier geeft het imperfectum aan, dat dit verkondigen geen kortdurende 

activiteit was. Opvallend is het daarbij gebruikte werkwoord εὐαγγελίζω  

(het goede nieuws verkondigen). 

                                                
die zonder wet zijn, bedoelt Paulus zij die niet de Wet van Mozes als leidraad hebben, dus niet-Joden, ook wel Grieken 
genoemd. Om contact te kunnen leggen en onderhouden met Grieken liet de Jood Paulus de ceremoniële wetten los. Hij 
doet in 1 Kor. 10:32 de oproep ‘geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente.’  
650 Zo stelt Wilckens ‘Die Rede gliedert sich in zwei Teile: einen vorbereitend-apologetischen (17:22-28) und einen 
kerygmatischen (17:29-31).’ Zie U. Wilckens, Die Missionsreden der Apostelgeschichte (Neukirchen: Neukirchener 
Verlag: 31961), 87. Zie verder Pervo, Acts, 432. 
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Deel II  Motivatie tot het houden van de toespraak (vss. 19-21)  

 

Deel II   

vs. 19a Zij (de filosofen) namen hem mee, brachten hem naar de Areopagus 

en zeiden … Dit versgedeelte vormt een verhalende inleiding. De 

plaats van handeling wordt gegeven, namelijk ‘de Areopagus’.  

vss. 19b – 20 Deze verzen hebben een dialoogvorm met relatie ‘wij – u’, waarbij 

een confrontatie gaat ontstaan. ‘Kunnen wij (de filosofen) weten ...’ 

Dit ‘weten’ in infinitief aorist, geeft aan: dus nú in deze situatie, 

omdat Paulus bezig is bevreemdende dingen te zeggen (presens!). Wij 

willen weten ....  dit ‘weten’ staat opnieuw in infinitief aorist. De 

overgang van ‘kunnen weten’ naar ‘willen weten’ geeft een zekere 

spanning weer.  

vs. 21 Dit is een toelichtende opmerking die de overgang vormt tot het 

volgende deel. Alle Atheners hadden als levenshouding: voor niets 

anders de tijd te hebben (het iteratief imperfectum geeft een 

gewoontehandeling aan) dan om iets nieuws uit te wisselen.  

 

Deel III  De toespraak zelf (vss. 22-31)  

 

Deel III   

vs. 22a Als begin van de handeling: Paulus staande (aoristus). Ook nu wordt 

de plaatsaanduiding gegeven. Door deze tweemaal te vermelden (zie 

ook vs. 19) wordt de plaats van de rede geaccentueerd. Met het 

imperfectum ‘sprak’ komt tot uitdrukking dat er sprake is van een 

geruime tijdsduur.   

A. vss. 

Inleiding. 

vss.  

22b-23 In eerste persoon enkelvoud: Ik (Paulus) met de 

werkwoordsvormen: zie; doorgaande; nauwkeurig kijkend. (alle 

werkwoorden in praesens). ‘Ik vond (aoristus) op een bepaald 

ogenblik een zeker altaar.’ Met het nadrukkelijke ‘ik’ presenteert hij 

zichzelf als gezonden verkondiger. Met de overgang ‘jullie’ richt hij 

zich tot zijn hoorders en maakt hij duidelijk wat hij wil: namelijk 

verkondigen 

B. vss. 

Inhoud 

 

24-27 God maakte (aoristus) de kosmos. Dus God wordt weergegeven als 

Schepper. Wat Hij daarbij nog meer doet (alle volgende 

werkwoorden in praesens): Hij woont niet in tempels; wordt niet 
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Deel III   

verzorgd, heeft namelijk niets nodig; geeft aan allen leven 

enzovoort.  

Dat ‘maken’ wordt nader toegespitst: maakte (aoristus) uit één mens 

elk volk van mensen. Zij hebben als doel: over heel de aarde te 

wonen (infinitief praesens); God te zoeken (infinitief praesens) met 

als wenselijkheid hem op een zeker moment te tasten en te vinden 

(beide werkwoorden in optatief aoristus). 

In vs. 27 is God het object van het zoeken van mensen geworden. 

Daar heeft een wisseling van subject en object plaats. Het God 

zoeken krijgt hiermee een belangrijk accent.  

God is niet ver van eenieder van ons. Via dit ‘ons’ gaat de rede over 

naar ‘wij’ 

vss. 28-29 Wij leven, bewegen, zijn in Hem. Dit geldt in het heden nog (alle 

werkwoorden in praesens). Er is geen afstand van de spreker tot de 

hoorder, alles staat in eerste persoon meervoud. Wat gezegd wordt, 

geldt dus alle mensen.  

vss. 30-31 God zag voorbij (aoristus), maar wat Hij nu doet, staat in het 

(appellerend) heden: Hij verkondigt, is van plan te oordelen. Zijn 

daden in het verleden (alle werkwoorden in aoristus) zijn bepaald: 

Hij heeft een dag bepaald, een man aangesteld, bewijs gegeven, hem 

opgewekt.  

 

Deel IV  Na de toespraak (vss. 32-34) 

 

Deel IV   

vss. 

Reactie 

 

32-34 Het verhaal gaat verder met afsluitende aoristus. Toen zij gehoord 

hadden ... 

Weer volgt een tweedeling: sommigen spotten (steeds) (imperfectum), 

vergelijk vs. 18; sommigen zeiden (herhaaldelijk) (imperfectum) en 

anderen zeiden (aoristus). Er is een verandering van plaats van 

handeling. In vs. 22 stond Paulus te midden van de Areopagus, in vs. 33 

ging hij weg. Een aantal mensen kwam tot geloof ...   

 

Uit het overzicht komt tot uitdrukking, dat het in de toespraak (deel III) gaat om wat God doet. Hij 

is de meest voorkomende actant die beschreven wordt in Zijn handelen: maakt de kosmos; woont 

niet in tempels; geeft aan allen leven, adem, alles; verkondigt; heeft een dag bepaald; zal oordelen; 
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heeft aangewezen; bewijs geleverd; opwekken uit de dood. Centraal staat in de toespraak het dienen 

van de ware God. 

 

4.  Klassiek-retorische analyse van de toespraak 

Voor een beschrijving van de gebruikte begrippen exordium (voorwoord; inleiding), partitio 

(aankondiging van de opzet), propositio (stellling, aanduiding van het onderwerp waarover het 

gaat), probatio (argumentatie), peroratio (conclusie) en nadere achtergronden van een klassiek-

retorische indeling van een toespraak, verwijs ik naar hoofdstuk 3. In de klassieke retorica worden 

juridische, deliberatieve en epideiktische toespraken onderscheiden, elk met een eigen structuur. Er 

is echter geen absolute scheiding tussen deze drie hoofdtypen.651 De beschouwende aard en de 

aandacht voor de welwillendheid van de hoorders, kenmerkend voor een deliberatieve toespraak, 

maakt dat de rede in Handelingen 17 als deliberatief te typeren valt, al lijkt de setting op grond van 

vss. 19-20 een informeel juridisch karakter te hebben.652  

 De klassiek-retorische indeling van de toespraak in Hand. 17:22-31 laat de volgende 

structuur zien:653  

 

Proemium (Exordium), vss. 22-23 

vs. 22a: (adres) Mannen van Athene 

vss. 22b-23a: Deze captatio benevolentiae betreft de woorden die ter inleiding de hoorders gunstig 

moeten stemmen: ‘jullie zijn buitengewoon godsdienstig (δεισιδαιμων)’. De term δεισιδαιμων is 

voor de hoorders hier een aanduiding met een positieve connotatie, maar voor de latere lezers die 

behoren tot de volgelingen van Jezus, een aanduiding niet zonder ironie (zie mijn exegese van dit 

vers). Dit begrip staat in sterke tegenstelling tot de in vs. 16 genoemde verontwaardiging van 

Paulus.  

 

  

                                                
651 P.E. Satterthwaite, ‘Acts Against the Background of Classical Rhetoric,’ in: The Book of Acts in Its Ancient Literary 
Setting, eds., B.W. Winter and A.D. Clarke, vol. I of The Book of Acts in Its First Century Setting, ed. B.W. Winter 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 358.  
652 Deliberatief als typering: G.A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1984), 129; D. Zweck, ‘The Exordium of the Areopagus Speech, Acts 17:22, 23,’ 
NTS 35 (1989): 95; Satterthwaite, ‘Acts Against the Background,’ 360; Soards, Speeches, 96; Witherington, Acts, 513-
514; Keener, Acts 3:2618, 2619. 
653 Ik gebruik hierbij de terminologie van Quintilianus. Zie Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vert. De 
Institutione, P. Gerbrandy (Groningen: Historische uitgeverij, 2001), 3.9.1-5. 
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Propositio, vs. 23b  

‘Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.’ In het exordium verwerpt Paulus al 

direct het vooroordeel en de verdachtmaking dat hij nieuwe goden in Athene zou brengen. Het 

onderwerp van zijn rede betreft de onbekende god die Atheners onwetend al vereren.  

 

Probatio, vss. 24-29 

vss. 24-25: Dit gedeelte betreft de God die door Paulus verkondigd wordt, van wie gesteld wordt: 

Hij is de Schepper en Heer van heel de kosmos, woont niet in tempels door mensen gemaakt, heeft 

geen voorzieningen van mensen nodig, geeft en draagt het leven. 

vss. 26-27b: Heel de door God geschapen mensheid moet God zoeken. 

vss. 28-29: Deze God is werkelijk aanwezig. Hij is niet ver van elk van ons, want wij mensen zijn 

immers zijn schepselen.  

 

Peroratio, vss. 30-31 

Kort wordt gesteld dat God, die voorbij gaat aan de tijden dat men Hem niet vereerde, nu iedereen 

op heel de wereld gebiedt zich tot Hem te keren, hetgeen nodig is met het oog op het oordeel dat 

komt. De zekerheid dat dit gaat gebeuren, heeft God bewezen door iemand te doen opstaan uit de 

doden, die door Hem is aangewezen om dat oordeel uit te spreken.  

 

Samenvattend laten deze analyses zien dat Paulus’ verkondiging allereerst God zelf betreft. Hij is 

heel nadrukkelijk de actant, het handelend subject. Dit komt ook tot uitdrukking als gelet wordt op 

de verschillende verbuigingen, hetgeen volgens Quintilianus nadruk aangeeft.654 In Hand. 17:23-30 

komt namelijk in vijf verzen een verwijzing voor naar God in wisselende naamvallen: vs. 23 θεῷ 

(datief); vs. 24 θεός (nominatief); vs. 27 θεόν (accusatief); vs. 29 θεοῦ (genitief); vs. 30 θεός 

(nominatief ).655 Zonder dat zijn naam hier genoemd is, verwijst daarna het einde van de toespraak 

impliciet naar Jezus. Mede lettend op vs. 18 ‘want hij bracht het evangelie van Jezus en van de 

opstanding’656 en de bredere context, kan deze verwijzing voor de lezers van Handelingen duidelijk 

zijn. De onbekende God is nu op een bijzondere manier in de persoon van Jezus bekend gemaakt. 

                                                
654 Quintilianus, De Institutione, 9.3.67 noemt verwantschap met een voorafgaand woord in een andere naamval als 
spelen met de taal waardoor er een extra nadruk gegeven wordt.  
655 Parsons wijst op een vergelijkbaar patroon met betrekking tot verwijzing naar God in Handelingen 26 bij Paulus’ 
toespraak voor Agrippa: vs. 6 θεοῦ (genitief); vs. 18; vs. 8 θεὸς (nominatief); vs. 20 θεόν (accusatief); vs. 22 θεοῦ 
(genitief); vs. 29 θεῷ (datief). Zie M.C. Parsons, ‘Luke and the Progymnasmata: A Preliminary Investigation into the 
Preliminary Exercises’ in: T. Penner and C. Vander Stichele, Contextualizing Acts, Lukan Narrative and Greco-Roman 
Discourse (Atlanta: Society of Biblical Lecture, 2003), 58.  
656 Citaat in NBG-51. Zie exegese Hand. 17:18. 
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Voor de hoorders in Athene geeft Paulus, die als orator zijn gehoor op verschillende manieren 

nadrukkelijk wil bereiken, niettemin als kern van zijn boodschap dat aan, wat hen sterk bevreemdt: 

het oordeel van Hem die door God is opgewekt uit de dood. De opstanding van Jezus is het bewijs 

van zijn toekomstig optreden als rechter.  

 De rede is gericht op beïnvloeding van de hoorders, waarbij naast het argumenteren ook de 

zorg om een welwillend gehoor te krijgen en te houden, de zo genoemde insinuatio, een 

geprononceerde plaats heeft. Zo maakt Paulus positief gebruik van de aandacht die zijn gehoor 

heeft voor religieuze zaken, mede door het citeren van hun eigen dichters. Met het citaat in vs. 28 

ondersteunt hij zijn visie dat God geen god van zilver, goud of steen kan zijn en geeft hij vervolgens 

een nadere uiteenzetting over wat God wel en niet doet. Opvallend is dat in de toespraak vrij 

plotseling Jezus geïntroduceerd wordt en bovendien gewoon als ‘een man’, zonder vermelding van 

zijn naam. Dit zou bedoeld kunnen zijn om de vraag bij de hoorders op te roepen: Wie is deze man? 

Dan zou er door Paulus gebruik gemaakt zijn van nieuwsgierigheid als het kenmerkende van de 

Atheners.657 Deze indirecte invoering past in een retorische strategie die aansluiting zoekt bij het 

gehoor.  

 

 

C. Communicatieve verkenningen  

 

1. De retorische situatie 

Lucas schrijft dat Paulus in Athene is gekomen en in afwachting van de komst van Silas en 

Timoteüs door de stad lopend, sterk verontwaardigd raakt bij het zien van de vele godenbeelden. 

Lucas legt een nauw verband tussen Paulus’ aanblik van zoveel godenbeelden en zijn actieve 

optreden als verkondiger van het evangelie, die spreekt met Joden en heel nadrukkelijk met niet-

Joden.658 Paulus wordt beschreven als iemand die discussieert in de synagoge met Joden en 

Godvrezenden en zich ook onderhoudt op de markt met toevallig aanwezige mensen, onder wie 

epicureïsche en stoïsche filosofen. Met enige aandrang is hij in Athene voor de Areopagusraad 

gebracht voor een informatief onderzoek naar zijn verkondiging. Tijdens een zitting van deze raad 

verantwoordt hij zich.659 Hij is daar gebracht vanwege de veronderstelling dat hij een nieuwe leer 

propageert. Al kan de gedachte ontstaan dat er sprake is van een juridische setting, de inhoud van de 

                                                
657 Voor de relatie ‘nieuwsgierigheid’ en Hand. 17:15-34, zie Sandnes, ‘Paul and Socrates,’ 13-26.  
658 Zie exegese Hand. 17:17. 
659 Zie exegese Hand. 17:19. 
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toespraak is eerder meer beschouwend van aard dan juridisch.660 Paulus wordt getekend als 

verkondiger van Jezus en de opstanding (vs. 18d). Door impliciete verwijzingen naar de 

veroordeling destijds door de Areopagusraad van Socrates wordt er een spanning opgebouwd voor 

de lezers van Handelingen met betrekking tot de situatie waarin Paulus verkeert. Zou hij gevaar 

lopen om veroordeeld te worden vanwege het verkondigen van vreemde godheden? 

  

2. De hoorders 

De hoorders zijn inwoners van Athene. Onder hen bevinden zich epicureïsche en stoïsche 

filosofen.661 Van de Atheners wordt gezegd dat zij en de vreemdelingen die in hun stad wonen erop 

gericht zijn iets nieuws te horen of te zeggen. Hiermee wordt van hen een negatieve typering 

gegeven.662 

 Er zijn drie groepen te onderscheiden met betrekking tot hun houding tegenover Paulus: a. 

spotters (vs. 18a); b. belangstellenden die menen recht te hebben op een nadere toelichting (‘We 

willen dan wel weten...’, vs. 20 b); c. nieuwsgierigen (vs. 21). 

De hoorders worden aangesproken met ‘Mannen van Athene’ (vs. 22b). Ook dit is een 

samengesteld adres, te vergelijken met ‘mannen broeders’ in Hand.13:38b. Hier wordt de aanspraak 

‘mannen’ gekoppeld aan de plaats waar zij wonen.663 Dit is een vorm van groeten die het gehoor tot 

een welwillende luisterhouding kan brengen. De hoorders worden niet in categorieën aangegeven, 

dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Hand. 13:16-41, waar het adres is: ‘Israëlieten en alle anderen 

die God vereren’, vs. 16b.   

 

3. Paulus als spreker 

Paulus richt zich tot allen rondom hem, met de aanspraak: ‘Mannen van Athene’ en benadert hen 

als mensen die ‘buitengewoon godsdienstig zijn’, een aanduiding die ruimte laat voor een eigen 

positieve invulling door zijn hoorders, maar waarin ook een mogelijke afstand tussen hen en Paulus 

te beluisteren is. Uitgaande van hun leefwereld zoekt hij contact met zijn hoorders en geeft aan wat 

hij beoogt: ‘Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen’. Dat Paulus hevig 

verontwaardigd is bij het zien van de vele godenbeelden valt in zijn rede niet terug te vinden. 

                                                
660 Zie exegese Hand. 17:19, 20. 
661 Ik volsta hier met het vermelden van beide categorieën filosofen. Zoals eerder aangegeven bij de exegese van Hand. 
17:16-34 volgt een korte schets van hun opvattingen in hoofdstuk 5. 
662 Zie exegese Hand. 17:21. 
663 De koppeling van aanspreekadres met een plaatselijke of etnische term komt vaker voor in Handelingen. Zie 1:11; 
2:14, 22; 3:12; 5:35; 13:16; 19:35. 
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 Hij gebruikt ‘neutrale’ woorden, zoals σεβάσματα (voorwerpen van verering) in plaats van  

εἴδωλον (godenbeeld/afgodsbeeld), hanteert begrippen die passen in het taalgebruik van zijn 

hoorders, zoals κόσμος (wereld) in plaats van het Bijbelse ‘hemel en aarde’ en εὐσεβέω (vereren) 

in plaats van σέβομαι, en spreekt niet veroordelend over hoe en wat zij vereren, maar over een 

‘onwetend vereren.’664 

 Paulus zoekt in terminologie aansluiting bij de Grieken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 

gebruik van het begrip ‘zoeken’, maar de betekenis die hij eraan geeft is een andere. Voor de 

Grieken houdt ‘zoeken’ een rationeel zoeken in: het onderzoeken van het ware.665 In de Bijbel 

echter staat de uitdrukking ‘God zoeken’ voor het willen handelen vanuit een naar God toegekeerde 

levenshouding.666 Verscheidene keren gebruikt hij woorden die voor de filosofen een eigen 

betekenis hebben, maar door de lezer anders geduid kunnen zijn.667 Hij gaat ook in op het 

onderscheiden denken van zijn stoïsche en epicureïsche hoorders. Paulus citeert een uitspraak van 

een filosoof en een dichter uit hun eigen cultuur, waarmee hij de waarheid van zijn boodschap kan 

onderstrepen.  

 Een nadere analyse van de verwijsplaatsen en citaten geeft aan dat Paulus geen citaten uit 

Tenach noemt, maar wel teruggrijpt op het gedachtegoed van het Oude Testament.668  

Na een uiteenzetting van een gedeelte van zijn boodschap (vss. 23-27a) gaat hij over op de ‘wij-

vorm’, waarmee hij de betrokkenheid van zijn hoorders mogelijk vergroot door het onderscheid 

tussen hen en zichzelf op te heffen. Door gebruik van het werkwoord παραγγέλλω (gebieden, 

verkondigen) benadrukt hij overigens, dat zijn woorden (in vss. 30-31) niet vrijblijvend zijn.  

 Het geheel van Paulus’ optreden, samen met de geschetste setting in Athene herinnert aan 

 Socrates.669 Lucas tekent Paulus als de Socrates van zijn tijd.670 Evenals Socrates verkeert Paulus 

                                                
664 Zie exegese. 
665 Roloff, Apostelgeschichte, 262; Coenen, Begriffslexikon, 1190; TDNT II, 893. 
666 Jes. 45:19; 55:6; Am. 8:12; Ps. 14:2. 
667 Zo krijgen de Atheners te horen dat zij buitengewoon religieus zijn (ὡς δεισιδαιμονεστέρους), terwijl de lezer erin 
kan beluisteren dat de Atheners buitengewoon bijgelovig zijn. Voor het werken van Lucas/Paulus met het principe van 
Zweigleisigkeit zie hoofdstuk 6.  
668 Zie het hierboven vermelde overzicht. 
669 Ook met betrekking tot de opzet van de toespraak zijn er overeenkomsten aan te geven tussen de aanpak van 
Socrates en die door Paulus in de bewoordingen van Lucas. Zie Marguerat, ‘Paul as Socrates Figure in Acts’, 72-74. Zo 
heeft de socratische strategie als doel foute leraren te ontmaskeren en hen te dwingen tot het erkennen van hun 
onwetendheid (Plato, Apologia, 21b-d) en gebruikt Paulus herhaaldelijk termen met wortels als γνο, γνω: γνῶναι 
(Hand. 17:19b, 20b), ἀγνώστῳ θεῳ (17:23b) en ἀγνοία (17:30a). Twee keer wijst Paulus op onwetendheid bij de 
Atheners. Zij vereren een god die zij niet kennen (17:23) en God is van plan een einde te maken aan tijden van 
onwetendheid (17:30a). Tussen deze beide keren wijst Paulus op de mogelijkheid om God wél te kennen, want Hij is te 
zoeken (17:27a). 
670 Voor Paulus’ optreden en dat van Socrates zie bovenstaande exegese van Hand. 17:17. Volgens Jantsch tekent 
Lucas Paulus als ‘neuen Socrates’. ‘Dies ist ein Bild, das Lukas offensichtlich mit Kenntnis der antiken philosophischen 
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in een bedreigende situatie vanwege het spreken over ‘vreemde goden’. Al doende maakt Lucas  

duidelijk dat Paulus zich kan meten met Socrates, een filosoof die aanzien heeft. Paulus kan op een 

lijn gezet worden met grote intellectuelen van zijn tijd, zelfs in Athene. 

 

4. De boodschap  

Een kern van Paulus’ boodschap is de verkondiging van Jezus en de opstanding (vs. 18). Om 

hiertoe te komen, spreekt hij eerst over God als de ene God die de Schepper is van de wereld en 

daarom de macht heeft over hemel en aarde. Deze oefent goddelijk bestuur uit en heeft de 

menselijke cultus niet nodig. Door dit te stellen voert Paulus in feite een polemiek tegen tempels 

met hun offerdiensten. Paulus geeft de Bijbelse scheppingsgedachte overigens zo weer dat deze 

voor de Griekse hoorders te begrijpen is. God maakte uit één persoon de totale mensheid, waarbij 

mensen zijn bedoeld om op heel de aarde te wonen, God te zoeken en Hem op de juiste manier te 

dienen. Er waren tijden van onwetendheid met betrekking tot deze opdracht, maar God geeft nu aan 

alle mensen overal de mogelijkheid zich tot Hem te keren.  

Er volgt een dag waarop God de bewoonde wereld rechtvaardig zal oordelen. Als bewijs daarvoor 

wijst Paulus daarbij op de opstanding van ‘een man’ (bedoeld is Jezus) uit de doden, maar hij noemt 

de naam Jezus niet. Na de rede wordt afgesloten met de reactie van de hoorders op het horen over 

‘opstanding van doden’. Een deel van de hoorders, dit zullen de Epicureeërs zijn, reageert hierop 

met spot. Een ander deel, hoogstwaarschijnlijk Stoïcijnen, laat een hoffelijke afwijzing horen. Toch 

zijn er mensen die gehoor geven aan de woorden van Paulus.  

 De vraag rijst of de rede als onderbroken gezien moet worden of opgevat moet worden als 

bewust door Paulus beëindigd.671 Bij de laatstgenoemde benadering vormen de vss. 30 en 31 het 

slot van de rede. Omdat ook in Hand. 22:22 en 26:23 een toespraak beëindigd wordt door het 

breekpunt bij de hoorders weer te geven, is het plausibel dat dit ook voor Handelingen 17 geldt. 

Mensen haken af als Paulus spreekt over opstanding uit de doden van een mens. 

 

 

                                                
Tradition entwirft. Natürlich ist das Paulusbild der Apostelgeschichte nicht “eindimensional”: Paulus wird nicht 
ausschliessslich als “neuer Sokrates” gezeichnet.’ Zie T. Jantsch, ‘”Sokratische” Themen in der Areopagrede: Apg 17, 
22-31 im Kontext der antiken Philosophie-geschichte,’ Early Chrisianity 8 (2017): 503 (cusrsief van auteur). 

671 Schneider, Apostelgeschichte, 2.Teil, 233 ‘Die Rede hat kompositorisch zwar ihr Ende erreicht; aber die 
Rahmenerzählung verdeutlicht, dass jetzt die christologische Verkündigung folgen müsste.’ Eck, Handelingen, 396 ‘De 
rede wordt door de reactie van de hoorders onderbroken. Dat wil niet zeggen dat hij niet af is, vss. 30-31 vormen 
duidelijk het slotwoord.’ 
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D. Bevindingen 

 

Athene wordt in de eerste eeuw van onze jaartelling nog als een cultuurcentrum gezien. 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 en zijn afkeer van idolatrie wordt tot 

uitdrukking gebracht.  

 Paulus verkondigt het evangelie in de synagoge en op de markt (Hand 17:17), 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 (469-399 v.Chr.). Met dit beeld laat Lucas zien dat Paulus op een lijn gezet kan worden 

met de grote intellectuelen van zijn tijd. De lezer moet hieruit opmaken 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: de verkondiging van de goede boodschap 

van Jezus en de opstanding.672 

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

is onderwerp van discussie. De toespraak, die kenmerken vertoont van de klassieke retorica, is in 

het bijzonder gericht tot de filosofen. Voor de beoogde lezers vertegenwoordigen zij bekende 

stromingen, want Lucas legt niet uit wie Epicureeërs en Stoïcijnen zijn. Paulus gaat kritisch in op de 

gedachtewereld van deze filosofen. Als aanknopingspunt gebruikt hij het opschrift ‘aan de 

onbekende god’ van een altaar dat hij in Athene gezien heeft. Hij spreekt dan vervolgens niet over 

‘hij die jullie onwetend vereren’, maar gebruikt het onzijdige enkelvoud ‘wat’ en ‘dat’. Er is geen 

sprake van overeenkomst tussen ‘de onbekende god’ en de God die Paulus verkondigt.  

 In terminologie zoekt Paulus aansluiting bij zijn hoorders. Zo spreekt hij over de schepping 

van de κόσμος (kosmos) en niet over die van ‘hemel en aarde’. Als hij indirect verwijst naar Jes. 

42:5 LXX gebruikt hij niet πνεῦμα (geest), maar πνοή (adem) en ζωή (leven). Met een citaat van 

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

terloops, maar laat het convergeren met woorden uit de Schriften. Hoewel hij niet direct uit de 

Schriften citeert, zijn er wel impliciete verwijzingen op te merken. De oorspronkelijke lezers 

kunnen hierin de betrouwbaarheid en consistentie van Paulus’ boodschap aan niet-Joden herkend 

hebben.  

 De kern van de boodschap is het kennen en dienen van de ware God. De hoorders worden 

                                                
672 Hand. 17:18. 
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opgeroepen zich naar Hem te keren. De formulering: God ziet voorbij aan ‘de tijden van 

onwetendheid’ laat een dubbele duiding toe. Onwetendheid kan gewoon een gebrek aan kennis 

betekenen, maar ook een verwijtbare onwetendheid, waardoor handelen een moreel falen inhoudt. 

Paulus gebruikt in de toespraak vaker woorden met een meervoudige duiding,673 en de lezers 

kunnen op hun beurt er een andere duiding aan geven dan de filosofen.  

 De oproep tot het beginnen van een nieuw leven vindt zijn oorsprong in de door God 

vastgestelde oordeelsdag. God zal het oordeel over de mensheid laten uitspreken ‘door een man die 

Hij voor dat doel heeft aangewezen’ en die Hij als geloofwaardig bewijs uit de doden heeft doen 

opstaan. Paulus noemt de naam van Jezus niet, waarmee hij vermijdt dat de hoorders in het horen 

van een naam de verkondiging van vreemde goden zouden beluisteren.  

Het breekpunt bij de hoorders ligt bij dit 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 resultaat, maar is niet zonder perspectief. Er zijn mensen die zich bij Paulus 

aansluiten, waarvan er twee met name genoemd, een man Dionysius en een vrouw Damaris.  

 

De hier beschreven communicatieve verkenningen hebben betrekking op de communicatie van 

Paulus met de hoorders in de tekst van Handelingen 17.  

 
  

                                                
673 Zie hiervoor hoofdstuk 6. 
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HOOFDSTUK 5. PAULUS: ZIJN WOORD EN ZIJN GEHOOR 

 
 

A. Inleiding 

 

In dit onderzoek naar de communicatie in Handelingen 13 en 17 maak ik gebruik van modellen 

waarmee de relatie spreker, boodschap en hoorder belicht wordt.674 Met de vermelding van de 

redevoeringen van Paulus (Hand. 13; 14; 17; 20; 22; 26) wordt Paulus door Lucas niet voorgesteld 

als iemand die schrijft, maar als iemand die spreekt. Van een schrijvende Paulus maakt Lucas in 

Handelingen geen melding. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte typering gegeven van Paulus als 

spreker in Handelingen 13 en 17. Vervolgens worden de beide redevoeringen vergeleken om in 

kaart te kunnen brengen of de boodschappen die gericht zijn tot verschillende groepen mensen 

daarom ook van elkaar verschillen. Daarna wordt een beeld geschetst van deze hoorders van Paulus 

redevoeringen.  

 

 

B. Paulus in Hand. 13:13-48 en Hand. 17:16-34 

 

1. Paulus als spreker 

Paulus (in Hand. 13:13-48) 

 

vers 

a. neemt deel aan een synagogale dienst op sabbat; 

 

14 

b. behoort tot de Joodse gemeenschap (wordt met Barnabas    

    aangesproken als:‘mannen broeders’); spreekt van: ‘onze vaderen’   

    en als Jood uitgenodigd en gerechtigd een woord in de   

    synagoge te spreken;675  
   

15, 17 

c. treedt op als redenaar (opstaan; met de hand wenken); 16 

                                                
674 Voor de modellen zie hoofdstuk 1. 
675 συναγωγή (synagoge) kan zowel een gebouw als een (Joodse) bijeenkomst aangeven. Onderzoek naar de term 
συναγωγή in de evangeliën en Handelingen laat zien dat in de meeste gevallen de aanduiding ‘bijeenkomst’ ook heel 
goed past. Zie hierna. 
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Paulus (in Hand. 13:13-48) 

 

vers 

d. is verkondiger in het spoor van getuigen 

    – en daarmee weergegeven als een betrouwbaar getuige –; 

 

32 

e. spreekt als gezaghebbend door gebruik van citaten uit de       

   Schriften die voor het gehoor gezaghebbend zijn; 

  

33-35 

f. is een appellerend verkondiger; dat wordt geaccentueerd door ‘Het   

   moet (imperatief) jullie....’; Ziet (imperatief) dan toe...’ en tevens door   

   het frequent gebruik van de imperatief aoristus; 

38, 40 

 

 

41 

g. is iemand (die samen met Barnabas) mensen wil overreden; 

 

43 

 

h. hanteert een spreken (samen met Barnabas) met een getuigend   

    karakter; het is een spreken met volle vrijmoedigheid; 

46 

 

 

 

Paulus (in Hand. 17:16 – 34)  

 

vers 

a. is aangedaan door het zien van de vele godenbeelden in de stad; 16 

b. voerde gesprekken in de synagoge; 

 
17 

c. onderhoudt zich regelmatig op de markt met de Atheners, waaronder    

   epicureïsche en stoïsche filosofen; 

 

17, 18 

d. staat als redenaar in verband met een onderzoek naar zijn verkondiging   

    voor de Areopagus’ raad; 

 

22 

e. is daarbij allereerst verkondiger: ‘dat verkondig ik jullie...,’ (‘ik’ heeft  

    accent); 

 

23 

f. zoekt aansluiting bij zijn gehoor in taalgebruik en met verwijzingen       

   naar een filosoof en dichter uit hun eigen cultuur;  

  

22-24 

28 

 



	 179 

2. De boodschap van Paulus vergeleken en thematisch bezien 

Het gehoor in de eerste redevoering bestaat uit hellenistische Joden en Godvrezenden die bekend 

zijn met de Wet en de Profeten, terwijl de tweede toespraak gericht is tot mensen die deze 

achtergrond niet hebben. De vorm waarin Paulus zich tot zijn publiek richt, laat al duidelijk een 

verschil zien. Het eerste gehoor wordt aangesproken met ‘Israëlieten en alle anderen die God 

vereren’, het tweede, dat als geledingen onder meer epicureïsche en stoïsche wijsgeren kent, spreekt 

Paulus aan met ‘Atheners’. Om te onderzoeken of een verschillend gehoor ook leidt tot een 

verschillende boodschap plaats ik de boodschap van beide redevoeringen in schematisch overzicht 

naast elkaar, waarbij ik eerst de volgorde van de Bijbeltekst aanhoud. Aan de hand daarvan volgt 

ten slotte een meer thematisch overzicht.  

 

De boodschap    

Hand. 13:13-48 vs. Hand. 17:16-34 vs. 

God is de handelende. (a t/m d)  God is de handelende. (a t/m d)  

a. verkoos Israël als zijn volk en leidde 

het uit Egypte; 

17 a. Hij is de ene God die de Schepper is 

van hemel en aarde, daarover de 

heerschappij heeft; 

24 

b. verdraagt zijn volk 40 jaar in de 

woestijn; 

18 b. polemiek tegen tempels gepaard 

met bevrijding van de offerdienst; 

25 

c. geeft het volk: land, richters, de 

koningen Saul en David; 

19 

20 

t/m 

22 

c. Hij geeft aan allen leven en adem en 

alles (oefent goddelijk bestuur uit); 

25 

d. brengt uit het zaad van David redder 

Jezus; 

23 d. Hij maakte uit één persoon één 

menselijk geslacht; 

26 

e. Johannes verkondigt de doop van 

omkeer; 

24 

25 

e. mensen zijn bedoeld om de aarde te 

bewonen en God te zoeken om Hem 

op de juiste manier te dienen; 

26  

27 

28 

f. woord van redding is gezonden; 26 f. polemiek tegen tempels en 

afgodsbeelden; 

30 

g. inwoners van Jeruzalem en hun 

leiders veroorzaakten door hun eis de 

dood van Jezus. Hij wordt begraven, zo 

vervullen zij wat over Hem geschreven 

is; 

27 

28 

29 

g. God geeft aan allen overal de 

mogelijkheid zich te bekeren; 

31 
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De boodschap    

Hand. 13:13-48 vs. Hand. 17:16-34 vs. 

h. God wekt Hem op uit de doden; 31 h. God zal de mens oordelen in 

gerechtigheid; 

31 

i. Jezus verschijnt; zijn leerlingen 

getuigen dat Hij opgestaan is; 

31 i. de zekerheid van het oordeel bewijst 

God door Hem (=Jezus) op te wekken 

uit de doden; 

31 

j. met en in de opstanding van Jezus 

vervult God de beloften; 

33 

t/m 

37 

  

k. na Jezus’ komst heeft de Wet geen 

soteriologische betekenis; 

rechtvaardiging door het geloof;   

38 

39 

40 

  

l. waarschuwing voor een mogelijk 

oordeel; 

41   

 

De boodschap thematisch bezien   

Hand. 13:13-48 Hand. 17:16-34 

a. de God van Israël handelt in de 

geschiedenis van zijn volk; 
a. God, de Schepper, handelt in de 

geschiedenis, want de mensen zijn in alles 

van Hem afhankelijk;  

b. schriftcitaten getuigen van de waarheid van 

Paulus’ boodschap; als het ware spreekt God 

zelf; 

b. geen schriftcitaten, wel gedachten ontleend 

aan de Schrift (zie overzicht hoofdstuk 4); 

c. rechtvaardiging voor God kan in het geloof 

alleen door Jezus; 
c. via tempels en godenbeelden wordt God 

niet op de juiste wijze gediend; 
d. christologisch-soteriologisch betoog; Jezus 

als Redder, gekruisigd, gedood, begraven en 

opgewekt; 

d. een man (dit is Jezus) getypeerd als rechter; 

Hij is de door God opgewekte; 

e. Jezus wordt bij name genoemd; e. Jezus wordt niet bij name genoemd, wél 

aangeduid; 
f. waarschuwing voor een mogelijk oordeel; f. aankondiging van een oordeel dat niet zal 

uitblijven; eschatologisch gericht; 

g. oproep tot omkeer; g. oproep tot omkeer; 

 

Samenvattend laten bovenstaande vergelijkingen het volgende zien: 

In beide toespraken is allereerst God de handelende. Zijn handelen in Handelingen 13 is vooral 
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gericht op Israël als zijn volk. Het is met nadruk zijn volk dat Hij heeft verkozen.  

In Handelingen 17 heeft Gods handelen een universeel karakter: de kosmos heeft zijn bestaan aan 

Hem te danken en is daarmee zijn wereld.  

 In beide toespraken maakt Paulus gebruik van citaten. De betekenis daarvan is meerduidig. Om te 

beginnen behoort citeren uit de Schrift tot de stijl van Lucas,676 en dit past ook in de context van 

een synagoge. Met de citaten in Handelingen 17 sluit Paulus met zijn betoog aan bij wat al eerder 

door anderen gezegd of geschreven is en nu past in de Griekse context. In die omgeving, waarin 

alles wat nieuw is als verdacht geldt, wekken deze citaten vertrouwen in de spreker.  

  Citaten bieden als zodanig de mogelijkheid om het betreffende gedeelte waarin zij gebruikt 

worden in een breder kader te plaatsen en intertekstueel te benaderen. Soms genereren ze een 

nieuwe betekenis door een vroegere tekst – al dan niet uit de Schrift – te verbinden met een nieuwe 

situatie waardoor deze tekst een ander inhoud krijgt. In Hand. 13:46, bijvoorbeeld, motiveren 

Paulus en Barnabas hun gaan naar de niet-Joden om ook aan hen de boodschap van God te 

verkondigen met het citaat uit Jes. 49:6.677 Aan Jes. 49:6 wordt dan niet de christologische duiding 

verleend die er veelal aangegeven wordt, maar Paulus en Barnabas poneren hiermee zichzelf als een 

licht voor de volken.  

  Met de citaten in de redevoeringen geeft Lucas wellicht ook aan dat dit behoorde tot Paulus’ 

werkwijze. De historische Paulus gebruikt in elk geval in zijn brieven herhaaldelijk citaten uit de 

Schrift of verwijst ernaar.678   

 Een ander retorisch aspect dat bij citeren een rol speelt is dat redenaars bij een publiekelijke 

voorlezing dikwijls gebaarden dat zij gingen citeren.679 Als Paulus’ woorden later worden 

voorgelezen, zullen citaten – retorisch gezien – op die manier worden geaccentueerd.  

 Herkenning van citaten kan vertrouwdheid oproepen bij de lezers/hoorders. Ook fungeren 

citaten als een vorm van bewijsvoering en versterken daarmee het gezag van de auteur/spreker. Zo 

stimuleren citaten tot verder lezen of luisteren. 

 In Handelingen 13 hebben de citaten de Schrift als bron, een voor de Joden uitermate 

belangrijke bewijsvorm. Met dit nadrukkelijke gebruik van citaten sluit Lucas aan bij wat voor het 

                                                
676 Zie bijvoorbeeld de rede van Petrus op Pinksteren. Hand. 2:17-21 en Joel 2:28-32; Hand 2:25-28 en Ps. 16:8-11; 
Hand. 2:34-35 en Ps. 110:1; Zie bijvoorbeeld ook Hand. 4:25-26 en Ps. 2:1-2; Hand. 7:42- 43 en Amos 5:25-26; Hand. 
8: 32-33 en Jes. 53:7-8. 
677 ‘Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde’ (NBG-51).  
678 Bijvoorbeeld Rom. 7:7 en Ex. 20:17/Deut. 5:21; Gal. 1:15-16 en Jes. 49:1; Rom. 8:36 en Ps. 44:23; Rom. 1:17, Gal. 
3:11 en Hab. 2:4. Of Lucas de brieven van Paulus al dan niet gekend heeft, is hier niet relevant. Onderzoek naar 
Paulinismen in Handelingen valt buiten het kader van mijn studie. Lucas kan op de hoogte zijn van de werkwijze van 
Paulus. 
679 W.D. Shiell, Reading Acts: The Lector and the Early Christian Audience (Boston: Brill, 2004), 56. 
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gehoor als gezaghebbend geldt en dit impliceert dat hetzelfde dus ook wel moet gelden voor de 

gesproken woorden. De citaten in Handelingen 17 stammen uit geschriften van niet-Joodse 

afkomst, maar geven wel gedachten weer die hoewel niet gelijk wel verwant zijn aan de Schrift. 

Deze pagane citaten zullen door de Atheners herkend zijn en hadden zo een brugfunctie tussen 

Paulus en zijn gehoor.680 

 In Handelingen 13 verkondigt Paulus dat God de redder voor Israël heeft voortgebracht, 

Jezus. Iets later vertelt hij over de miskenning, veroordeling, dood en opstanding van Jezus. In 

Handelingen 17 betoogt Paulus in feite wel dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, al wordt 

zijn naam niet genoemd. God zal in de toekomst door Hem de mensheid rechtvaardig oordelen.  

 In beide redevoeringen is sprake van oordeel en klinkt een oproep tot omkeer. Hieruit blijkt 

dat de boodschap voor zowel Joden als niet-Joden vrijwel gelijke kernthema’s te zien geeft: het 

juiste dienen van de ware God, de opstanding van Jezus, het oordeel van Godswege en de oproep 

tot omkeer. Het verschil tussen de redes betreft de benadering van Jezus. In de synagoge 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, omdat het verhaal over 

Jezus daar niet in de geschiedenis van Israël wordt ingebed.  

 

In hoofdstuk 5 C wordt nader onderzocht hoe de communicatie van Paulus’ boodschap met een 

verschillend gehoor verloopt. 

 

3. De hoorders van Paulus in Hand. 13:13-48 

De hoorders van de toespraak in Hand. 13:13-48 zijn de aanwezigen in een synagogale bijeenkomst 

in Antiochië in Pisidië. Van Antiochië maakte keizer Augustus in 25 v.Chr. een Romeinse kolonie 

die fungeerde als regerings- en militaircentrum van het zuidelijk deel van de uitgestrekte provincie 

Galatië in Klein-Azië.681 Van deze kolonie maakt een omvangrijke Joodse bevolkingsgroep deel 

uit,682 hetgeen verklaart waarom Paulus en Barnabas direct nadat zij aan land gaan in Pergamum 

een reis ondernemen van ongeveer 160 km. Lucas vermeldt niet dat Antiochië een Romeinse 

kolonie was, terwijl hij bij de aankomst van Paulus in de stad Filippi (Hand. 16:12) dat wel 

aangeeft. Blijkbaar vindt Lucas het voor het verdere verloop van het verhaal in Filippi wel van 

                                                
680 Zie exegese Hand. 17:28-28; Zie ook D. Flemming, ‘Contextualizing the Gospel in Athens: Paul’s Areopagus 
Address as a Paradigm for Missionary Communication,’ Missiology: An International Review, Vol. XXX, No. 2, (april 
2002): 202. 
681 Te onderscheiden van Antiochië aan de Orontes. 
682 D.G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 385. 
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belang en voor het gebeuren in Antiochië niet relevant dat de hoorders behoren tot de bevolking van 

een Romeinse kolonie.683 

 Lucas situeert Paulus als sprekend tot mensen in de synagoge van Antiochië. Of Lucas met 

συναγωγή een gebouw, dan wel een samenkomst bedoelt, is nog steeds een punt van discussie.684 

Voor het onderzoek is het niet van belang of de redevoering al dan niet in een gebouw plaatsvond, 

maar wel dat Paulus tijdens een bijeenkomst van Joden in de diaspora spreekt. De aanspreekvormen 

die hij hanteert (vss. 16, 26) specificeren dat dit gehoor bestaat uit Joden en Godvrezenden 

(φοβούμενοι τὸν θεόν).685 Zij maakten deel uit van een samenleving die bestond uit diverse 

bevolkingsgroepen.686 In de eerste eeuw van onze jaartelling waren er Joodse gemeenschappen 

verspreid over heel de Grieks-Romeinse wereld, zodat er waarschijnlijk weinig belangrijke steden 

en gebieden waren zonder een gemeenschap van daar woonachtige Joden.687  

 De Joodse gemeenschappen in de diaspora hadden bepaalde privileges, zoals het mogen 

                                                
683 Uit het feit dat Antiochië een Romeinse kolonie was waar het Romeinse recht toegepast werd, zou verklaard kunnen 
worden waarom de Joden in Antiochië later Paulus en Barnabas verdrijven met behulp van ‘de vrome vrouwen uit de 
hogere kringen en de vooraanstaande burgers van de stad’ (13:50), terwijl later in een vergelijkbare situatie in Ikonium 
(14:1-6) een volksoproer het middel was. De genoemde vrouwen in Antiochië waren blijkbaar invloedrijk, mogelijk 
echtgenotes of dochters van de besturende klasse van de stad. De Joden in Antiochië konden verwachten dat wanneer 
zij zich rechtstreeks tot de Romeinse magistraten zouden richten om Paulus en Barnabas voor het gerecht te brengen, 
hun verzoek tot veroordeling niet ontvankelijk verklaard zou worden. Zij zoeken nu via beïnvloeding hun doel te 
bereiken. 
684 Voor synagoge als plaats of gebouw zie Mat. 6:5 waar Jezus spreekt over bidden in de synagogen (ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς). Voor synagoge als bijeenkomst zie Jac. 2:2-3 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ 
χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ (‘Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en 
gouden ringen draagt …’). S.K. Catto, Reconstructing the First-Century Synagoge: A Critical Analysis of Current 
Research (London: T&T Clark, 2007), 192 ‘It seems likely that Pisidian Antioch had a sizeable and well established 
Jewish population which was capable of supporting a synagogue building. Given this background, when Paul and his 
companions “went into the synagogue and sat down (εἰσ]ελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν … ἐκάθισαν)” we should 
understand this to be a building. However, as they left, it is the “gathering”, it is possible that the gathering on the 
following Sabbath did not take place in the synagogue building.’ H.C. Kee ‘Defining the First-Century C.E. Synagogue: 
Problems and Progress’ in: H.C. Kee and Lynn H. Cohick, eds,. Evolution of the Synagogue: Problems and Progress 
(Harrisburg: Trinity Press International, 1999), 14-20 stelt dat voor gebouwen de aanduiding προσευχή gebruikt werd 
en onderzoek naar de term συναγωγή in de evangeliën en Handelingen laat zien dat in de meeste gevallen de 
aanduiding ‘bijeenkomst’ heel goed past. Als in Luc. 4:16-30 verteld wordt van Jezus’ gang naar de synagoge op sabbat 
naar zijn gewoonte, beschrijft Lucas de gang van zaken zoals die in de laat eerste - /vroeg tweede eeuw plaats vond, de 
periode waarin hij zijn tweedelig werk schreef. In één situatie is heel duidelijk dat synagoge op gebouw wijst, namelijk 
in Luc. 7:5, waar een centurio Jezus vraagt om genezing van zijn zieke knecht. Van deze centurio wordt gezegd: ‘Hij is 
ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ Voor verdere discussie met betrekking tot synagoge: 
zie R.A. Horsley, ‘Synagogues in Galilee and the Gospels’ in: Kee, Evolution, 46- 69; S.J.D. Cohen, ‘Were Pharisees 
and Rabbis the Leaders of Communal Prayer and Torah Study in Antiquity?’ in: Kee, Evolution, 89-105; B. Olsson and 
M. Zetterholm, The Ancient Synagogue from Its Origins until 200 C.E. (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
2003); C.S. Keener, Acts, vol. 2 (Grand Rapids: Baker, 2013), 1298-1302. 
685 Voor de discussie over Jood zijn naar afkomst of volgens religie, zie I. Levinskaya, The Book of Acts in its Diaspora 
Setting (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 1-12. Ik ga ervan uit dat in Handelingen 13 sprake is van hen die volgens 
afkomst Jood zijn en praktiserend. Paulus spreekt hen aan met ‘Mannen van Israël’ en wijst vervolgens op ‘De God van 
dit volk Israël’. 
686 Zie Keener, Acts 2:2004; L.J. Lietaert Peerbolte, Paul the Missonary (Leuven: Peeters, 2003), 19-24. 
687 P.R. Trebilco, ‘Diaspora Judaism,’ DLNT: 287. 
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organiseren van een eigen gemeenschapsleven en het hebben van een interne rechtsbevoegdheid, 

maar altijd wel onder de jurisdictie van de Romeinse autoriteiten van de stad.688 Men mocht 

belasting innen voor de tempel in Jeruzalem en de opbrengst ervan doorsturen naar de beheerders 

van de tempel. Het werd hun toegestaan te leven volgens hun eigen gebruiken en wetten, zoals het 

houden van de sabbat. Dit laatste hield ook de vrijstelling in van te moeten verschijnen voor een 

rechtbank op sabbat en vrijstelling van het dienen in het Romeinse leger.689 

 In zijn beschrijving van de verhouding tussen Romeinen en Joden vermeldt Goodman onder 

meer dat Joden in de toenmalige cultuur inderdaad opvielen doordat zij hun eigen leefregels 

volgden en zich onttrokken aan het normaal geachte sociale leven.690 Leven in dezelfde stad 

betekende dan ook niet dat er goede relaties met de naaste omgeving waren. Zo werd het niet als 

positief ervaren dat Joden niet samen aten met niet-Joden. De voorschriften van de Wet van Mozes 

vormden echter een belemmering voor de Joden om tafelgemeenschap te hebben met hen die niet 

leefden volgens deze geboden.691  

 In de polytheïstische samenlevingen onderscheidden de Joden zich bovendien door hun 

geloof in één God die zich aan zijn volk Israël openbaarde en hen zijn Wet gaf die hun leefregel is, 

waarin het vermijden van afgodendienst, gehoorzaamheid aan de spijswetten van de Thora, het in 

acht nemen van de sabbat en de besnijdenis centraal staan. De Joodse godsdienst met haar 

leefregels werd, zoals gezegd, in zekere mate door andere bevolkingsgroepen getolereerd en er 

waren mensen die zich aangetrokken voelden tot deze godsdienst en traditie.692 Een duidelijk 

verschil bestond er tussen Joodse en Romeinse visies op het terrein van de ethiek. Zo kenden de 

Joden – in tegenstelling tot de Romeinen – geen abortus; zij beschouwden het doden van een 

ongewenst kind als moord, indachtig het eerste gebod in de Bijbel ‘Wees vruchtbaar en word 

talrijk’ (Gen. 1:28).693  

 Dat er ook spanningen waren tussen Joden en andere bevolkingsgroepen, blijkt wel uit het 

gegeven dat de keizer Julius Caesar (100 v.Chr.-44 v.Chr.) en keizer Augustus (63 v.Chr.-14 

                                                
688 D.A. deSilva, ‘Jews in the Diaspora’ in: J.B. Green and L.M. McDonald, eds.. The World of the New Testament 
(Grand Rapids: Baker, 2013), 279. 
689 Trebilco, ‘Diaspora Judaism,’ 293. 
690 M. Goodman, Rome and Jerusalem (London: Penguin Books, 2007), 163-393. 
691 Goodman, Rome and Jerusalem, 119. ‘For pious Jews to eat with non-Jews, sharing a convivial table, was possible, 
but difficult.’ 
692 L.J. Lietaert Peerbolte, Paulus en de rest (Zoetermeer: Meinema, 2010), 52.  
693 Zie Goodman, Rome and Jerusalem, 245-246. Een kind werd in de Romeinse samenleving niet aanvaard bij de 
eerste ademhaling maar in de ceremonie als de vader, het door op te tillen formeel erkende als een legitiem bestaan. Een 
baby die niet erkend was, kon gedood of achtergelaten worden om door uitputting te sterven of als slaaf verkocht te 
worden. In al deze gevallen werd een kind niet als een volledig mens gezien. 
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n.Chr.) hun ondersteuning aan de Joodse privileges moesten geven.694 In Klein-Azië waren er 

perioden waarin Joodse bevolkingsgroepen zelfs voortdurend met spanningen te maken hadden in 

hun woonplaatsen in verband met hun sociale en religieuze privileges. Dat suggereert overigens dat 

zij duidelijk en invloedrijk aanwezig waren (vergelijk Hand. 13:50; 14:2, 5).695   

 Het jodendom in de diaspora was heel divers, variërend van strikte naleving van de Wet tot 

een meer geïntegreerd zijn of zelfs tot hybriditeit.696 Diaspora-Joden vonden over het algemeen wel 

wegen om loyaliteit te tonen aan hun plaatsgenoten en namen daarbij elementen uit de omgeving 

over die zij niet als tegenstrijdig voelden met hun Jood-zijn.697 Zij konden zich bijvoorbeeld 

scholen in Griekse filosofie en loyaal blijven aan Jeruzalem. Vanuit de diaspora werden 

pelgrimstochten gehouden naar Jeruzalem en bracht men tempelbelasting op die regelmatig naar 

Jeruzalem gebracht werd.698 Om de eigen identiteit en het eigen karakter van het geloof vast te 

houden waren de onderlinge synagogale bijeenkomsten van groot belang.  

 Tot de activiteiten van de synagoge behoorden de lezing en het onderricht in de Thora en het 

gemeenschappelijk zeggen van gebeden.699 Het laatste blijkt ook duidelijk uit het feit dat in de 

diaspora de plaats van samenkomst ook wel met προσευχή (plaats van gebed) weergegeven werd.  

 Paulus spreekt een deel van zijn hoorders aan met Godvrezenden, een term die door de jaren 

heen veel discussie heeft opgeleverd. De kwestie betreft het bestaan van een afzonderlijke categorie 

niet-Joden die sympathiseerden met Joden vanuit een godsdienstige betrokkenheid, maar geen 

proselieten waren. Velen gaan uit van zo’n groep die dan onder meer in Hand. 13:16, 26, 43 wordt 

weergegeven met φοβούμενοι τὸν θεόν (Godvrezenden).700 Anderen zijn daar niet van overtuigd 

                                                
694 deSilva, ‘Jews in the Diaspora,’ 280.  
695 Trebilco, ‘Diaspora Judaism,’ 288. Vergelijk ook Hand. 13:50; 14:2, 5. 
696 Goodman, Rome and Jerusalem, 117 ‘the fact that Jews, unless they abandoned their Jewish customs, did not 
become soldiers in the Roman army will have hindered such processes of social integration. There is a striking lack of 
evidence for Jews joining the Roman army voluntarily, probably because they objected to the requirement to participate 
in the pagan religious ceremonies, especially sacrifice to the military standards, which were normal for Roman troops as 
demonstration of their loyalty to their commander-in-chief, the emperor.’ 
697 deSilva, ‘Jews in the Diaspora,’ 282. 
698 Zie bijvoorbeeld Hand. 20:16; 21:27. 
699 Olsson, ‘The Origins of the Synagogue,’ 27-34, stelt: ‘The ancient synagogue is a communal institution with a 
religious dimension with roots in Hellenistic times in the gatherings at a city gate and its many functions. It remained 
first and foremost a communal framework down to the end of antiquity. It was always a multifunctional institution 
answering the many needs of the entire community. The religious component was from the beginning very small with 
reading and teaching of the Thora at its center, the earliest and the most characteristic form of Jewish worship. 
Communal prayer became a part of the synagogue activities first in the Diaspora and regular communal prayer in post-
70 Roman Palestine in order to fill the vacuum created by the destruction of the temple.’ 
700 F. F. Bruce, Commentary on the Book of Acts (London: Marshall, Morgan & Scott, 1954), 274; Gerhard Schneider, 
Die Apostelgeschichte, 2.Teil (Freiburg: Herder, 1982), 135; J. Roloff, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 181988), 202; L.T. Johnson, The Acts of the Apostles (Collegeville: The Liturgical Press, 1992), 230; M.C. 
de Boer, ‘Godfearers in Luke-Acts,’ in: C.M. Tuckett, Luke’s Literary Achievement: Collected Essays, JSNT 
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en beargumenteren dat bij Godvrezenden gedacht moet worden aan personen die op lokaal niveau 

bevriend zijn met Joden om economische, politieke of algemeen maatschappelijke redenen en niet 

vanwege godsdienstige betrokkenheid.701  

 De publicatie in 1987 van een inscriptie op een gedenksteen uit Aphrodisias in Klein-Azië 

gaf een nieuwe impuls aan de discussie. Deze inscriptie bevat een lijst met namen van gevers aan 

een Joodse instelling, waarschijnlijk een synagoge.702 De lijst bevat eerst een groot aantal Joodse 

namen, met daarna, onder deze namen en duidelijk daarvan onderscheiden, meer dan vijftig namen 

waarvan op één uitzondering na niet te bewijzen valt dat het oorspronkelijke, specifiek Joodse 

namen zijn. Boven deze laatste rij staat καὶ ὄσοι θεοσεβ(ε)ῖς (en deze Godvrezenden). Dit geeft 

weer dat de bovenste lijst Joodse inwoners van Aphrodisias vermeldt, leden van de Joodse 

gemeenschap in die stad, terwijl op de andere lijst niet-Joodse inwoners van dezelfde stad staan. 

Boven de eerste lijst zal waarschijnlijk gestaan hebben ὄσοι ‘Ιουδαῖοι (deze Joden).703  

 Nu hoeft niet aangenomen te worden dat de niet-Joden alleen vanuit godsdienstig oogpunt 

bevriend waren met Joden. Het opschrift is aangebracht door degenen die de donatie ontvangen 

hebben en zij kunnen uit erkentelijkheid dit opschrift zo geplaatst hebben. Deze gevers waren 

vrome mensen en doneerden niet omdat zij lid waren van een gefixeerde groep Godvrezenden.704 

Irina Levinskaya tekent hierbij aan dat ‘The importance of this inscription lies in the fact that, once 

and for all, it has tipped the balance and shifted the onus of proof from those who believe in the 

existence of Luke’s God-fearers to those who have either denied or had doubts about it.’705 

 Koch vermeldt nog enkele andere inscripties van niet-Joodse namen met de nadere 

aanduiding θεοσεβής. Ook daar gaat het om mensen die een donatie gedaan hebben voor een Joods 

                                                
supplement Series 116 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 50; B. Witherington III, The Acts of the Apostles: A 
Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 411; W. Zhang, Paul among Jews (Eugene: Wipf and 
Stock, 2011), 127.  
701 Zie Levinskaya, Diaspora Setting, 51-126, in het bijzonder 70-80; Voor verdere literatuur met betrekking tot deze 
discussie, zie R.I. Pervo, Acts (Minneapolis: Fortress Press, 2009), 332 n.12. 
702 D.A. Koch, ‘The God-fearers between facts and fiction. Two theosebeis-inscriptions from Aphrodisias and their 
bearing for the New Testament,’ ST 60 (2006): 62-90. 
703 Koch, ‘The God-fearers,’ 67, 68. 
704 Koch, ‘The God-fearers,’ 68, 69: ‘Why are these non-Jewish individuals called θεοσεβεῖς/God-worshippers? To 
answer this question, we have to remember that the inscription was made and publicly erected by those people who 
received the donation, presumably the leading persons of the Jewish community, and it was their aim to express their 
gratitude to the donors. Therefore, the donors are called θεοσεβεῖς, literally translated ‘God-worshippers’. For a correct 
appreciation of this term, we have to take into account that σέβεσθαι τὸν θεόν / ‘to worship God’ is a normal Greek 
phrase that can be used for any devotion in the pagan context (for example σέβεσθαι τὸν Οσίριν, τὴν ‘Ισίδον / ‘to 
worship Osiris, Isis’ etc.). Therefore, θεοσεβής/God-worshipper does not necessarily imply that the person thus called 
is venerating the God proclaimed by the Jewish community. It only means that the person is worshipping a certain deity 
or in more general terms, that the person is pious. And naturally these people were pious, because they gave some 
money to a religious institution.’ 
705 Levinskaya, Diaspora Setting, 80. 
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gebouw, maar van wie wel duidelijk is dat zij dit deden vanuit een sterke betrokkenheid op de 

Joodse godsdienst.706 Het betreft niet-Joden die op de een of andere manier sympathiek staan ten 

opzichte van Joden en het jodendom. Mogelijk hebben zij gewoonten en praktijken overgenomen, 

zoals het gaan naar synagogen, het houden van de sabbat, het geven van aalmoezen, het richten van 

hun gebeden tot de God van Israël, en hielden zij zich aan de spijswetten. Zij zijn te onderscheiden 

van proselieten: mensen met een pagane achtergrond die volledig tot het jodendom zijn overgegaan 

en waarvan de mannen zich moesten laten besnijden.  

 Lucas gebruikt verschillende aanduidingen voor Godvrezenden: 

 φοβούμενοι τὸν θεόν (Hand. 10:1-2; 10:22; 13:16; 13:26), σεβόμενοι τὸν θεόν (13:50; 16:14; 

18:6-7), σεβόμενοι Ἑλλήνοι (17:4), σεβόμενοι προσήλυτοι (13:43); σεβόμενοι (17:17).707 De 

term σεβόμενοι wordt attributief gebruikt als afkorting of verwijzing naar de volledige formulering 

σεβόμενοι (φοβούμενοι) τὸν θεόν.708 Lucas hanteert blijkbaar bestaande termen, want ook 

Josephus gebruikte σεβόμενοι voor pagane sympathisanten met het jodendom.709 Omdat Lucas 

zonder nadere toelichting van deze terminologie gebruikmaakt, moeten ook de historische 

lezers/hoorders van Handelingen die gekend hebben.  

 In ieder geval woonden degenen die in Handelingen genoemd worden, verspreid over een 

groot geografisch gebied: Caesarea, Pisidisch Antiochië, Filippi, Tessalonica, Athene, Korinte. In 

Handelingen 13 vermeldt Lucas dat Godvrezenden, meer specifiek vrouwen van hooggeplaatsten, 

betrokken zijn bij het eerdergenoemde optreden van Joden om Paulus en Barnabas uit de stad te 

verdrijven.710 In Hand. 10:22-48 geeft Lucas met de beschrijving van Cornelius uit Caesarea, een 

typering van een Godvrezende: vroom, rechtvaardig, geeft aalmoezen, bidt tot God, staat goed 

bekend bij het Joodse volk. Al is Cornelius in Handelingen niet de eerste volgeling van Jezus van 

niet-Joodse afkomst, zijn ‘omkeer’ is een keerpunt in Handelingen.711 Vanaf dat moment gaat de 

                                                
706 Koch, ‘The God-fearers,’ 76-79.  
707 Opvallend is dat na Hand. 13:26 φοβούμενοι volledig verdwijnt en wordt vervangen door σεβόμενοι. Mogelijk 
gebruikt Lucas dan een andere bron. Zie Levinskaya, Diaspora Setting, 53. 
708 Levinskaya, Diaspora Setting, 120. 
709 Zie M.C. de Boer, ‘Godfearers,’ 58-65. 
710 Hand. 13:50 οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς 
πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
Levinskaya, Diaspora Setting, 124 tekent hierbij aan: ‘Historically it would be more sensible to suppose that these high 
standing women from Pisidian Antioch were God-fearers.’ 
711 De aanduiding ‘christen’ is formeel hier nog niet te gebruiken, daar deze term pas gehanteerd wordt na Handelingen 
10, namelijk in Hand. 11:26. Maar ik gebruik de aanduiding christen om aan te geven dat Cornelius volgeling van 
Christus is geworden door de doop in de naam van Jezus Christus (10:48). De eerste christen is de eunuch uit Ethiopië 
die als zodanig geen proseliet kon zijn (Hand. 8:26-40). 
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zending onder niet-Joden (τὰ ἔθνη) van start.712 Het grote belang daarvan wordt geaccentueerd 

door de herhaling van het verhaal in het volgende hoofdstuk, waar als markering vermeld wordt dat 

de bijeengekomen apostelen zeggen: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te 

komen en het nieuwe leven te ontvangen’ (11:18). In het vervolg van Handelingen 10 treffen we 

twee niet-Joodse personen aan die aangeduid worden als Godvrezend, Lydia uit Thyatira en 

wonend in Filippi (16:14) en Titius Justus uit Korinte (18:7).  

 Mogelijk behoorde Lucas zelf tot de Godvrezenden.713 Hij wordt gezien als een volgeling 

van Jezus met een pagane achtergrond.714  

 

Samenvattend kan gezegd worden dat Lucas met de aanduiding ‘Godvrezenden’ aangeeft dat het 

gehoor in de synagogale bijeenkomst ook niet-Joden betreft, die zich betrokken voelen bij de 

Joodse godsdienst. Met deze toespraak gericht tot Joden en deze specifieke groep niet-Joden, vertelt 

Lucas aan zijn historische lezers dat de gemeenschap van volgelingen van Jezus nauw verbonden is 

met Israël en zijn geschiedenis. De verstaanshorizon is voor Lucas, zo blijkt in Hand. 13:17-34, 

deze geschiedenis die God is gegaan met Abraham en zijn nakomelingen, zoals in de Schriften 

wordt verhaald.715 De gemeente staat in de geschiedenis van Gods handelen, waarin Israël prioriteit 

heeft om de boodschap te horen dat God zijn beloften vervuld heeft met de komst van ‘heiland 

Jezus’ (13:23) die door Hem uit de dood is opgewekt.716  

 Uit Handelingen komt naar voren dat Lucas eraan hecht de verbondenheid van de 

gemeenschap van Jezus’ volgelingen met het volk Israël tot uitdrukking te brengen. Hij laat zien dat 

                                                
712 Het valt buiten het kader van mijn studie nader in te gaan op de discussie of met τὰ ἒθνη de Godvrezenden bedoeld 
zijn of niet-Joden in het algemeen. Zo is voor Jervell Paulus’ zending naar de ‘heidenen’ (τὰ ἒθνη) in werkelijkheid een 
zending naar Godvrezenden. Zie J. Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998), 348. 
Hij stelt: ‘Die Mission des Paulus und Barnabas ist eine Judenmission, eine Diaspora- und Synagogenmission, was für 
alle Missionsstationen des Paulus gibt, 13:14, 43; 14:1; 16:13; 17:1-4, 10, 17; 18:4, 19; 19:8. Die Verkündigung ist ein 
Wort an und für das Gottesvolk, Israel. Erst in die Anknüpfung an diese Mission wird auch zu Nicht-Juden geredet, und 
dann zu Menschen, die schon einen Verbindung mit den Juden haben. Meist gilt sie Gottesfürchtiger. (....) Erstens ist 
die Mission an Nicht-Juden programmatisch als Mission unter Gottesfürchtigen verstanden.’ Zie verder: M.C. de Boer, 
‘Godfearers,’ 50-71. 
713 Voor de discussie over Lucas als auteur, zie hoofdstuk 2. Jervell en anderen met hem, zien Lucas als een christen uit 
de Joden. Jervell, Apostelgeschichte, 84: ‘Er ist Judenchrist, und wenn er als Heide geboren ist, dann gehört er offenbar 
zu den Gottesfürchtigen mit ihren Wurzeln im hellenistisch-jüdischen Christentum. Die Sprache des Lukas, seine 
Verwendung der Septuaginta, seine Auslassung von Stoffen aus Marcus und Q, in denen es um Gesetzesfragen ging, 
dass er semitische Wörter vermeidet und jüdische Sitten erklärt und transformiert, gehört zum festen Inventar in fast 
allen Kommentaren, um Lukas als Heidenchristen zu erweisen. Diese elemente können aber nichts dergleichen stützen. 
Wir müssen ihn offenbar als Judenchristen ansehen.’ Jervell, Apostelgeschichte, 84 (n.192): ‘In der Apg gibt es eine 
Fülle von Semitismen, Aramaismen, Hebraismen und vor allem Septuaginsmen, für Nicht-Juden völlig unverständlich.’ 
714 Keener, Acts 1:404-405. 
715 Voor het begrip ‘verstaanshorizon’, zie hoofdstuk 1. 
716 Voor de genoemde prioriteit zie Hand. 13:46 met πρῶτον. 



	 189 

haar manier van leven nauw verwant is aan het jodendom.717 Dat kan van apologetische betekenis 

zijn voor zijn eerste lezers, want in de klassieke wereld is een godsdienst slechts van waarde als 

deze oude tradities heeft. Wat nieuw is, geldt als verdacht, een godsdienst zonder tradities, zonder 

een verleden is niet legitiem.718 

 

4. De hoorders van Paulus in Hand. 17:16-34 

Lucas vertelt dat Paulus in Athene in discussie raakt met epicureïsche en stoïsche wijsgeren. Zij 

maken deel uit van het gehoor dat door Paulus in zijn toespraak aangesproken wordt met 

‘Atheners’. Om zicht te krijgen op hoe Lucas een specifiek deel van dit gehoor inkleurt, bespreek ik 

aspecten van de gedachtewereld van Epicureeërs en Stoïcijnen, die betrekking hebben op de 

godsdienst. Het gaat in de toespraak immers om verkondiging van het evangelie en om de 

inhoudelijke betekenis van de ware godsdienst. 

 De wijsgerige stroming waartoe de Epicureeërs behoren, bestaat uit volgelingen van 

Epicurus, een Atheense filosoof uit de vierde eeuw vóór Chr. (341-270 v.Chr.).719 Zijn volgelingen 

zette hij aan tot het zich eigen maken van een veertigtal korte en kernachtige formuleringen van de 

belangrijkste gedachten van zijn systeem. Van deze ‘Hoofd- of kernuitspraken’ zijn de nu volgende 

kenmerkend voor zijn visie:720  

(1) ‘Wat gelukkig en onvergankelijk is, heeft zelf geen moeilijkheden en bezorgt ze ook niet aan 

iets anders; daarom is het vrij van gevoelens van boosheid en welwillendheid. Dat soort gevoelens 

behoort immers bij iets zwaks.’ 

(2) ‘De dood is niet iets wat ons aangaat, want dat wat ontbonden is, heeft geen waarneming, en dat 

                                                
717 Zie het besluit op het Apostelconvent in Hand. 15:12-21. Marguerat wijst erop dat het Lucaanse portret van Paulus 
dat van een vrome Joods-Christen is, vol respect voor de Mozaïsche voorschriften. Zie D. Marguerat, ‘Paul as Socrates 
Figure in Acts,’ in: D. Marguerat, Paul in Acts and his Letters (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013), 74. 
718 A.J. Malherbe, ‘Not in a Corner,’ ‘Despite the fascination preachers of novelties held for the crowds, innovation 
was suspect, for it could be a menace to the established order.’ in: A.J. Malherbe, Paul and the Popular Philosophers 
(Minneapolis: Fortress Press, 2006), 151-152; Marguerat, ‘Paul as Socrates,’ 76-77. 
719 C.J. de Vogel, Greek Philosophy: A Collection of Texts with Notes and Explanation, Vol. III, The Hellenistic-
Roman Period (Leiden: Brill, 31973), 2-37; Michel, TDNT, IX: 187-188; J.H. Neyrey, ‘Acts 17, Epicureans and 
Theodicy,’ in: D.L. Balch, et al., eds., Greek, Romans and Christians (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 118-134; 
N.C. Croy, ’Hellenistic Philosophies and the Preaching of the Resurrection (Acts 17:18, 32),’ NovT, Vol. 39 (1997): 21-
32; J. Mansveld, ‘Theology,’ in: K. Algra, J. Barnes, J. Mansfeld, M. Schofield, eds., The Cambridge History of 
Hellenistic Philosophy (Cambridge: University Press, 1999), 452-478; D.E. Aune, ‘The world of Roman Hellenism,’ in: 
D.E. Aune, The Blackwell Companion to The New Testament (Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2010), 15-37.  
720 Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde filosofen, vert. R. Ferwerda (Amsterdam: Ambo, 2000), 463-464. 
Diogenes Laërtius schreef in het Grieks een biografie van Griekse filosofen. Zijn grote werk φιλοσόφων βίων καὶ 
δογμάτων συναγωγή (Leven en leer van beroemde filosofen) is vrijwel geheel bewaard gebleven. In zijn uitgebreide 
artikel over Epicurus neemt hij drie originele brieven van deze filosoof over en sluit af met de veertig kernstellingen. 
Diogenes leefde vermoedelijk in het begin van de 3e eeuw n.Chr.    
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wat geen waarneming heeft, is niet iets dat ons aangaat.’  

 Als het enige levensdoel van de mens ziet Epicurus het geluk en hij definieert dit als het 

genieten van lust en het vermijden van onlust. Het gaat om een leven in innerlijke rust dat niet 

gestoord wordt door angsten of verlangens. De grootste hinderpaal op de weg naar het geluk wordt 

gevormd door de angst. Daarom is het uitbannen van angst en vrees nodig om geluk te verzekeren. 

Het betreft niet zo zeer de angst voor armoede, want rijkdom maakt immers niet gelukkig. 

Integendeel bevordert juist soberheid, het zich beperken tot de werkelijke, natuurlijke behoeften van 

het lichaam het geluksgevoel. Epicurus heeft de angst op het oog die mensen (kunnen) hebben voor 

de goden die naar willekeur ingrijpen in het leven van mensen. Door te stellen dat de goden 

onvergankelijke en gelukzalige wezens zijn, hebben deze naar zijn opvatting volkomen genoeg aan 

zichzelf en behoeven mensen niets van hen te vrezen.721 Daarom zijn offers en rituelen overbodig, 

want het gunstig stemmen van de goden om straf te voorkomen, is niet nodig. Goden leven hun 

eigen leven in de onmetelijke ruimten tussen de sterren, waar zij ver van alles wat hen zou kunnen 

storen, genieten van hun gelukzaligheid. Zij bemoeien zich dan ook niet met de gang van zaken in 

de mensenwereld, want dat zou leiden tot verstoring van hun geluk. Wel moeten mensen 

rechtvaardig leven. Dit laatste is een belangrijk element in het denken van Epicurus.722 Zoals uit de 

tweede van de eerdergenoemde hoofduitspraken blijkt, is er voor Epicurus geen voortbestaan na de 

dood, zodat de idee van een mogelijke opstanding van doden in zijn optiek als onwezenlijk geldt.723 

Evenmin kan er in zijn filosofie sprake zijn van een beloning dan wel vergelding na de dood. De 

epicureïsche visie op de dood was nog populair in de eerste eeuw v.Chr. en in de eerste eeuw 

erna.724 

 De tweede groep hoorders die Lucas naar voren haalt, bestaat uit stoïsche wijsgeren die 

behoren tot de filosofische stroming van de Stoa. De Stoa werd rond 300 v.Chr. in Athene gesticht 

                                                
721 In zijn brief aan Menoikeus schrijft hij: [123] ‘Geloof in de eerste plaats dat god een onsterfelijk en gelukzalig 
levend wezen is, zoals het in het algemeen geaccepteerde begrip god is omschreven. En voeg daar niets aan toe dat niet 
strookt met zijn onsterfelijkheid of niet overeenkomt met zijn gelukzaligheid, maar koester al die gedachten over hem 
die zijn met onsterfelijkheid verbonden gelukzaligheid onverlet laten. Want er bestaan werkelijk goden en de kennis 
omtrent hen is helder en duidelijk; maar ze zijn niet zoals de grote massa hen zich voorstelt, want die houdt niet 
consequent vast aan het beeld dat ze ervan heeft.’ Vert. Ferwerda, Leer en leven, 457. 
722 Zie Malherbe, Paul and the Popular Philosophers, 86. Epicurus stelt in zijn vijfde hoofdstelling: ‘Het is onmogelijk 
aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven, en evenmin om verstandig en goed en 
rechtvaardig te leven zonder aangenaam te leven. Wie niet de mogelijkheid bezit om verstandig en goed en rechtvaardig 
te leven kan ook niet aangenaam leven.’ Vert. Ferwerda, Leer en leven, 464.  
723In zijn brief aan Menoikeus schrijft hij: [124] ‘De dood, het verschrikkelijkste van alle kwaden, is dus niet iets dat 
ons aangaat, gezien het feit dat zolang wij er zijn de dood er niet is, en dat als de dood gekomen is wij er niet meer zijn. 
De dood gaat dus noch de levenden noch de doden iets aan, want op de levenden heeft hij geen betrekking en de doden 
bestaan niet meer.’ (Vert. Ferwerda, Leer en leven, 458). 
724 Croy, ‘Hellenistic Philosophies,’ 31: ’The Epicurean view of death was still popular in the first century B.C.E. and 
the first century C.E. Epicureanism was not only popular with the upper class, but also spread in the lowest strata of the 
population, as is proved by epitaphs expressing unbelief in an afterlife.’ 
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door Zeno. Zijn school heeft haar naam te danken aan de plaats waar Zeno zijn voordrachten hield, 

de zogenaamde στοά ποικίλη.  

 Terwijl het systeem van Epicurus eeuwenlang beheerst bleef door de leer van de stichter, 

maakte de stoïsche filosofie een hele ontwikkeling door.725 De Stoa leert dat de mens gelukkig kan 

worden door inzicht in de natuur, waarvan de loop door een geheel rationele en volmaakte Rede (de 

Logos) wordt bestuurd. Deze hoogste besturende instantie wordt ook wel aangeduid als het Lot en 

aangesproken met Zeus, de oppergod. De Logos is als een soort vuur vermengd met alle dingen 

waardoor de gehele werkelijkheid als wetmatig, zelfs als goddelijk kan worden beschouwd. 

Wanneer de mens zich in alles door de Rede laat leiden en zich niet door emoties laat beheersen, 

dan richt hij zich vrijwillig naar alles wat er gebeurt, en aanvaardt hij alles vrijmoedig.  

 Volgens Epictetus worden mensen niet in verwarring gebracht door de gebeurtenissen, maar 

door hun opvattingen over gebeurtenissen. ‘Wanneer wij dus verhinderd worden of in verwarring 

gebracht worden of verdriet hebben, laten wij dan niet iemand anders de schuld geven, maar ons 

zelf, dat wil zeggen onze opvattingen.’726 Mensen ervaren emoties negatief, omdat ze zichzelf 

afhankelijk maken van dingen die niet in hun macht liggen. Wie affecten weet uit te bannen 

verkeert in een toestand van ‘apatheia’, afwezigheid van emoties.727 

De redelijke natuur van de mens plaatst hem in een gemeenschap die goden en mensen omvat. Dit 

houdt in dat alle mensen aan elkaar verwant zijn. De inrichting van de natuur, maar in het bijzonder 

de menselijke rede, wijst op voorzienigheid, waarbij god beschouwd wordt als een voorzienig 

opperwezen.728 Over de houding van de mens ten opzichte van de goden zegt Epictetus: ‘Wat 

vroomheid tegenover de goden betreft, moet je je realiseren dat het belangrijkste is dat je de juiste 

opvattingen over hen hebt (dat ze bestaan, dat ze alles goed en rechtvaardig besturen) en dat je 

jezelf zo opstelt dat je ze gehoorzaamt, je naar hen schikt en hen vrijwillig volgt bij alle 

                                                
725 Zie G. Boter en R. Brouwer, vert. Epictetus Verzameld werk (Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 2011), 
7-37. Er worden in de geschiedenis van de Stoa drie perioden onderscheiden, respectievelijk aangeduid als Oude, 
Middel- en Nieuwe Stoa. Hiervan omvat de Oude Stoa de jaren tussen 330 en 150 v.Chr., de Middel-Stoa bloeide 
tussen 150 en 50 v.Chr., tot de Nieuwe Stoa rekent men de Stoïcijnen uit de Romeinse keizertijd. Tot de grote drie in 
deze laatstgenoemde periode behoren de Romeinse filosoof Seneca (± 1 v.Chr.-65 n.Chr.) in Rome, de in het Grieks 
schrijvende Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180) en Epictetus die in Nikopolis in Griekenland zijn voordrachten 
hield. Van hem zijn geen exacte jaartallen bekend. Men gaat ervan uit dat hij leefde ongeveer van 50 - 130. Zie Boter, 
Epictetus, 8. Zie ook: Vogel, Greek Philosophy, 44-183; Croy, ‘Hellenistic Philosophies,’ 32. 
726 Epictetus, Encheiridion (Handboekje), 5a, zie Boter, Epictetus, 331. 
727 Seneca tekent in een van zijn brieven aan Lucilius een ideaalbeeld van de stoïsche mens: ‘Als je een mens ziet die 
onverschrokken blijft in gevaren, die niet beroerd wordt door begeerten, die te midden van tegenspoed gelukkig is, 
midden in de stormen rustig, die vanaf een hoger niveau de mensen en op gelijk niveau de goden beziet, zal jou dan niet 
een gevoel van verering voor hem besluipen? Zul je niet zeggen: ‘Dit is te groot en verheven om te kunnen geloven dat 
het zich afspeelt op het niveau van dit nietige lichaam waarin het zich manifesteert?’ Zie Seneca, Ad Lucilium 
epistularum moralium libri XX, brief 41.4, vert. C. Verhoeven Brieven aan Lucilius (Baarn: Amboboeken, 1980), 108. 
728 Epictetus, Encheiridion, boek I, hoofdstuk 6, zie Boter, Epictetus, 53-56. 
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gebeurtenissen, in het besef dat die door het beste inzicht tot stand worden gebracht. Want zo zal je 

de goden nooit verwijten maken en beschuldigen omdat je denkt dat ze je verwaarlozen.’729 

 Seneca pleit voor afschaffing van gebruiken die het volk in ere houden om de goden gunstig 

te stemmen en zegt: ‘Wil je de goden gunstig stemmen? Wees dan goed. Wie hun voorbeeld 

navolgt, vereert hen voldoende.’730 Uit een van de brieven aan Lucilius blijkt dat hij behalve op 

voorgeschreven pagane, ook op Joodse rituelen kritiek heeft en deze gebruiken wil afschaffen.731  

 De Stoïcijnen erkennen dat de mens naast een lichaam ook een ziel bezit, en de ziel is 

verwant aan de Logos. Bij de dood van een mens scheiden ziel en lichaam zich, waarbij het lichaam 

vergaat, terwijl de ziel opgaat in de Logos, waar zij ook vandaan komt.732 De liefde voor het leven 

moest men volgens Seneca zo temperen dat als het ooit nodig zal zijn en er geen andere uitweg is, 

men het leven kan beëindigen.733 

 Een belangrijke vertegenwoordiger van de stoïsche filosofie is Posidonius (136–51 v.Chr.) 

die door Seneca in dezelfde rij van gezaghebbende filosofen geplaatst wordt als Zeno, de stichter 

van de Stoa, en diens opvolger Cleanthes.734 Balch noemt hem een belangrijke bron van de stoïsche 

kritiek op godenbeelden en geeft aan dat bij Posidonius de gedachte te vinden is van een oordeel 

met betrekking tot degenen die goddeloos of onrechtvaardig zijn.735 

 In een volgend hoofdstuk onderzoek ik nader het verband tussen Stoïcijnen en de woorden 

van Paulus in zijn toespraak in Handelingen 17. Daarin is onder meer sprake van een citaat van 

Aratus, dat ook voorkomt bij Cleanthes. Van beiden is bekend dat zij behoren tot de filosofische 

stroming van de Stoa. Ook dit wijst erop dat het voor Lucas van belang is om zijn lezers te 

confronteren met de gedachtewereld van deze filosofische stroming. 

 

                                                
729 Epictetus, Encheiridion (Handboekje), 30, zie Boter, Epictetus, 340. 
730 Seneca, Brieven, brief 95.47-50 in Verhoeven, 368. Daarin stelt hij: ‘De manier waarop wij de goden moeten 
vereren is regelmatig het voorwerp van belering door regels. Wij moeten verbieden dat iemand op sabbatlampen 
aansteekt omdat de goden geen verlichting nodig hebben en mensen trouwens niet graag in de walm zitten (...) We 
moeten verbieden dat mensen handdoeken en krabbers naar Jupiter brengen en Juno een spiegel voorhouden. De 
godheid vraagt niet om dienaren. Zij dient immers het hele mensdom en is overal en in allen aanwezig.’ 
731 Seneca, Brieven, brief 95.47, in Verhoeven, 368. 
732 B. Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation (Uppsala: C.W.K. Gleerup, 1955), 49. ‘The Stoics 
believed in the immortality of the soul as taught by Plato, and the idea of a life after death was not strange to them and 
thus provided a point of contact; though Paul’s words on the resurrection of the flesh must have been offended them, 
since they believed that the flesh was destroyed for ever in death.’ 
733 Seneca, Brieven, brief 26.10 in Verhoeven, 81. 
734 Seneca, Brieven, brief 33.4 in Verhoeven, 96. 
735 D.L. Balch, ‘The Areopagus Speech: An Appeal to Stoic Historian. Posidonius against Later Stoics and the 
Epicureans,’ in: D.L. Balch, ed., Greek, Romans and Christians (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 69. 
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Samenvatting: 

Lucas schetst een beeld van filosofen die geneigd zijn de woorden van Paulus niet serieus te nemen. 

Zij gebruiken de term ‘graantjespikker’ om Paulus’ filosofische wijsheid te kleineren, een typering 

die in feite een belediging inhoudt voor de hoofdpersoon. In de toespraak komt kritiek op de 

afgodenverering tot uitdrukking, die Lucas en zijn lezers op een lijn plaatst met kritiek van filosofen 

op de verering van afgoden. Maar, terwijl Epicureeërs en Stoïcijnen de cultische verering 

verwerpen als bijgeloof van de massa en stellen dat offers en rituelen overbodig zijn om goden 

gunstig te stemmen, spreekt Paulus over een verwerpelijke godsdienstige verering buiten de relatie 

tot God. ‘Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft.’ 

(Hand. 17:24, 25).  

 Er vindt in Handelingen 17 een contextualisering plaats waarin Paulus de filosofische taal 

van zijn hoorders gebruikt, niet alleen om een gemeenschappelijk kader met hen te scheppen, maar 

om hun wereldbeeld te transformeren. Dat epicureïsche en stoïsche wereldbeeld moet bij de 

historische lezers van Handelingen herkenbaar zijn geweest, want zonder nadere toelichting worden 

beide filosofische scholen in Handelingen 17 vermeld.  

 Paulus interpreteert de woorden van de pagane dichter in vs. 28: ‘uit hem komen ook wij 

voort,’ niet in een stoïsche pantheïstische zin, maar herinterpreteert deze naar de Bijbelse betekenis 

van geschapen zijn naar het beeld van God.736 Voor de hoorders verwijzen de woorden: ‘Hij heeft 

uit één mens de hele mensheid gemaakt’ (vs. 26) eveneens naar stoïsch pantheïstische opvattingen. 

Lucas plaatst deze echter in het kader van de schepping.  

 Lucas werkt in de toespraak beslist ook met gedachten die voor de filosofen controversieel 

waren. Zo verkondigt Paulus Jezus en de opstanding (vs. 18) en spreekt hij over de opstanding uit 

de dood (vs. 31), een idee dat door Griekse filosofen wordt afgewezen.  

In de filosofie van de Epicureeërs is geen sprake van beloning of vergelding na de dood. Lucas 

daarentegen plaatst de wereldgeschiedenis in het kader van het eschaton, de tijd van Gods 

rechtvaardige oordeel (vss. 30-31).  

 De verstaanshorizon van Lucas is die van het evangelie van Gods reddende handelen in 

Jezus die de Christus is (Hand. 18:5), de opgestane Heer. Een horizonversmelting met die van de 

filosofen wordt in Handelingen 17 niet expliciet aangegeven, al laat de vermelding: ‘Toch sloten 

enkelen zich bij hem (Paulus) aan en aanvaardden het geloof’ (vs. 34), ruimte voor 

uitzonderingen.737 

  

                                                
736 I. H. Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 289. 
737 Voor de term ‘horizonversmelting’, zie hoofdstuk 1. 
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C. Paulus, zijn boodschap en zijn hoorders in hun onderlinge relatie 

 

Lucas communiceert met zijn historische lezers onder meer door middel van het optreden van 

Paulus als redenaar. Hij schetst hoe Paulus in Handelingen 13 en 17 via redevoeringen 

communiceert met mensen. Hoe deze communicatie verloopt, ga ik na aan de hand van enkele 

communicatiemodellen die bij een verbale vorm van communicatie van toepassing zijn. Daarvan 

zijn in hoofdstuk 1 al geïntroduceerd: het balans-model van F. Heider, het ABX-model van T.M. 

Newcomb en het communicatiemodel van F. Schulz von Thun.  

 Communicatie gaat per definitie uit van iemand (aangeduid met zender), is gericht op 

iemand (aangeduid met ontvanger) en heeft als doel een ander aan informatie (aangeduid met 

boodschap) te helpen door middel van een kanaal, tekens en signalen.738 In overeenstemming 

daarmee gebruik ik in deze studie het begrip communicatie als een proces waarin een poging 

gedaan wordt tot het ‘gemeenschappelijk maken’ van de leef- en gedachtewereld van de zender en 

de ontvanger.739 

 Met betrekking tot Handelingen 13 en 17 is Paulus de zender die zijn boodschap richt tot de 

hoorders in de al eerder beschreven situaties. Zijn boodschap licht op via exegese van de toespraken 

en wordt door de in beide hoofdstukken beschreven hoorders ontvangen via het ‘kanaal’ dat door de 

toespraken wordt gevormd.740 In het nu volgende zijn deze hoorders bedoeld en niet de impliciete 

hoorders/lezers van Handelingen.741  

 Met het oog op de toepassing van de genoemde communicatiemodellen op Handelingen 13 

en 17, volgt nu een kort resumé van de al eerder besproken visies van Heider, Newcomb en Schulz 

von Thun.742  

Heider richt zich op de onderlinge betrokkenheid van mensen op elkaar tijdens een 

communicatieproces waarin men gericht is op eenzelfde zaak. Hij maakt een onderscheid tussen 

gevoels- en verbindingsrelaties. De gevoelsrelaties hebben betrekking op personen en betreffen 

gevoelens zoals sympathie, afkeer, haat, bewondering, terwijl de verbindingsrelaties betrekking 

hebben op de relatie die betrokkenen hebben met de zaak waarover het gaat.  

Newcomb onderscheidt twee verschillende oriëntaties. Er is een werkelijke oriëntatie die elke 

                                                
738 Zie de eerdergenoemde definitie van Fauconnier. 
739 In terminologie van Gadamer, zie hoofdstuk 1, zou communicatie omschreven kunnen worden als de poging om de 
eigen verstaanshorizon te laten samensmelten met de verstaanshorizon van de ander. 
740 Voor exegese zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. 
741 Zie voor dit onderscheid hoofdstuk 2. 
742 Zie verder hoofdstuk 1. 
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persoon heeft ten opzichte van de ander en de betreffende zaak. Er bestaat ook een toegeschreven 

oriëntatie die betrekking heeft op het verwachtingspatroon dat de een van de ander heeft of kan 

hebben.  

Schulz von Thun vestigt allereerst de aandacht op de zender en onderscheidt vervolgens vier 

aspecten van de in taal vervatte boodschap.743 Iedere boodschap bestaat in feite uit meer 

boodschappen tegelijk en heeft vier aspecten die te typeren zijn als zakelijk, expressief, relationeel 

en appellerend.  

 

Bij de toepassing op Handelingen 13 gaat het om de wederzijdse relatie tussen Paulus en de 

hoorders in de synagoge te Antiochië en ieders betrokkenheid bij de boodschap, terwijl in 

Handelingen 17 de relatie tussen Paulus en het Areopagus’ gehoor en hun betrokkenheid bij wat 

Paulus verwoordt, onderwerp van onderzoek is.  

 In Handelingen 13 gebruikt Paulus bij het aanspreken van zijn hoorders twee keer de 

aanduiding: Joden en Godvrezenden, terwijl hij in de rede geen duidelijk onderscheid tussen hen 

maakt. Als hij hen voor de derde keer aanspreekt (Hand. 13:38), noemt hij het gehele gehoor: 

‘mannen broeders’. Daarom ga ik bij de toepassing van bovenstaande theorieën uit van één gehoor 

in de synagoge. Dit gehoor is bekend met de Thora en de Profeten, en daardoor ook met de 

geschiedenis van Gods handelen met zijn volk Israël (zie hoofdstuk 3). Aangezien er in 

Handelingen 17 twee groepen hoorders in beeld zijn, zal ik wat deze rede betreft bij de toepassing 

van de theorie van Heider en Newcomb, de epicureïsche en stoïsche hoorders als afzonderlijke 

categorieën benaderen.  

 

1. Paulus, zijn boodschap en gehoor in de synagoge 

Bij de toepassing van het analyse-model van Heider en Newcomb worden in de onderstaande 

figuren de coderingen P, Hs en X gebruikt. 

Vanuit het schema zender, ontvanger, boodschap is P (Paulus) de zender, de ontvangers vormen het 

gehoor (Hs) en de boodschap X bestaat uit ‘een bemoedigend woord.’  

 

                                                
743 Onder ‘boodschap’ verstaat Schulz von Thun: ‘alles wat bij de ontvanger aankomt, zowel het verbale als het non-
verbale deel.’ F.A. Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?: Een psychologische analyse van menselijke communicatie, 
bewerkt door  M. Gijsen (Groningen: Noordhoff, 32010). Vertaling: Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Universiteit 
Twente, 1982 van: F.A. Schulz von Thun, ‘Psychologische Vorgänge in der zwischenmenschlichen Kommunikation,’ 
in: B. Fittkau, H.M. Müller-Wolf en F. Schulz von Thun, eds., Kommunizieren lernen (und umlernen) (Braunschweig: 
Georg Westermann Verlag, 1977), 25. 
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a. De toespraak en het model van F. Heider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.B.2.1 

 

In figuur 5.B.2.1 wordt de beginsituatie bij de toespraak weergegeven met het model van F. Heider. 

Overeenkomstig de theorie van Heider doet zich, uitgaande van de hoorders (Hs), het volgende 

voor:  

Tussen Hs en X bestaat er geen eenheid omdat niet bekend is wat Paulus gaat zeggen. Deze 

verbindingsrelatie (door mij weergegeven met v) tussen de hoorders (Hs) en de boodschap (X) is 

daarom negatief. Dit geef ik weer met de notatie (Hs -/vX).744 

 Paulus wordt uitgenodigd om een bemoedigend woord te spreken en wel op een gebruikelijk 

moment in een synagogale bijeenkomst, namelijk ná de lezingen uit Wet en Profeten.745 Daar dit 

spreken op uitnodiging gebeurt, is de gevoelsrelatie (weergegeven met g) tussen Hs en P (Paulus) 

positief. Dit geef ik weer met (Hs +/gP). 

 In de optiek van de hoorders vormen Paulus en de boodschap een eenheid. De 

verbindingsrelatie tussen P en X is positief, wat ik weergeef met (P +/vX).  

 Het systeem is niet in evenwicht, want er zijn twee positieve oriëntaties en één negatieve.  

Samenvattend krijgen we: (Hs -/vX) (Hs +/gP) (P +/vX). Er zal dan een bereidheid zijn bij de  

                                                
744 Om een uitvoerige formulering te voorkomen bij het beschrijven van het communicatieproces gebruik ik ook een 
notatie in symboolvorm. 
745 C.K. Barrett, The Acts of the Apostles, vol. I (Edinburgh: T&T Clark, 1994), 628-629. Zie hoofdstuk 3.  
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hoorders om naar Paulus te luisteren om meer tot een eenheid te komen met zijn boodschap.746  

 

Vanuit P (Paulus) bezien doet zich het volgende voor: 

Hij gaat op de uitnodiging tot spreken in en ziet zichzelf daarbij als iemand die een met de hoorders 

is, hij spreekt immers in vs. 17 over ‘onze vaderen’ (voorouders). De gevoelsrelatie van Paulus tot 

de hoorders is dus positief (P+/gHs). Verder is de geldigheid eerder aangegeven van (P+v/X) en 

(Hs-v/X).  

 Het systeem is voor Paulus niet in evenwicht, want er zijn twee positieve oriëntaties en er is 

één negatieve, of wel (P+/gHs) (P+v/X) (Hs-v/X). Paulus zal dus bereidheid tonen tot het brengen 

van zijn boodschap.  

 

Door toepassing van het model van Heider blijkt in Handelingen 13 een beginsituatie bij de 

toespraak te zijn waarin sprake is van een welwillende spreker en een tot luisteren bereid gehoor.  

 

b. De toespraak en het model van T.M. Newcomb   

In figuur 5.B.2.2 wordt het model van Newcomb toegepast op de rede in Hand. 13:16b-41. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

      I        I 
           Figuur 5.B.2.2 

                                                
746 In het voorgaande maakte ik de opmerking dat communicatie gezien wordt als een proces waarin een poging gedaan 
wordt tot ‘gemeenschappelijk-making’ van de leef- en gedachtewereld van de zender en de ontvanger. 
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Toelichting op figuur 5.B.2.2: 

Het vertrekpunt is dat Paulus bekend is met de gedachtewereld van zijn gehoor. Tevens is er een 

breed gemeenschappelijk referentiekader I. De beschrijving ervan volgt hierna.  

De door hen aan Paulus toegeschreven oriëntatie wordt aangegeven met de stippellijn PX. De 

werkelijke oriëntatie van Paulus ten opzichte van zijn boodschap bestaat uit onderstaande punten 

(1) t/m (9) en I, weergegeven met de getrokken lijn PX. De werkelijke oriëntatie van Hs ten 

opzichte van Paulus’ boodschap bestaat uit I en wordt weergegeven met de getrokken lijn HsX. 

 Paulus zal aan het gehoor de wetsopvatting toeschrijven dat de Wet van Mozes vergeving 

van zonden kan bewerken. Deze visie behoort tot de toegeschreven oriëntatie HsX die wordt 

weergegeven met stippellijn HsX. 

 Bij de relatie Paulus en zijn hoorders (PHs) vallen de door Paulus aan zijn hoorders 

toegeschreven oriëntaties samen met hun werkelijke oriëntaties. Voor de relatie hoorders en Paulus 

(HsP)geldt dat de door hoorders (Hs) aan Paulus toegeschreven en werkelijke oriëntaties 

samenvallen. 

 Het nieuwe voor de hoorders is in de boodschap van Paulus te vinden in de punten (1) t/m 

(9). Deze boodschap X geef ik in kerngedachten als volgt weer:  

(1) Uit het nageslacht van David is redder Jezus geboren.  

(2) Johannes predikt de doop van omkeer.  

(3) De inwoners van Jeruzalem met hun leiders erkennen de uitspraken van de profeten niet. 

(4) Zij veroorzaken de dood van Jezus en vervullen zo de Schriften.  

(5) God wekt Jezus op uit de dood.  

(6) Met Jezus’ opstanding worden de beloften vervuld.  

(7) Na Jezus’ komst heeft de Wet geen soteriologische betekenis.  

(8) Er wordt gewaarschuwd voor het oordeel.  

(9) Er klinkt een oproep tot omkeer.  

 

Tot de boodschap behoort ook het gemeenschappelijke referentiekader I van Paulus en zijn 

hoorders. Dit gemeenschappelijk referentiekader I omvat de gedachte dat God Israël als zijn volk 

koos, het uit Egypte leidde en het veertig jaar lang in de woestijn verdroeg. Hij gaf Israël land, 

rechters en de koningen Saul en David. De Schriften worden door Paulus en zijn gehoor gezag 

toegekend en zij hebben weet van Gods beloften.        

 De visie op de Wet staat niet in het gemeenschappelijke referentiekader. In Hand. 13:38-39 
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stelt Paulus dat de Wet onbekwaam is om vergeving van zonden te verlenen,747 want dat kan alleen 

door/via Hem (Jezus).748 De hoorders in de synagoge kennen deze visie op de Wet (nog) niet. 

Daarnaast staat het twee keer genoemde werkwoord δικαιόω (rechtvaardigen) centraal. Het staat in 

de passieve vorm, waarmee aangegeven wordt dat het gaat om het gerechtvaardigd wórden, nu 

echter niet door de Wet van Mozes (vs. 38) maar door Hem (vs. 39). Met te stellen: ‘wordt ieder, 

die gelooft, gerechtvaardigd door Hem’ (vs. 39), wordt benadrukt dat door de Wet van Mozes enkel 

en alleen als verplicht ritueel te nemen, mensen geen vergeving van zonden en rechtvaardiging bij 

God verkrijgen. In vs. 41 verwijst Paulus naar Hab. 1:5. Met de toevoeging πᾶς ὁ πιστεύων (ieder 

die gelooft) is er een verbindingslijn te zien met Hab. 2:4 ‘maar de rechtvaardige zal door zijn 

geloof leven.’(NBG-51) 

 

In deze toespraak doet zich het volgende voor: 

 (a) Voor Paulus heeft de Wet geen soteriologische betekenis sedert de komst van Jezus.749 

(b) De hoorders in de synagoge huldigen als Joden en Godvrezenden die visie niet. Blijkens de 

formulering in Hand. 13:38-39 bestaat er bij hen de opvatting dat de Wet van Mozes vergeving van 

zonden kan bewerken.750 

 

Conclusie: 

Vanuit het model van Newcomb bezien is er, gezien het samenvallen van de toegeschreven en 

werkelijke oriëntaties, sprake van een welwillend gehoor dat openstaat voor wat Paulus te zeggen 

heeft. Dit houdt nog niet in dat men zijn boodschap aanvaardt.  

 

c. De toespraak en het model van F. Schulz von Thun  

De niveau-indeling van F. Schulz von Thun pas ik nu toe vanuit het optreden van Paulus, zoals 

                                                
747 Hand. 13:38-39: ‘Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; 
ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, 
gerechtvaardigd door Hem.’ (NBG-51). 
748 Als er in Handelingen sprake is van vergeving van zonden, zien we steeds de combinatie met Jezus. Zie hoofdstuk 3 
bij de exegese van vss. 38-41. 
749 De boodschap in Hand. 13:38-39, dat de Wet sedert de komst van Christus geen soteriologische betekenis kent, 
maakt deel uit van een uitvoerige discussie over de relatie ‘Paulus en de Wet’ in Handelingen. Zie hoofdstuk 3 en D. 
Marguerat, Paul in Acts, 48 n.2. Marguerat wijst op de dualiteit met betrekking tot de visie op de Wet in Handelingen. 
Enerzijds is er sprake van Paulus’ grote respect voor de Wet, anderzijds wordt in Handelingen 13 aangegeven dat de 
Wet geen soteriologische betekenis heeft voor christenen. Zie Marguerat, Paul in Acts, 50 n.7. Voor het zogenoemde 
‘New Perspective on Paul’ (NPP) zie hoofdstuk 3 C ‘Communicatieve verkenningen’ ad 4. De boodschap. In 
Handelingen gaat het echter om de visie van Lucas op de Wet bij monde van Paulus. 
750 Zo wordt in Num. 15:22-29 gesproken over het brengen van een offer na het onopzettelijk begaan van een zonde. 
De priester zal verzoening bewerken via het offer en de onopzettelijk begane zonde zal vergeven worden. 
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Lucas dat in Handelingen 13 tekent. Het is zeer wel mogelijk dat dezelfde ‘items’ bij meer dan één 

aspect onder te brengen zijn. Voor de overzichtelijkheid heb ik de indeling laten bepalen door het 

kenmerk dat naar mijn opvatting duidelijk tot uitdrukking komt.  

 

Het zakelijke aspect 751  

Paulus geeft de zakelijke inhoud van zijn boodschap door. In vss. 17-22 refereert hij aan de 

geschiedenis van Israël; vanaf vs. 23 spreekt hij over Jezus en is zijn boodschap: God vervult zijn 

beloften met de komst van Jezus; rechtvaardiging voor God kan alleen door Jezus via geloof; de 

Wet van Mozes rechtvaardigt niet; Jezus is de redder die gekruisigd, gedood en begraven is; Jezus 

is door God opgewekt uit de dood. In vs. 41 eindigt Paulus de uiteenzetting met de waarschuwing 

voor een mogelijk oordeel. 

 

Het expressieve aspect 

Paulus geeft iets van zijn eigen opvattingen en gevoelens weer. Dat komt tot uitdrukking in: 

- de aansporing ‘luistert’ waarmee Paulus zijn toespraak begint. Hiermee roept hij bij het gehoor 

mogelijk een herinnering op aan het Sjema ‘Hoor Israël...’ (Deut. 6:4) en spreekt hij hen aan op een 

manier die vertrouwen wekt. 

- vs. 32 Wij verkondigen u. 

 

Het relationele aspect 

Paulus drukt zijn betrokkenheid ten opzichte van zijn hoorders uit. Dat blijkt uit:  

- vs.16 de gebruikte aanspraak: ‘Mannen van Israël en vereerders van God’.  

- vs. 17 het gebruik van het inclusieve ‘ons’ in: ‘heeft onze vaderen uitverkoren’. 

- vs. 26 ‘Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God onder u’. 

- vs. 32 ‘dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft 

door Jezus op te wekken’ . 

- vs. 38 ‘Mannen broeders’. Allen worden aangesproken, zonder onderscheid. 

 

Het appellerende aspect 

Paulus wil invloed uitoefenen op zijn hoorders en roept hen op tot iets. Dit blijkt uit: 

- vs. 32 ‘Wij verkondigen u’; 

- vs. 38 het gebruik van de imperatief ‘Zo zij u dan bekend ...’.  

                                                
751 Schulz von Thun gebruikt als aanduiding ‘Sachinhalt’. Zie F. Schulz von Thun, Mit einander Reden - Fragen und 
Antworten (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007, 5e oplage 2015), 15. 
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- vss. 38 en 39, waar twee keer met nadruk gewezen wordt op ‘Hem’ 

- vs. 40 ‘Ziet dan toe dat ...’,  

- vs. 41 ‘Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt...’.  

 

Bovenstaande indeling heb ik ondergebracht in het schema van figuur 5.B.2.3 

Voor de herkenbaarheid heb ik ook enkele versgedeelten in het overzicht vermeld. 

 

Handelingen 13 

 
           Figuur 5.B.2.3 

 

Conclusie: 

De toespraak in Handelingen 13 biedt, aan de hand van de indeling naar Schulz von Thun, het 

volgende beeld van Paulus’ werkwijze als spreker: 

Het begin van de rede, vs. 16, direct gevolgd door vs. 17 met het gebruik van het inclusieve ‘ons’, 

staat in het relationele veld. De indeling naar het model van Schulz von Thun laat zien dat Paulus 
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inzet op het relationele aspect. Aan dit aspect besteedt Paulus duidelijk aandacht, zoals blijkt uit het 

relatief grote aantal aanduidingen in het relationele veld. Vervolgens geeft Paulus op zakelijk 

niveau zijn boodschap door (vss. 17-41). Het expressieve aspect blijft vrijwel ter zijde. Het beperkt 

zich tot vs. 16 b met ‘hoort’ en het typeren van de boodschap als ‘blij’ (vs. 32). In het laatste deel 

van de rede is hij sterk appellerend bezig, zoals blijkt uit het frequente gebruik van de imperativus. 

Uit het bovenstaande blijkt dat Lucas het optreden van Paulus beschrijft als dat van een begenadigd 

communicator. De afwijzing door de Joden is derhalve niet te wijten aan gebrekkige vaardigheden 

van Paulus. 

 

2. Paulus, zijn boodschap en gehoor te midden van de Areopagus 

Aangezien het Areopagus’ gehoor twee duidelijk onderscheiden groepen kent, ga ik eerst de relatie 

na van ‘Paulus, zijn boodschap en de Stoïcijnen’, vervolgens die van ‘Paulus, zijn boodschap en de 

Epicureeërs’. 

 

a. Paulus en de Stoïcijnen naar het analyse-model van F. Heider  

In figuur 5.B.3.1 wordt de beginsituatie met betrekking tot de Stoïcijnen weergegeven met het 

model van F. Heider. Het spreken van Paulus over ‘Jezus en de opstanding’ (vs. 18) vormde de  

aanleiding tot de toespraak. Boodschap X betreft nu ‘Jezus en de opstanding’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I       I  Figuur 5.B.3.1 

Toelichting op figuur 5.B.3.1: 

Tussen de hoorders S (Stoïcijnen) en de boodschap X bestaat een spanning vanwege het nieuwe en 
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bevreemdende dat zij menen van Paulus te zullen horen. De Stoïcijnen staan welwillend tegenover 

Paulus, de gevoelsrelatie (door mij weergegeven met g) is dus positief (S+/gP), terwijl zij geen 

verbinding (v) hebben met de boodschap X, zodat geldt: (S-/vX). Paulus zelf staat uiteraard positief 

ten aanzien van zijn boodschap, dus geldt (P+/vX).   

Als we nu vanuit de hoorders S de theorie van Heider toepassen, krijgen we  

(S+/gP) (S-/vX) (P+/vX). Twee positieve oriëntaties en één negatieve geven aan dat het systeem 

niet in evenwicht is. Er zullen krachten opgeroepen worden die het systeem in de richting van 

evenwicht brengen. Het gehoor S zal de relatie tot X nader gaan bepalen. Dit houdt in dat de 

Stoïcijnen zich met de boodschap van Paulus nader willen verstaan.  

Paulus’ relatie tot de Stoïcijnen is als positief te duiden, weergegeven met (P+/gS), en ook zelf staat 

hij positief ten aanzien van zijn boodschap, wat weergegeven wordt met (P+/vX). De relatie van de 

Stoïcijnen en de boodschap gaf ik al eerder aan met (S-/vX).  

 Toepassing van Heiders model gericht op Paulus geeft (P+/gS) (P+/vX) (S-/vX). Het 

systeem is niet in evenwicht. De onbalans ontstaat doordat de Stoïcijnen geen verbinding hebben 

met de boodschap van Paulus. Dit houdt in dat Paulus de drang zal hebben om zijn boodschap over 

te dragen.  

 

b. Paulus en de Stoïcijnen naar het analyse-model van T.M. Newcomb 

In fig. 5.B.3.2 (zie hierna) wordt het schema van Newcomb toegepast op de toespraak in Hand. 

17:16-34 in relatie met de Stoïcijnen.  

 

De boodschap X geef ik in kerngedachten als volgt weer:  

(1) God, die door Paulus verkondigd wordt, is de ware God. 
(2) Mensen wonen op aarde om God te zoeken. 

(3) Hij is niet ver van elk van ons. 

(4) God ziet tijden van onwetendheid als voorbij. 

(5) Er is een opwekking uit de dood. 

 

Tot de boodschap behoort ook een gemeenschappelijk referentiekader I van Paulus en zijn 

hoorders. In de figuur geef ik met I het gemeenschappelijk referentiekader aan.  

Dit gemeenschappelijk referentiekader I omvat de gedachten: God die de wereld gemaakt heeft, 

kent ‘Bedürfnislosigkeit’, heeft geen menselijke cultus nodig en is de Schepper/Maker van de 

kosmos. God heeft heerschappij, bestuurt het wereldgebeuren en geeft zelf leven en adem aan alle 

dingen. De mensheid is één. In God leven, bewegen en zijn wij. Er is een weten van een oordeel. 

Met het horen daarvan gaat een oproep tot omkeer samen.  
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De volgende woorden/begrippen, die behoren tot de kerngedachten van boodschap X en 

corresponderen met de daarbij behorende nummering, hebben bij Paulus en de Stoïcijnen een 

verschillende duiding: 

(1) God   a. bij Paulus: de ene God die de Schepper is.  

   b. bij de Stoïcijnen: een onbekende godheid. 

(2) zoeken   a. bij Paulus: ingaan tot Gods gebod tot een liefdevolle gemeenschap met 

Hem en handelen vanuit een naar God toegekeerde levenshouding (zie 

exegese vs. 27).  

   b. bij de Stoïcijnen: rationeel opzoeken en onderzoeken van het ware. 

(3) niet ver van  a. bij Paulus: Gods nabijheid manifesteert zich in zijn bereidheid om in te 

grijpen tot verlossing en heil (zie exegese vs. 27). 

   b. bij de Stoïcijnen: er is een natuurlijke verwantschap van god en de mens.  

(4) onwetendheid  a. bij Paulus: betreft de tijden dat het leven voorbij gaat aan de ware God, 

hetgeen blijkt uit het zich afwenden van Hem en het zich toewenden tot de 

afgoden. 

b. bij de Stoïcijnen: iets wezenlijks niet weten; onwetendheid is de basis van 

verdorvenheid. 

(5) opstanding uit a. bij Paulus: de opstanding uit de doden betreft Jezus, al noemt hij de naam  

     de doden   niet. 

b. bij de Stoïcijnen: het lichaam wordt in de dood voorgoed vernietigd. Dat 

een dode levend gemaakt kan worden, is onmogelijk. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

I               I 
           Figuur 5.B.3.2 
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Toelichting op figuur 5.B.3.2:  

In de figuur wordt ervan uitgegaan dat Paulus bekend is met stoïsche filosofie.752 De oriëntatie van  

de Stoicijnen tot de boodschap van Paulus is te vinden in de punten (1) t/m (5) steeds onder letter b. 

Ze geven de toegeschreven oriëntatie aan die de Stoïcijnen hebben ten opzichte van Paulus’ 

boodschap. Deze oriëntatie wordt weergegeven met de stippellijn PX.  

Paulus ziet bij deze filosofen dat zij – onwetend – een onbekende godheid dienen. Dit is de 

toegeschreven oriëntatie weergegeven met stippellijn SX. De getrokken lijnen PS en SP geven de 

werkelijke oriëntaties weer. Paulus’ oriëntatie ten opzichte van de Stoïcijnen (PS) is te typeren als 

een neutrale benadering, die van de Stoïcijnen ten opzichte van Paulus (SP) bestaat uit de 

welwillende benadering van een brenger van bevreemdende zaken.  

 Het totaal van de werkelijke oriëntatie van de Stoïcijnen ten opzichte van X bestaat uit de 

punten (1) t/m (5) onder b én uit wat aangegeven is onder het gemeenschappelijk referentiekader 

(I). De werkelijke oriëntatie van P (Paulus) ten opzichte van X wordt gevormd door het totaal van 

de punten (1) t/m (5) onder letter a. en I. De getrokken lijnen SX en PX duiden dus de werkelijke 

oriëntatie aan van respectievelijk de Stoïcijnen en Paulus ten opzichte van de boodschap X. De 

toegeschreven oriëntaties zijn een bron voor het niet verstaan van de boodschap.  

 

c. Paulus en de Epicureeërs volgens het analyse-model van F. Heider  

In figuur 5.B.3.3 wordt de beginsituatie met betrekking tot de Epicureeërs weergegeven met het 

model van F. Heider. Het spreken van Paulus over ‘Jezus en de opstanding’ (vs. 18) vormde de 

aanleiding tot de toespraak. Boodschap X betreft nu ‘Jezus en de opstanding’.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.B.3.3 

                                                
752 Lucas schetst een Paulus die onder meer stoïsche taal hanteert en aansluit bij de stoïsche kritiek op de cultus. Zie 
verder hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. 
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Toelichting op figuur 5.B.3.3: 

Tussen de hoorders E (Epicureeërs) en de boodschap X bestaat een spanning omdat zij de  

opstanding principieel afwijzen. Zij zien Paulus als een kletser, de gevoelsrelatie is dus  

negatief (E-g/P). Ook negatief is de verbindingsrelatie met de boodschap, dus (E-v/X). Paulus 

verhoudt zich uiteraard positief tot zijn eigen boodschap, dus (P+v/X).  

Wanneer het model van Heider op de hoorders E toegepast wordt, geldt (E-g/P) (E-v/X) (P+v/X). 

Twee negatieve oriëntaties en één positieve geven aan dat het systeem in evenwicht is. Er is bij 

deze hoorders dus geen prikkel om zich open te stellen voor Paulus en zijn boodschap. Dit houdt in 

dat de Epicureeërs niet gemotiveerd zijn om naar Paulus te luisteren. Paulus benadert zijn gehoor 

positief – zie hiervoor ook de exegese van vs. 22. Zijn relatie tot de Epicureeërs is te duiden als 

(P+g/E). Positief is ook zijn eigen betrokkenheid op zijn boodschap (P+v/X).  

 Eerder gaf ik aan dat de relatie van de Epicureeërs tot de boodschap negatief is (E-v/X). Als 

we Heiders theorie toepassen vanuit Paulus, dan geldt (P+g/E) (P+v/X) (E-v/X). Zoals eerder is 

aangegeven leiden twee positieve oriëntaties en één negatieve tot de conclusie dat het systeem niet 

in evenwicht is. Dit leidt tot de conclusie dat de bereidheid bij Paulus tot verkondigen ook voor de 

Epicureeërs geldt.  

 

d. Paulus en de Epicureeërs naar het analyse-model van T.M. Newcomb 

In fig. 5.B.3.4 wordt het model van Newcomb toegepast op de rede in Hand. 17:16-34 in relatie tot 

de Epicureeërs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     I         I  Figuur 5.B.3.4 

 

Een nadere toelichting op figuur 5.B.3.4 volgt na de onderstaande weergave van boodschap X. 

De boodschap X kent een andere geleding dan bij de Stoïcijnen omdat het gemeenschappelijke 
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referentiekader van Paulus met de Epicureeërs afwijkt van dat met de Stoïcijnen. De boodschap X 

geef ik nu in kerngedachten als volgt weer:  

(1) God, Hij, die door Paulus verkondigd wordt, is de Schepper. 

(2) Hij oefent heerschappij uit en bestuurt het wereldgebeuren.  

(3) Mensen wonen op aarde om God te zoeken. 

(4) Hij is niet ver van elk van ons. 

(5) In hem leven, bewegen en zijn wij. 

(6) God ziet tijden van onwetendheid als voorbij. 

(7) Er klinkt een oproep tot omkeer.  

(8) Er is sprake van een oordeel.  

(9) Er is een opwekking uit de dood. 

Tot de boodschap behoort ook een gemeenschappelijk referentiekader I van Paulus en de 

Epicureeërs.  

Het gemeenschappelijk referentiekader I omvat de gedachte dat God die de kosmos gemaakt heeft 

‘Bedürfnislosigkeit’ kent, Hij heeft geen menselijke cultus nodig.  

 

De volgende woorden/begrippen die behoren tot de kerngedachten van boodschap X en 

corresponderen met de daarbij behorende nummering, hebben bij Paulus en de Epicureeërs een 

verschillende duiding: 

 

(1) God  a. bij Paulus: de ene God die de Schepper is. 

   b. bij de Epicureeërs: wel een schepping door een god of door   

   meerdere goden, 

(2) heerschappij  a. bij Paulus: God heeft heerschappij, bestuurt het wereldgebeuren, 

   geeft zelf leven en adem en alle dingen. 

   b. bij de Epicureeërs: de goden trekken zich niets meer van deze   

   wereld aan. 

(3) zoeken   a. bij Paulus: dat is ingaan tot Gods gebod tot liefdevolle gemeenschap  

   met Hem; handelen vanuit een naar God toegekeerde levenshouding (zie  

   exegese vs. 27).  

   b. bij de Epicureeërs: zoeken van genot, en niet naar een god. 

(4) niet ver van  a. bij Paulus: betreft Gods nabijheid, dat is zijn bereidheid om   

   in te grijpen tot verlossing en heil (zie exegese vs. 27). 

   b. bij de Epicureeërs: is niet van toepassing. 

(5) leven en bewegen a. bij Paulus: wij mensen zijn van God afhankelijk.  
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   b. bij de Epicureeërs: n.v.t.753 

(6) onwetendheid a. bij Paulus: betreft de tijden dat het leven voorbij gaat aan de   

   ware God, dat blijkt uit het zich afwenden van Hem en het zich   

   toewenden tot de afgoden. 

   bij de Epicureeërs: n.v.t.  

(7) omkeer  a. bij Paulus: het zich toewenden tot God. 

   b. bij de Epicureeërs: n.v.t. 

(8) oordeel  a. bij Paulus: dit is een rechtvaardig oordeel dat zéker komt.   

   Het bewijs daarvan is de opwekking van Jezus. 

   b. bij de Epicureeërs: n.v.t. 

(9) opstanding  a. bij Paulus: betreft Jezus 

     uit de doden b. bij de Epicureeërs: géén opstanding, met de dood is alles uit. 

 

Toelichting op figuur 5.B.3.4: 

In de figuur wordt ervan uitgegaan dat Paulus bekend is met de epicureïsche filosofie.754 De 

werkelijke oriëntatie van E ten opzichte van X is aangegeven met de punten (1) t/m (9) steeds onder 

b en het vermelde onder I. Gezien hun duidelijke afwijzing van vrijwel alles uit Paulus’ boodschap 

is er geen toegeschreven oriëntatie door E te bespeuren.  

 

e. Paulus, de Stoïcijnen en Epicureeërs naar het analyse-model van F. Schulz von Thun 

Het model van Schulz von Thun pas ik nu toe vanuit het optreden van Paulus in Handelingen 17. 

De gegevens ontleen ik uitsluitend aan de tekst. Het is zeer wel mogelijk dezelfde items bij meer 

dan één aspect onder te brengen. Voor de overzichtelijkheid heb ik de indeling afgestemd op het 

kenmerk dat het duidelijkst tot uitdrukking komt.  

 

Het zakelijke aspect  

Paulus geeft de zakelijke inhoud van zijn boodschap door in vss. 24 t/m 31. 

 

Het expressieve aspect 

Paulus geeft iets van zijn eigen opvattingen en gevoelens weer. Dat komt tot uitdrukking in: 

- vs. 23 ‘aanschouwde ...’ waarmee hij een eigen betrokkenheid tot uitdrukking brengt: wat hij 

vertelt, heeft hij zelf gezien.  

                                                
753 Voor de overzichtelijkheid gebruik ik n.v.t. als afkorting van: ‘niet van toepassing’. 
754 Zie hoofdstuk 4 en hier boven ‘De hoorders van Paulus in Hand. 17:16-34’. 
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- Met het gebruik van het neutrale begrip ‘voorwerpen van verering’ wordt er geen beeld getekend 

van een verontwaardigd persoon. Dit in tegenstelling tot vs. 16, waarin gesproken wordt over 

Paulus die tot in het diepst van zijn persoon geraakt is bij het zien van de vele godenbeelden.  

- vs. 28 waar hij uiting geeft aan het gevoel zich afhankelijk te weten van God. 

 

Het relationele aspect 

Paulus drukt zijn betrokkenheid ten opzichte van zijn hoorders uit. Dat komt in het volgende tot 

uitdrukking:  

- Hij gebruikt de religieuze belangstelling van zijn hoorders als inzet van zijn toespraak en noemt 

hen buitengewoon religieus.755 Zie vs. 22: ‘Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk 

opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt.’ 

- Vervolgens spreekt hij in vs. 23 niet over hun godenbeelden, ondanks de vermelding in vs. 16 dat  

hij hevig verontwaardigd is bij het zien ervan, maar hanteert de neutrale aanduiding ‘voorwerpen 

van verering’ in plaats van het beladen woord ‘godenbeelden’. 

- Als hij op hun onwetend vereren wijst, geeft hij ‘vereren’ weer met een werkwoord dat een 

gunstige klank heeft.756  

- In vss. 27-29 maakt hij vaker gebruik van de inclusieve wij-vorm.  

- Met het citeren (vs. 28) van een van hun Griekse dichters komt Paulus zijn gehoor tegemoet en 

sluit hij aan bij hun leefwereld 

 

Het appellerende aspect 

Paulus wil invloed uitoefenen op zijn hoorders en roept hen op tot iets. Dit blijkt uit: 

- vier keer ‘u’ (vss. 22 en 23). 

- zijn nadrukkelijk presentatie als verkondiger: ‘dat verkondig ik u’ (vs. 23), waarbij het accent valt 

op ik.757 

- vs. 29: ‘moeten wij niet menen.’ 

- vss. 30 en 31: Hij roept nu overal de mensen op om tot omkeer te komen. Hij zal rechtvaardig 

oordelen. Het feit van het oordeel staat vast. De grond van bewijs ervan is het feit ‘door Hem uit de 

doden op te wekken.’ 

  

                                                
755 Zie voor details hoofdstuk 4.  
756 Zie voor details hoofdstuk 4 exegese vs. 23. 
757 Zie voor details hoofdstuk 4 exegese vs. 23.  
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Figuur 5.B.3.5 

 

Figuur 5.B.3.5 geeft van het bovenstaande een samenvattend beeld. Ter verduidelijking heb ik 

versgedeelten erbij vermeld. 

 De indeling laat zien dat Paulus met vs. 22 nadrukkelijk inzet op het relationele niveau en 

veel zorg besteedt aan de relatie met zijn hoorders in Athene. Hij zet vervolgens zijn boodschap 

zakelijk uiteen (vss. 24-31) en is daarna sterk appellerend bezig (vss. 22-31). Het expressieve 

element is wel aanwezig, zoals blijkt in vs. 23 en vs. 28, maar krijgt geen nadruk.  

 

 

D. Bevindingen 

 

Aan de hand van de nu volgende paragrafen ‘Paulus ten opzichte van zijn hoorders’ en ‘de hoorders 

ten opzichte van Paulus’ geef ik een samenvattend overzicht van de communicatie die Lucas in 

deze toespraken hanteert. Zoals eerder is vermeld, wordt er een Lucaanse Paulus getekend. Hij 

communiceert met zijn hoorders in Antiochië (in Pisidië) en in Athene. Via de toespraken 
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communiceert Lucas ook met zijn lezers, maar dat staat centraal in het volgende hoofdstuk. 

 

1. Paulus ten opzichte van zijn hoorders in Hand. 13:13-48 

Het ligt voor de hand dat Paulus zijn boodschap ‘kwijt’ wil. Toepassing van de theorie van F. 

Heider bevestigt dit en maakt Paulus’ bereidheid daartoe zichtbaar. Paulus presenteert zich als 

geloofsgenoot en stelt zich op als één met en van hen. Er blijkt een breed gemeenschappelijk 

referentiekader te zijn dat hij deelt met zijn hoorders tijdens de synagogale bijeenkomst. 

 De oriëntatie die Paulus toeschrijft aan zijn hoorders met betrekking tot zijn boodschap, 

verschilt van hun werkelijke oriëntatie ten opzichte van Paulus’ verkondiging. Dit verschil wordt 

bepaald door het nieuwe in de boodschap. De omvang van het nieuwe laat zich niet kwantitatief 

vaststellen, maar kwalitatief ligt het in de christologisch-soteriologische benadering, waarbij het 

accent valt op de opstanding van Jezus. De Wet heeft sinds zijn komst geen soteriologische 

betekenis. De dissonantie met de hoorders kan communicatief gezien gereduceerd worden als 

Paulus zijn eigen relatie tot de boodschap herziet, of door een wijziging van zijn houding als 

communicator ten opzichte van zijn hoorders. De eerstgenoemde mogelijkheid gebruikt hij niet. 

Wat zijn houding ten opzichte van zijn hoorders betreft, valt de ruime aandacht op die Paulus 

besteedt aan het relationele aspect van zijn boodschap. Hij begint zijn toespraak op dit relationele 

niveau en spreekt voortdurend op dit niveau.  

 De zakelijke weergave van zijn boodschap heeft zijn aandacht, terwijl hij het expressieve 

element vrijwel terzijde laat. De grondhouding blijft steeds zijn één zijn met de hoorders. In het 

laatste deel van zijn toespraak komt het appellerende aspect naar voren. Hij is nadrukkelijk de 

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

 

2. De hoorders in Hand. 13:13-48 ten opzichte van Paulus 

Er is bereidheid tot horen naar wat Paulus te zeggen heeft. Toepassing van het model van F. Heider 

laat dit duidelijk zien. Deze bereidheid blijft bij een groot deel van de hoorders bestaan na het 

beëindigen van de toespraak (vss. 42 en 43). 

 Hoewel het gehoor samengesteld is uit Joden en Godvrezenden wordt een belangwekkend 

onderscheid tussen beide groepen niet gemaakt.  

 Wanneer het gaat om de vraag of de boodschap is aangekomen, valt te constateren dat er wel  
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verschil is tussen de beoogde en de gerealiseerde semantische informatie.758 Dit verschil is niet zo 

groot, immers ‘Paulus en Barnabas drongen bij hen aan om te blijven bij de genade Gods’ (Hand. 

13:43) (NBG-51). Met de term ‘aandringen’, benadrukt Lucas het appellerende aspect van Paulus’ 

spreken.   

 De afwijzing door een deel van de Joden (vs. 45) vindt plaats op het expressieve niveau. 

Jaloezie ten opzichte van de niet-Joden blijkt een reden van hun weigering te zijn om gehoor te 

geven aan Paulus’ boodschap. Het is denkbaar dat groepsnormen ook een rol spelen. De 

protesterende Joden proberen hun afwijzing van de boodschap die Paulus bracht te rechtvaardigen 

met argumenten op het zakelijke niveau: ‘Ze spraken lasterende tegen wat door Paulus gezegd 

werd.’(NBG-51)  

 

3. Paulus ten opzichte van zijn hoorders in Hand. 17:16-34 

Ook hier is de drang van Paulus tot spreken tot het totaal van de hoorders aanwezig, zoals de 

toepassing van het model van F. Heider laat zien. Paulus presenteert zich in een positieve 

verhouding tot zijn gehoor waaronder twee groepen te onderscheiden zijn. Om de overzichtelijkheid 

te bevorderen, ga ik nu op elk van deze groepen afzonderlijk in. De gehele rede heeft een 

appellerend accent, vooral aan het einde.  

 

a. Paulus en de Stoïcijnen 

Paulus’ toespraak heeft een beperkt gemeenschappelijk referentiekader. De werkelijke oriëntatie 

van de Stoïcijnen ten opzichte van Paulus’ boodschap verschilt van de oriëntatie die hij in dit 

verband aan hen toeschrijft op het moment dat hij spreekt over ‘het dienen van een onbekende god’. 

In de optiek van Paulus dienen zij in onwetendheid. De dissonantie met deze hoorders wil hij 

reduceren door het accent te leggen op ‘weten’ en hij gebruikt daarbij hun eigen, stoïsche 

terminologie, zonder daaraan dezelfde inhoud te geven. Hier kan op het zakelijke niveau misvatting 

ontstaan. Via ‘onwetendheid’ loopt de lijn in de toespraak naar een ‘herijking van weten’, wat 

aangegeven wordt door het werkwoord μετανοέω (veranderen van denken, zich bekeren).759 

Paulus zet stevig in op het relationele niveau. Hij spreekt de hoorders, waaronder de 

Stoïcijnen, aan met ‘u die buitengewoon ontzag voor godheden hebt’, hetgeen in hun optiek een 

                                                
758 Beoogde semantische informatie betreft de betekenis van de boodschap die de zender probeert over te brengen. 
Gerealiseerde informatie is de betekenis die de ontvanger aan het bericht van de zender hecht. Zie J.J. van Cuilenburg, 
O. Scholten en G.W. Noomen, Communicatiewetenschap (Muiderberg: Coutinho, 31991), 37; A.C.J.M. Olsthoorn en 
J.H. van der Velden, Elementaire communicatie (Zutphen: Thieme, 1996), 24, 29. 
759 Zie hoofdstuk 3 exegese, in het bijzonder vss. 23, 27 en 30.  
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 positieve aanduiding is. Tijdens de toespraak besteedt hij uitdrukkelijk zorg aan dit relationele 

niveau. Zo hanteert hij neutrale omschrijvingen als hij spreekt over wat hij gezien heeft en wijst op 

‘voorwerpen van verering’ in plaats van op godenbeelden. Het gunstig klinkende werkwoord 

εὐσεβέω (vereren) gebruikt hij als hij hen voorhoudt dat zij in ’onwetendheid vereren’.760 Het 

citaat van een Griekse dichter en het gebruik van de ‘wij-vorm’ (vss. 27-29) versterken zijn 

relationele benadering. De gehele rede heeft een appellerend accent dat in het bijzonder tot 

uitdrukking komt aan het einde.  

 

b. Paulus en de Epicureeërs 

Paulus en de Epicureeërs delen vrijwel geen ander gemeenschappelijk referentiekader dan de 

gedachte dat de wereld geschapen is, terwijl God onafhankelijk is van de menselijke cultus. De 

Epicureeërs spreken over onafhankelijkheid van de goden die zich totaal afzijdig houden van het 

wereldgebeuren. Paulus’ vermelding van een goddelijk bestuur en oordeel is lijnrecht in strijd met 

hun visie. De gedachte aan een opstanding uit de doden is voor Epicureeërs absurd. 

 

4. De hoorders in Hand. 17:16-37 ten opzichte van Paulus 

a. De Stoïcijnen en Paulus 

Er is bereidheid om Paulus aan te horen. Gezien het gemeenschappelijke taalgebruik van de 

Stoïcijnen en Paulus – die zich bedient van stoïsche terminologie – is er een brede, door de hoorders 

aan Paulus toegeschreven oriëntatie ten opzichte van zijn boodschap.761 Deze verschilt sterk van de 

werkelijke oriëntatie van Paulus ten opzichte van de boodschap.762 Dit is een belangrijke bron voor 

het niet verstaan van de boodschap. De hoorbereidheid houdt op bij het spreken van Paulus over een 

opstanding uit de doden. Blijkbaar is de omvang van dit meningsverschil zo groot, dat een reductie 

van de dissonantie door bijstelling van de eigen visie onmogelijk is: de Stoïcijnen verbreken het 

contact met Paulus. 

 

b. De Epicureeërs en Paulus 

Er is bij de Epicureeërs geen bereidheid tot luisteren naar de woorden van Paulus. Dit wordt  

                                                
760 Zie hoofdstuk 3 exegese vs. 23. 
761 Zie punten (1) t/m (5) onder letter b in de weergave van de kernboodschap X in ‘Paulus en de Stoïcijnen naar het 
analyse-model van Newcomb’.  
762 Zie punten (1) t/m (5) onder letter a in de weergave van de kernboodschap X in ‘Paulus en de Stoïcijnen naar het 
analyse-model van Newcomb’.  
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veroorzaakt door een negatieve houding ten opzichte van zowel Paulus als de boodschap. Paulus 

wordt door hen ‘graantjespikker’ genoemd. Zijn boodschap is op vrijwel alle punten in strijd met 

hun opvattingen. De meningsverschillen spitsen zich toe als Paulus spreekt over de opstanding uit 

de doden. Spot is de methode om de ‘relatie’ te verbreken: de Epicureeërs wijzen Paulus af door 

uitsluitend een reactie te geven op het expressieve niveau. 

 

5. Evaluatie van de communicatie  

In deze evaluatie beperk ik mij tot de communicatie binnen het narratief van Handelingen 13 en 17.  

Communicatie omschreef ik in hoofdstuk 1 als een proces waarin een poging gedaan wordt tot ‘het 

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

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

gesproken worden van een werkelijk ‘gemeenschappelijk maken’? Om een antwoord op deze vraag 

te vinden, heb ik het proces gevolgd via een analyse met de modellen van Heider, Newcomb en 

Schulz von Thun als blikrichting. Mijn bevindingen, waarbij ik onderscheid maak tussen beide 

capita uit Handelingen, zijn de volgende: 

 

a. In Handelingen 13:13-48 

De beginsituatie is verwachtingsvol, omdat de verstandhouding tussen de spreker en zijn gehoor 

positief is. Zij delen een breed gemeenschappelijk referentiekader, en bij de hoorders – zoals blijkt 

bij toepassing van het model van Heider – is er bereidheid tot luisteren. Deze bereidheid wordt door 

de spreker versterkt door ruim aandacht te schenken aan de relatie met zijn gehoor. Dat is zichtbaar 

in het relatief grote aantal aanduidingen die, naar het model van Schulz von Thun, nadrukkelijk 

vormgeven aan het relationele aspect van de boodschap. Ook het appellerende aspect van de 

boodschap komt duidelijk tot uitdrukking.  

 Bij de toespraak tijdens de synagogale bijeenkomst op de sabbat heeft een groot deel van de 

daar aanwezigen een werkelijke communicatie met Paulus. Deze conclusie volgt uit het gegeven in 

Hand. 13:42-43, waar de Joden en Godvrezenden Paulus na de toespraak herhaaldelijk vragen om 

op de volgende sabbat over dezelfde zaken te spreken.763 Zijn woorden hebben de mensen geraakt 

want, zo vertelt Lucas, velen van de Joden en van de Godvrezenden volgen Paulus en Barnabas, 

nadat beiden de synagoge verlaten hebben. Paulus en Barnabas proberen degenen die hen volgen te  

                                                
763 Hand. 13:42-43 ‘En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weder deze woorden te 
spreken. En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten 
waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade 
Gods.’(NBG-51). Zie exegese hoofdstuk 3. 
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overreden vast te houden aan wat hen verkondigd is.  

 In het vervolg vermeldt Lucas een negatieve reactie van Joden tijdens de volgende sabbat, 

maar hij schrijft dan generaliserend over de Joden in Antiochië. 

 

b. In Handelingen 17:16-34 

De beginsituatie van de toespraak verschilt bij beide groepen onder het gehoor. Er is ten opzichte 

van de spreker een welwillendheid bij de ene en een laatdunkende houding bij de andere groep. Het 

gemeenschappelijke referentiekader met de spreker is heel beperkt bij de eerste groep, terwijl dit 

kader bij de andere groep nauwelijks aanwezig is. In de beginsituatie tekent zich dan ook een 

geringe bereidheid tot luisteren af, zoals blijkt bij de toepassing van het model van Heider. De 

spreker besteedt veel zorg aan de relatie met zijn hoorders, zoals naar voren komt in de gedeelten 

die het relationele aspect van de boodschap tot uitdrukking brengen. Het appellerend aspect van de 

boodschap is op verschillende momenten aanwezig, in het bijzonder in het gedeelte aan het einde 

van de toespraak. Ten slotte veroorzaakt de zakelijke inhoud – ‘Hij bracht het evangelie van Jezus 

en van de opstanding’ (vs. 18) – een negatieve reactie die leidt tot een afwijzing van de spreker. Er 

is geen ‘gemeenschappelijk maken’. De toespraak is mislukt met betrekking tot de beide groepen 

onder de hoorders. Deze mislukking wordt onderstreept door Lucas’ vermelding; ‘Zo vertrok 

Paulus uit hun midden’ (vs. 33).764 

 Overigens maakt Lucas ook melding van mensen die tot geloof komen, al worden zij niet 

nader gekenschetst. In het kader van Handelingen past dat ook de woorden in Athene een weergave 

vormen van de christelijke boodschap.  

 

Samenvattend blijkt dat voor het al dan niet slagen van de communicatie via de toespraken in de 

beide capita de volgende elementen van belang zijn: de beginsituatie, de relatie van de spreker tot 

zijn hoorders en het als spreker oog hebben voor het meervoudig horen dat plaats vindt. 

 Het onderzoek laat de compositietechniek zien die Lucas toepast: beide onderzochte 

toespraken hebben dezelfde opbouw al zijn de setting en het gehoor anders. Allereerst wordt er 

duidelijk aandacht geschonken aan de relatie spreker en hoorders, die zo wordt beschreven dat er 

sprake is van zorg voor een goede luisterbereidheid aan het begin en bij de voortgang van de 

toespraak. De zakelijke inhoud van de boodschap komt duidelijk naar voren. Het kernthema blijft 

daarbij gelijk, namelijk het dienen van de ware God. Jezus, al dan niet bij name genoemd, is de 

                                                
764 Het patroon van een toespraak die gevolgd wordt door het weggaan van de spreker doet zich voor in Luc. 4, waar 
Jezus zich richt tot Israël en zijn prediking niet goed aankomt. Zowel Matteüs (Mat. 13:54-58) als Marcus (Mc. 6:1-6) 
geven ook het gebeuren weer van Jezus’ onderricht in de synagoge in Nazaret. In tegenstelling met Lucas spreken zij 
niet over het weggaan van Jezus na de toespraak.   
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door God opgewekte uit de dood. Hij zal in de toekomst als rechter de mensheid oordelen (17:41). 

Elke toespraak eindigt met een appellerend accent. Bij elke toespraak worden citaten ingezet die 

afgestemd zijn op de betreffende doelgroep.  

Lucas beschrijft Paulus en zijn communicatieve handelen in de beide toespraken op zo’n manier dat 

het voor de lezers duidelijk is dat Paulus een gunstige uitgangspositie heeft voor zijn verkondiging. 

Vervolgens sluit Paulus in zijn spreken nauw aan bij zijn gehoor, maar gezien hun verschillendheid 

leidt dit tot twee zeer uiteenlopende redevoeringen. De toespraken zijn retorisch sterk van opzet. De 

afwijzende reacties zijn niet toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie van de kant van 

Paulus.  
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HOOFDSTUK 6. LUCAS: ZIJN WOORD EN ZIJN LEZERS 

 

 

A. Inleiding 

 

De tekst van Handelingen maakt het mogelijk om daaruit een beeld af te leiden van de lezers die 

Lucas als auteur voor ogen heeft. In hoofdstuk 2 is vanuit een narratief perspectief een beeld 

geschetst van deze beoogde lezers, ook wel geïmpliceerde lezers genoemd. Dit geconstrueerde 

portret van deze lezers ‘in’ de tekst toont volgelingen van Jezus en 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.765 

Van deze historische lezers is weinig bekend.766 Tot hun verstaanshorizon behoort de verwoesting 

van Jeruzalem en de tempel in 70 n.Chr.767 In het kader van mijn onderzoek beperk ik mij tot het 

nagaan hoe Lucas in Handelingen 13 en 17 met deze lezers communiceert tegen de achtergrond van 

het niet meer aanwezig zijn van de tempel. 

In Handelingen 13 brengt Lucas via de toespraak van Paulus de identiteit van de gemeenschap van 

Jezus’ volgelingen ter sprake in relatie tot de Joden. De Wet van Mozes is het spanningspunt tussen 

Joden die protesteren en Paulus.768 Zij reageren immers op wat Paulus gezegd heeft (13:45)769. 

Paulus spreekt alleen over de Wet en niet over de tempel, terwijl de visie op de tempel in de 

geschiedenis rond Stefanus (Hand. 9:44-50) wél een conflictpunt vormde. Voor het beschrijven van 

de identiteit van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen ten opzichte van de Joden speelt in 

Handelingen 13 de tempel blijkbaar geen rol. Voor de historische lezer in de tweede helft van de 

eerste eeuw bestaat de tempel in Jeruzalem concreet niet. Het is voor Lucas blijkbaar niet meer 

relevant om dan over de tempel als medebepalend voor de identiteit te spreken. 

In Handelingen 17 handelt Lucas via Paulus’ toespraak over het dienen van de ware God en laat  

                                                
765 Als uitgangspunt neem ik de datering van Handelingen die ligt tussen een vroege (vóór het jaar 70) en late datering 
(eerste helft tweede eeuw). Zie hoofdstuk 2. De eerste generatie lezers is dan te plaatsen in de tweede helft van de eerste 
eeuw. Deze noem ik de historische lezers. Zie hoofdstuk 2 D onder 1. De eerste lezer. 
766 Zie hoofdstuk 2 onder D. De eerste ontvangers van Handelingen. 
767 Al bestaat de mogelijkheid dat er historische lezers zijn die geen weet hebben van deze verwoesting 
768 In Hand. 23:29 laat Lucas bij monde van Claudius Lysias opnieuw zien dat het vraagstuk van de wet als onderling 
verschil geldt tussen de waarheid van de Joden en die van Jezus’ volgelingen van wie Paulus nu de vertegenwoordiger 
is. 
769 Zie exegese Hoofdstuk 3 vs. 45.  
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zich kritisch uit over het gebruik van tempels (Hand. 17: 24).770 Voor de historische lezer vormen 

tempels een bekend beeld in de maatschappij waarin hij leeft. Deze lezer zal bekend zijn met de 

gedachte dat de goden in tempels wonen. Lucas geeft de afwijzende boodschap: ‘De God die de 

wereld gemaakt heeft woont niet in tempels met handen gemaakt.’ Mocht een historische lezer van 

Joodse afkomst die weet van een tempel ooit in Jeruzalem (met heimwee) terugzien op de tijd dat 

deze tempel er wel was, dan vermeldt Lucas in Paulus’ toespraak als corrigerende visie: ‘God 

woont niet in een tempel met handen gemaakt,’ anders zou de Schepper onderworpen zijn aan wat 

Hij zelf geschapen heeft. 

 De communicatie met de beoogde lezers via de toespraak in Handelingen 13 wordt in het nu 

volgende aan de orde gesteld. Vervolgens wordt de interactie met deze lezers in relatie tot de rede 

in Handelingen 17 besproken. Daarna wordt aandacht geschonken aan het taalgebruik van Lucas.  

 

 

B. Lucas en de beoogde lezer van Handelingen 13 en 17 

 

1. Handelingen 13 en de beoogde lezer 

a. Leesperspectief 

Door deze toespraak op te voeren, vestigt Lucas de aandacht op een samenzijn van Joden in een 

synagogale setting in de diaspora, waarbij ook niet-Joden, Godvrezenden, aanwezig zijn. Met 

behulp van deze setting brengt Lucas de lezer die behoort tot de gemeenschap van volgelingen van 

Jezus in relatie tot de identiteit van de Joodse gemeenschap.  

 

b. De lezer en het jodendom  

Allereerst (13:17-21) wordt Israël door Lucas belicht als een volk dat door God in een bijzondere 

positie geplaatst is: God heeft het uitgekozen om zijn volk te zijn. De weergave van de geschiedenis 

gaat niet verder terug dan het koningschap van David, toen het volksbestaan van Israël een 

hoogtepunt bereikte tijdens diens regering. In deze rede wordt sterk de nadruk gelegd op de relatie 

tussen David en Jezus. De belofte die aan David gedaan werd, vindt vervulling in Jezus (13:23, 32). 

De geschiedenis van Israël moet gezien worden in de relatie tot Jezus. De gemeenschap van Jezus’ 

volgelingen staat in die geschiedenis van Gods handelen, waarin Israël als eerste de boodschap 

hoort dat God zijn beloften vervuld heeft met de komst van ‘redder Jezus’ (13:23) die door Hem is  

                                                
770 Zie exegese Hoofdstuk 4 vss. 24, 25.  
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opgewekt uit de dood.771  

 De gemeenschap van Jezus’ volgelingen moet beschouwd worden als ten nauwste 

verbonden met het jodendom.772 Deze verbondenheid brengt Lucas voor de lezer tot uitdrukking in 

de verwijzing naar de Schriften, door middel van directe verwijsplaatsen of citaten uit de Wet, de 

Profeten en de Psalmen.773 Daarmee onderstreept hij als het ware dat ook voor de gemeenschap van 

Jezus’ volgelingen de Schriften van de Tenach gezaghebbend zijn. 

 

c. De lezer en de Wet (van Mozes) 

Voor Joden is de Wet (van Mozes) van fundamenteel belang. De identiteit van de gemeenschap van 

Jezus’ volgelingen beziet Lucas in relatie tot deze Wet (13:38, 39). Daarmee maakt hij de lezer 

duidelijk dat dit ten principale ook de verhouding tot Jezus betreft. Als hij de naam Jezus noemt, 

spreekt hij in de eerste plaats over Hem als ‘een redder voor Israël’ (13:23) die door God is 

voortgebracht. Lucas vestigt de aandacht op σωτῆρ Ἰησοῦς en het valt op dat Lucas het vermijdt 

om in de Joodse setting van de toespraak expliciet Joodse begrippen als ‘Messias’ te gebruiken.774 

In de hellenistisch-Romeinse cultuur waarin de lezer zich bevindt, hebben woorden als σωτῆρ, 

σωτηρία (redding) (13:47) een brede betekenis.775 Voor de lezer, die narratief bezien, 

kennisgenomen heeft van het eerste deel van Lucas-Handelingen, is er in σωτῆρ Ἰησοῦς een echo 

te lezen/horen van de titel die de engelen aan Jezus geven in Luc. 2:11. Vanaf het begin in Lucas’ 

werk wordt de boodschap van redding geassocieerd met de verwerping en het lijden van de 

Messias.776 ‘Het nieuws over deze redding’ (13:26) is dat Gods beloften nu vervuld zijn in het 

werk, de dood en de opstanding van Jezus.777 Zijn opstanding wordt verstaan vanuit het perspectief 

                                                
771 Zie Hand. 13:46 met πρῶτον. 
772 Lucas geeft in Handelingen ook aan dat de manier van leven van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen nauw 
verwant is aan het jodendom. Zie het besluit op het Apostelconvent in Hand. 15:12-21. Voor niet-Joden die willen 
toetreden tot deze gemeenschap geldt de besnijdenis niet als strikt noodzakelijke voorwaarde. Men moet zich echter wel 
onthouden van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van 
bloed. Deze elementen worden opnieuw vermeld in een brief gericht aan de gemeente in Antiochië (Hand. 15:28-30), 
waarmee het belang van deze beperkingen onderstreept wordt. Deze manier van omgaan met de Wet laat zien dat men 
gemeenschap met Joden en niet-Joden wil behouden. 
773 Zie het overzicht in hoofdstuk 3. 
774 Lucas gebruikt eerder wel de combinatie Christus Jezus of Jezus Christus. Zie Hand. 3:20; 5:42; 9:34; 10:36. 
775 Zie hierna. De communicatieve betekenis van Lucas’ gebruik van deze woorden wordt hierna afzonderlijk aan de 
orde gesteld. 
776 In Luc. 2:33-35 waarschuwt Simeon dat de verlossing in de komst van Jezus tegenstand zal oproepen. Zie ook Luc. 
9:22, 44-45; 18:31-34; 22:20-23, 35-37; 24:26, 46. 
777 Herhaaldelijk wijst Lucas erop dat de profetieën van het Oude Testament zijn vervuld in het werk, de dood en de 
opstanding van Jezus. Zie Hand. 2:16-36; 3:11-26; 4:11; 8:32-35; 13:16-21; 24:13-14; 26:22-23, 27. 
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van de Schriften.778 Dit geeft de lezer de mogelijkheid om aan Joodse medemensen het 

gezaghebbende van de boodschap te laten zien, die inhoudt dat rechtvaardiging niet wordt 

verkregen door zich te houden aan de Wet van Mozes, alleen door Jezus wordt vergeving 

geschonken aan ieder die in Hem gelooft.779 Deze vergeving geldt voor alle zonden en voor zowel 

Joden als niet-Joden.780 

 

d. De lezer en de aanvaarding van het woord van de Heer 

Aan de lezer wordt duidelijk gemaakt wie Jezus is, waarbij de aard van de relatie tot Hem aan de 

orde wordt gesteld. Jezus is door de inwoners van Jeruzalem en hun leiders miskend en onschuldig 

ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de dood, een feit waarvan de getuigen nog 

leven (13:31). De werkelijkheid van Jezus’ opstanding is daarmee gewaarborgd. Degene die handelt 

is God zelf. De relatie tot Jezus vergt geloofsvertrouwen in Hem, alleen dan kan er sprake zijn van 

vergeving en rechtvaardiging.  

 De hoorder/lezer krijgt geen vrijblijvende boodschap, hetgeen tot uitdrukking komt in de 

profetische waarschuwing dat het afwijzen van de boodschap verwerping van Gods redding 

inhoudt. Tevens klinkt er een waarschuwing voor een mogelijk oordeel en een oproep tot omkeer.  

 Lucas houdt zijn lezers voor dat aanvaarding van het Woord van de Heer vreugde geeft.781  

 

e. De lezer en de voortgaande verkondiging 

Met de weergave van een omvangrijk incident na de verkondiging door Paulus en Barnabas laat 

Lucas aan zijn lezers zien dat de evangelieverkondiging aan niet-Joden samenhangt met de 

afwijzing ervan door Joden. Hoe een dergelijke situatie gehanteerd wordt, klinkt door in de 

uitspraak: ‘We zullen ons tot de heidenen wenden’ (13:46)(NBG-51),782 en dit wordt gelegitimeerd 

door citaten uit Jesaja (Jes. 42:6; 49:6). Dat Paulus zich richt tot niet-Joden wordt hier voor het eerst 

in Handelingen vermeld. Met betrekking tot aanvaarding of afwijzing van het evangelie loopt er 

                                                
778 Met citaten van Ps. 2:7; 16:10; Jes. 55:3 
779 Zie Hoofdstuk 3 ‘Het evangelie gebracht aan Joden’ C. Communicatieve verkenningen ad. 4 De boodschap. 
780 De lezer heeft deze boodschap al in het voorgaande verhaal over Cornelius kunnen vernemen (Hand. 10:43).  
781 De vermelding ‘het woord van de Heer’ (τὸν λόγον τοῦ κυρίου) komt voor in Hand. 13:44, 48. Peterson merkt 
hierbij op: ‘When it is called the word of the Lord it is likely that the stress is specifically on Jesus as the source of the 
apostolic message.’ Zie D.G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 71. 
782 Er volgen meer scènes waarin Lucas aangeeft dat Joden het evangelie verwerpen en er definitief iets verandert ten 
aanzien van het gaan naar niet-Joden (Hand. 18:5-7; 19:8-9; 28:23-28).  
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geen scheidslijn tussen Joden en niet-Joden, maar tussen mensen die wel of geen leerling van Jezus 

zijn.783  

 Door de gespannen situatie na afloop van de redevoering te vermelden, maakt Lucas voor 

het eerst gewag van een verschijnsel dat zijn historische lezers zullen (her)kennen: Joden proberen 

voor de Romeinse overheid een onderscheid te forceren tussen de volgelingen van Jezus en de 

Joden.784 Lucas prikkelt met deze vermelding de belangstelling van de lezers en stimuleert hen om 

het verdere verloop van deze confrontatie te willen horen/lezen.  

 

2. Handelingen 17 en de beoogde lezer 

 

a. Leesperspectief 

In Handelingen 13 vestigt Lucas de aandacht van de lezer op de relatie van de vroegchristelijke 

gemeenschap tot Joden en niet-Joden die zich betrokken weten bij het jodendom. In Handelingen 17 

stelt hij de relatie tot de intelligentsia onder de niet-Joden aan de orde. De toespraak is niet 

gesitueerd in een willekeurige plaats, maar in Athene, een stad met eeuwenlange, rijke filosofische 

en culturele reputatie.785 In de eerste eeuw van onze jaartelling is zij in economisch en politiek 

opzicht niet te vergelijken met Syrisch Antiochië, Alexandrië of Korinte, maar geniet nog steeds 

bekendheid als cultuurcentrum. In de Romeinse tijd is het een centrum gebleven voor retorica en 

filosofie. In deze omgeving houdt Paulus zijn toespraak voor een gehoor waaronder zich 

epicureïsche en stoïsche filosofen bevinden. Lucas noemt deze groeperingen zonder nadere 

toelichting, zodat aangenomen kan worden dat de gedachtewereld van deze filosofen voor de 

historische lezer herkenbaar is geweest.  

 Met het noemen van beide groeperingen geeft Lucas een leesperspectief voor het benaderen  

                                                
783 Met μαθηταί (leerlingen) duidt Lucas in Handelingen de gemeenschap van Jezus’ volgelingen aan, zoals degenen 
die na de toespraak in Handelingen 13 gehoor geven aan de verkondiging door Paulus en Barnabas (zie Hand. 14:20, 
28). Voor deze aanduiding ‘leerlingen’, zie onder meer: Hand. 6:1-2, 7; 9:1, 10, 19, 26; 11:26, 29; 14:28; 16:1; 18:23. 
In het evangelie (Luc. 6:13, 17; 8:9; 9:54; 10:23; 11:1; 14:26; 19:37, 39) zijn μαθηταί mensen die rondom Jezus 
verkeren. Door het gebruik van ditzelfde woord verbindt hij de tijd van Jezus met de tijd na zijn opstanding en 
onderstreept daarmee de continuïteit van het volgen van Jezus.  
784 Zolang de volgelingen van Jezus gezien werden als een Joodse groepering hadden ze dezelfde bijzondere status die 
de Joden kenden als religio licita. Joden wilden hen deze beschermende status ontnemen en probeerden een 
confrontatie te forceren tussen volgelingen van Jezus en Romeinen. In Hand. 18:12-18 besluit Gallio dat deze 
volgelingen een binnen-Joodse groepering vormen en er geen bijzondere maatregelen tegen hen uitgevaardigd 
behoefden te worden. Zie G.E. Sterling, Historiography and Self-Definition: Josephos, Luke-Acts and Apologetic 
Historiography (Leiden: Brill, 1992), 379-381. 
785 Een goed beeld van Athene in de eerste eeuw van onze jaartelling bieden: D.W.J. Gill, ‘Achaia,’ in: The Book of 
Acts in Its Graeco-Roman Setting, eds., D.W.J. Gill and C. Gempf, vol. 2 of The Book of Acts in Its First Century 
Setting, ed., B.W. Winter (Grand Rapids: Eerdmans, 1994; repr., Eugene: Wipf & Stock, 2000), 441-450; Peterson, 
Acts, 488; C.S. Keener, Acts, vol. 3 (Grand Rapids: Baker Academic, 2014), 2564-2566. 
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van deze toespraak. Er is sprake van een confrontatie van het evangelie met andersdenkenden op 

een hoog niveau. Die ‘anderen’ zijn hier vertegenwoordigd door Stoïcijnen en Epicureeërs die 

behoren tot de intellectuelen in die tijd. Athene als plaats van handeling accentueert dat het hier gaat 

om een essentiële confrontatie van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen met de omringende 

cultuur die sterk beïnvloed is door epicurisme en stoïcisme.786 De laatstgenoemde stroming was 

bijzonder populair in het Romeinse keizerrijk.787 Kortom: in Handelingen 17 vindt de confrontatie 

plaats van het evangelie met intellectuele vertegenwoordigers uit de pagane wereld.  

 Feitelijk biedt Lucas een dubbel leesperspectief, want voorafgaand aan de confrontatie van 

het evangelie met de populaire filosofische stromingen van zijn tijd beschrijft hij dat Paulus hevig 

verontwaardigd is bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. Voor de lezers is dit een 

aanwijzing dat hier een polemiek tegen de idolatrie achter schuilt. Lucas sluit daarmee aan bij een 

veel voorkomende ervaring van volgelingen van Jezus, namelijk de confrontatie met de verering 

van goden in de hellenistisch-Romeinse cultuur. Degenen die afkomstig zijn uit de Joodse traditie 

zijn bekend met en gevormd door de polemiek tegen deze beeldenverering. De volgelingen van 

Jezus die uit de Grieken komen, hebben voorheen echter zelf de goden vereerd waar de beelden 

naar verwijzen. Zij worden nu bevestigd in hun keus de heilloze verering van de goden achter zich 

te laten en de weg van het evangelie te gaan. 

 

b. De lezer en de idolatrie 

De lezer die bekend is met de Schriften zal in het woordgebruik in vs. 16 een duidelijke afkeer 

opmerken van wat er in het straatbeeld aan godsdienstige uitingen te zien is. Lucas gebruikt niet het 

neutrale woord εἰκών (beeld, afbeelding), maar de samenstelling κατ-είδωλον met de term 

εἴδωλον (afgodsbeeld).788 Paulus’ reactie op wat hij ziet, wordt weergegeven met het werkwoord 

παροξύνω (hevig verontwaardigd raken, geïrriteerd worden) dat in het Nieuwe Testament 

zeldzaam is, maar in de LXX op meerdere plaatsen voorkomt,789 waar het in een context van 

afgodenverering Gods toorn met betrekking tot ongeloof, ongehoorzaamheid en afgodendienst   

                                                
786 Vertegenwoordigers van andere filosofische stromingen noemt Lucas niet. Hij laat zien dat de Epicureeërs en de 
Stoïcijnen de meeste invloed hadden in zijn tijd. Zie B. Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation 
(Uppsala: Gleerup, 1955), 47-48. 
787 Voor de populariteit van het stoïcisme zie: Gill, ‘Achaia’ 446 n.92; Barrett, Acts 2:829; A.J. Malherbe, Moral 
Exhortation: A Greco-Roman Sourcebook (Philadelphia: The Westminster Press, 1986), 12-14; Keener, Acts 3:2593-
2595. 
788 Lucas gebruikt dit ook in Hand. 7:41; 15:20.  
789 Het werkwoord παροξύνω komt in het Nieuwe Testament alleen hier voor en in 1 Kor. 13:5 ‘(de liefde) ... laat zich 
niet boos maken’ [(ἡ ἀγάπη) ..., οὐ παροξύνεται], in de LXX bijvoorbeeld in Num. 14:11, 23; 15:30; 16:30; 20:24. 
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weergeeft.790 De lezer die met de taal van de Septuagint vertrouwd is, zal dan ook in deze woorden 

inderdaad de scherpe afwijzing van de afgodenverering gehoord/gelezen hebben.  

 Lucas leidt het begin van Paulus’ optreden in Athene in met μὲν οὖν. Met οὖν (dus, dan) 

geeft hij aan dat zijn verontwaardiging over de idolatrie in Athene voor Paulus de aanleiding vormt 

om het evangelie te gaan verkondigen in deze stad – de spanning tussen evangelie en paganisme 

komt hier naar voren. Paulus begint gesprekken te voeren in de synagoge,791 zoals voor hem 

gebruikelijk is/wordt: hij richt zich in zijn missionaire werk steeds eerst tot de Joden en 

Godvrezenden. Dit primaat blijft Lucas de lezer steeds voorhouden.  

 De lezer wordt vervolgens geïnformeerd over de verschillende manieren waarop Paulus 

mensen benadert. De ontmoeting met de Joden op sabbat wordt met het werkwoord διαλέγομαι 

(met iemand spreken) getypeerd. Van contact met anderen wordt verteld dat Paulus dagelijks op het 

marktplein in debat gaat met mensen die hij er aantreft. De aard van dit contact wordt 

gekarakteriseerd als συμβάλλω (discussiëren met, in woordenstrijd geraken met).792 De informele 

gesprekken met de markt als discussieplaats worden gevolgd door een contact in een formele 

setting. Hetgeen dan volgt, krijgt voor de lezer het karakter van een officiële bijeenkomst.  

 

c. De lezer en Paulus als filosoof 

Dat Paulus op de markt dagelijks discussieerde, roept voor de beoogde lezers de herinnering op aan 

de werkwijze van filosofen zoals Socrates.793 Het optreden van Paulus vertoont overeenkomsten 

met dat van Socrates destijds.794    

                                                
790 Zie bijvoorbeeld Deut. 32:16 ‘Ze tergden (werkwoord παροξύνω) Hem met vreemde goden, met gruwelijke 
beelden krenkten ze Hem.’ [παρώξυνάν με ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με·] Zie 
Seesemann TNTD 5:857. 
791 Het gebruikte werkwoord διαλέγομαι (met iemand spreken, het woord voeren) wordt in Handelingen een terminus 
technicus voor het leergesprek van Paulus in de synagoge en op andere plaatsen. Het komt dichtbij de betekenis van een 
toespraak houden, prediken. Zie exegese vs. 17. 
792 Voor de onderscheiden werkwoorden zie exegese vss. 17 en 18. 
793 Van Socrates was bekend dat hij op de markt met inwoners van Athene gesprekken voerde over allerlei praktische 
filosofische vragen. Zie Plato, Apology 1.17: ‘Socrates was one of the most common models for philosophers to follow, 
especially prominent in Stoicism during the early empire.’ Zie Keener, Acts 3:2605. ‘Nearly all commentators recognize 
that the charge against Paul here alludes to the charge against Socrates.’ Keener, Acts 3:2604. 
794 Voor impliciete verwijzingen door Lucas naar Socrates zie de exegese van Hand. 17:17 in hoofdstuk 4. L.C.A. 
Alexander, ‘Acts and Ancient Intellectual Biography,’ in: The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting, eds., B.W. 
Winter and A.D. Clarke, vol. 1 of The Book of Acts in Its First Century Setting, ed., B.W. Winter (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1993), 58-62 wijst op een aantal overeenkomsten tussen Socrates en Paulus: (a) Zowel Socrates als Paulus 
kennen een roeping tot hun opdracht. Socrates werd geïnspireerd door het orakel van Delphi, Paulus vertelt tot drie keer 
toe van zijn goddelijke roeping. (b) Socrates werd beschuldigd van het introduceren van nieuwe goden waarin de 
bewoners van Athene niet geloofden. Ook Paulus werd aangesproken op het verkondigen van nieuwe goden in Athene. 
(c) Voor Socrates is gehoorzaamheid aan zijn roeping vanaf het begin samengegaan met vijandigheid en vervolging 
door de medebewoners van zijn stad. De roeping van Paulus leidde tot het gaan verkondigen van Jezus als de Zoon van 
God, maar ook tot vervolging (Hand. 9:19-25). (d) Een bijzonder punt in de Socrates’ traditie is het proces dat leidde tot 
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De lezer wordt ermee kenbaar gemaakt dat hier iemand spreekt die zich qua capaciteiten kan meten 

met de filosofen die dan aan het woord komen.795 

 Voor de lezer wordt een beeld geschetst van hoe de filosofen Paulus benaderen. Een deel 

van hen ziet hem als een praatjesmaker die hier en daar wat wijsheden verzameld heeft (17:18).796 

Anderen kleineren Paulus’ filosofische wijsheid. Deze vermelding functioneert als een 

waarschuwing voor de lezer om kritisch te letten op wat de filosofen ter sprake brengen. Belediging 

van Paulus wijst bijvoorbeeld op een niet-serieuze benadering.  

 Lucas licht toe dat Paulus de goede boodschap verkondigde van Jezus en van de 

opstanding.797 Hij wijst met deze toelichting op het misverstand bij de filosofen. Zij kennen Paulus’ 

jargon niet en begrijpen hem niet wat leidt tot ‘Wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren.’    

 Met de vermelding dat Paulus meegenomen wordt naar de Areopagus geeft Lucas aan dat de 

confrontatie met de filosofen in het openbaar plaats vindt. Het evangelie wordt verkondigd in het 

centrum van de cultuur en in een omgeving die als gezaghebbend geldt.798 Het beeld van Paulus als 

filosoof werkt Lucas vervolgens nader uit.  

 Wanneer Paulus zich richt tot de filosofen refereert hij aan zijn rondgang door de stad: 

‘Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte 

ik ...’ Met deze woorden schetst Lucas voor de hoorders in Athene en de lezers een beeld van 

Paulus als de filosoof die de stad rondgaat, de mensen en hun omgeving observeert en gedachten 

vormt op grond van wat hij ziet.  

 Het beeld van Paulus als filosoof zal de lezer nader bevestigd zien wanneer Lucas het 

optreden van Paulus in Efeze beschrijft (Hand. 19:9-10). Na drie maanden van optreden in de 

synagoge aldaar, breekt Paulus daarmee en vertrekt met zijn leerlingen. Hij houdt daarna dagelijks 

                                                
zijn dood. Voor Paulus krijgt de reeks processen veel ruimte in het verhaal van Handelingen. (e) In de biografie van 
Socrates beslaat zijn gevangenschap voor een groot deel de beschrijving. In Handelingen als geheel is Paulus meer als 
gevangene getekend dan als prediker. (f) Socrates zingt liederen in de gevangenis. Van Paulus wordt ook het zingen in 
de gevangenis verteld. 
795 Voor Paulus’ gebruik van filosofische taal zie hierna ‘Taalgebruik in Handelingen 17’.  
796 Zie hoofdstuk 4 en Hand. 17:18. 
797 Lucas schrijft: ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. Dit geef ik weer met ‘want hij verkondigde de 
goede boodschap van Jezus en van de opstanding.’ Voor de motivatie hiervan zie hoofdstuk 4 bij de exegese van Hand. 
17:18. Lucas geeft een toelichting gericht aan de lezer. Het gaat om Jezus en de opstanding als korte samenvatting van 
Paulus’ woorden. Lucas vat eerder de prediking van de apostelen samen met: ‘zij verkondigen in Jezus de opstanding 
uit de doden’ (καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν) (Hand. 4:2). Ook hier is er de verbinding 
‘Jezus en de opstanding.’  
798 Voor de discussie of met de Areopagus de heuvel met die naam bedoeld wordt, dan wel het oudste rechtscollege dat 
in de geschiedenis van Athene ook zorg droeg voor godsdienstige zaken, verwijs ik naar de exegese van vss. 19-20 in 
hoofdstuk 4. Ik ga ervan uit dat Paulus met enige aandrang voor de Areopagusraad is gebracht voor een informatief 
onderzoek naar zijn verkondiging en tijdens een zitting van deze raad zich nader verantwoordt.  
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besprekingen in de school (σχολή) van Tyrannus, een plaats van onderwijs,799 waar het Woord 

gesproken wordt op de manier van de filosofen.800  

 In de typering van Paulus als filosoof, in het bijzonder naar het model van Socrates801, 

worden de woorden van Paulus gekenschetst als een boodschap met wijsheid.802 Die boodschap 

betreft de ware God die Schepper is van de kosmos en de goden van Athene overtreft. Aldus wordt 

voor de lezer de intellectuele kracht van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen gedemonstreerd. 

 

d. De beoogde lezer en een confrontatie met zichzelf 

De lezer heeft in het begin van de toespraak een scherpe afwijzing van idolatrie gehoord, waarin de  

brede joodse polemiek tegen de afgoden tot uitdrukking komt.803 Daarna verneemt hij dat de 

filosofen eerst menen dat Paulus een verkondiger van uitheemse goden is, waarna het 

leesperspectief van de polemiek tegen de afgoden wordt verbreed met de uitnodiging aan Paulus om 

te spreken over zijn ‘nieuwe leer’ (vs. 19). 

 Lucas richt zich vervolgens rechtstreeks tot de lezer met een opmerking over de mentaliteit 

van de Atheners (vs. 21): ‘Alle Atheners nu en de daarin wonende vreemdelingen hadden steeds 

voor niets anders tijd dan om iets nieuws te zeggen of te horen.’ Deze opmerking kan bedoeld zijn 

om de lezers afstand te laten nemen van de Atheners, want het was bekend dat nieuwsgierigheid 

door Griekse en Romeinse schrijvers negatief werd geduid.804 

 Van de woorden die Lucas gebruikt om de toespraak weer te geven, hebben sommige een 

meerduidige betekenis. De hoorders in Athene kunnen de woorden beluisteren met een positieve 

                                                
799  Bauer, Wörterbuch, s.v. σχολή. 
800 Zie Marguerat, ‘Paul as Socrates Figure’, 67. 
801 Jantsch ziet ook inhoudelijk overeenkomsten met thema’s die Socrates ter sprake bracht en onderwerpen in Paulus’ 
toespraak. Hij bespreekt: Sokrates über: die Schöpfung und die Fürsorge der Götter; die Unsichtbarkeit der Götter; die 
Ähnlichkeit von Menschen und dem Göttlichen; die αὐταρκεία Gottes; die Unangemessenheit menschlicher 
Gottesverehrung. Zie T. Jantsch, ‘”Sokratische” Themen in der Areopagrede: Apg 17,22-31 im Kontext der antiken 
Philosophie-geschichte’, Early Christianity 8 (2017): 481-503.  
802 K.O. Sandnes, ‘Paul and Socrates: The Aim of Paul’s Areopagus Speech,’ JSNT 50 (1993): 13-26; 
Alexander, ‘Acts and Ancient Intellectual Biography,’ in: B.W. Winter and D. Clarke, The Book of Acts, 58-62; 
Zie Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde filosofen, vert. R. Ferwerda (Amsterdam: Amboboek, 2000), boek 
2.20, 2.22, 2.24; B. Witherington III, New Testament Rhetoric: An Introductory Guide to the Art of Persuasion in and of 
the New Testament (Eugene: Cascade, 2009), 68; 
J.W. Jipp, ‘Paul’s Areopagus Speech of Acts 17:16-34 as Both Critique and Propaganda,’ JBL 131 (2012): 567-588; 
Marguerat, ‘Paul as Socrates Figure,’ 66-76; Keener, Acts 3:2603-2611.Voor Paulus’ werkwijze en die van Socrates zie 
hoofdstuk 4. Zie ook Marguerat, ‘Paul as Socrates Figure,’ 76. 
803 Deze polemiek komt tot uitdrukking als Lucas in vs. 16 Paulus’ reactie op het zien van de afgodsbeelden weergeeft 
met het werkwoord παροξύνω (vertoornd worden, beledigd raken). In de LXX wordt dit werkwoord meer dan eens 
gebruikt om de toorn van de HEER te beschrijven. Deze toorn roept Israël op door het bedrijven van afgoderij. Zie 
hoofdstuk 4. 
804 Zie P. Gray, ‘Athenian Curiosity,’ NovT, 47 (2005): 109-116. 
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duiding, terwijl de lezer er vanuit zijn achtergrond een andere betekenis aan zal geven. Zo noemt 

Paulus de Atheners zeer (ὡς) ‘godsdienstig’ (δεισιδαιμονεστέρους). Dit woord kan positief 

geduid worden in de betekenis van ‘vroom’, maar ook negatief in de zin van ‘bijgelovig, bang voor 

goden’. De hoorders in Athene kunnen deze karakteristiek (ὡς δεισιδαιμονεστέρους) als een 

compliment opvatten, terwijl de lezer er een verwijzing in kan lezen naar Paulus’ verontwaardiging 

over de pagane beeldendienst. Een lezer die zich betrokken weet bij de tekst gaat als het ware een 

gesprek aan met de tekst.805 Dit gebruik van woorden met een dubbele bodem confronteert deze 

lezer met zichzelf. Hij komt voor de vraag te staan: ‘Welke betekenis geef ik er zelf aan?’ De 

woorden met een dubbele betekenis in de toespraak stel ik hierna afzonderlijk aan de orde. 

 

e. De lezer en het evangelie voor de pagane wereld 

Lucas brengt het verschil tussen God en de goden tot uitdrukking in de verkondiging van wie God 

is, in dit geval door Paulus die in zijn verkondiging aansluit bij het door hem gevonden 

altaaropschrift ‘aan een onbekende god’. Hij spreekt dan niet over ‘hem die jullie onwetend 

vereren’, maar gebruikt een onzijdige aanduiding.806 Het gaat om ‘dat wat’ zij niet weten in het 

uitoefenen van hun godsdienst. Er is dan ook geen gelijkstelling van ‘de onbekende god’ aan wie  

geofferd wordt met de God die Paulus verkondigt807: de ene God die de Schepper is, de κόσμος 

(geordend wereldgeheel) schiep, de κύριος (Heer) is van hemel en aarde en van mensen niets nodig 

heeft. Wat dat laatste betreft, geldt ook voor de Stoïcijnen en Epicureeërs dat God behoefteloosheid 

kent. Zij verwerpen daarom cultische verering als bijgeloof van de massa. Paulus echter, benadrukt 

het juiste dienen van de ware God en betoogt dat de scheppingsdaad van toen samenvalt met wat 

God nóg doet: leven en adem en alle dingen aan allen geven. Voor de Stoïcijnen is dit een visie die 

zij herkennen, temeer daar Paulus in dit verband verwijst naar een van hun eigen dichters. Bij de 

woorden ‘Uit één (ἐξ ἑνός) komt heel de mensheid voort’, zullen de Stoïcijnen denken aan een 

godheid, maar de lezer die vertrouwd is met de Joodse Schriften zal wellicht denken dat hiermee 

                                                
805 Lezen als ‘een gesprek aangaan met de tekst’ is een benadering van Gadamer. Zie hoofdstuk 1 ad. 2. 
‘Kernconcepten uit de hermeneutiek van H.-G. Gadamer’ onder ‘Horizon van tekst en lezer’. 
806 In het tekstkritisch apparaat NA 28 wordt een aantal tekstbronnen genoemd, waarin niet de vermelde onzijdige 
voornaamwoorden ὃ ... τοῦτο (wat... dat) van de tekst [ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν 
(wat jullie dan vereren zonder te kennen, dat verkondig ik jullie)] aangegeven zijn, maar de grammaticaal mannelijke 
vormen ὃν ... τοῦτον (hij... die). Deze laatste sluiten grammaticaal aan op het voorafgaande mannelijk θεός (God) in 
vs. 23. Zie Barrett, Acts 2:838-839. 
807 Zie ook de exegese van Hand. 17:23. Paulus zegt hier: Met het offeren aan de onbekende god, vereren zij niet 
onbewust de God die Paulus verkondigt. Hij verkondigt hun het onbekende dat zij vereerden zonder het te kennen. 
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een verwijzing naar Adam gegeven wordt.808 Op nog een aantal andere plaatsen treft de lezer 

impliciete verwijzingen aan naar de voor hem bekende Schrift.809  

 Als Paulus zegt: ‘Hij (God) is niet ver van ons weg’ sluit hij zichzelf daar dus bij in. Voor 

zijn lezers geeft Lucas hiermee aan dat de afstand tussen God en zowel Joden als niet-Joden gelijk 

is. Voor de beoogde lezers kan dat verhelderend zijn met betrekking tot de vraag naar de 

verhouding tussen Joden en Jezus’ volgelingen van niet-Joodse afkomst.  

 De lezer verneemt verder dat de filosofen in onwetendheid verkeren met betrekking tot de 

ware God.810 Omdat zij aan God voorbijgaan, leven ze in tijden van onwetendheid, maar God wil 

daar overheen zien en nog niet naar schuld bestraffen. Het is de ware God zelf die de oproep doet 

aan de mensen om een nieuw leven te beginnen. Paulus’ rede verkondigt deze oproep tot omkeer. 

Ook benadrukt Paulus dat God de mens rechtvaardig zal oordelen en dat zal dan gebeuren ‘door een 

man die hij voor dat doel heeft aangewezen’.811 Met ‘een man’ wordt Jezus bedoeld, al wordt zijn 

naam niet genoemd. Door niet de naam van Jezus te vermelden wordt een mogelijk verkeerde 

interpretatie door de hoorders vermeden, die in het noemen een verkondiging van vreemde goden 

zouden kunnen beluisteren. Voor de lezers van Handelingen is zijn naam echter wel bekend omdat 

de naam Jezus al genoemd is in vs. 18 en ook eerder in Handelingen.  

 De aandacht wordt aanvankelijk gericht op de goede boodschap van Jezus en van de  

opstanding (vs. 18). Over de opstanding van Jezus wordt echter alleen gesproken in het kader van 

een oordeel, waarvan het bewijs dat dit komende is, gelegen is in die opstanding van Jezus uit de 

dood. Juist als de opstanding van doden ter sprake komt, haken de hoorders in Athene af met spot 

of met een ogenschijnlijk hoffelijke afwijzing. Voor de lezer wordt hiermee helder dat het al dan 

niet geloof hechten aan deze opstanding het breekpunt is tussen de volgelingen van Jezus en de 

pagane wereld.812 

 

 

                                                
808 Uit één (ἐξ ἑνός) is door de lezer op te vatten als: ‘Uit één mens’. Vanuit een stoïsche benadering is dit te lezen als 
‘uit één god’. Vergelijk Epictetus, Discourses, LCL 131: 24, 25. Keener, Acts 3:2645 ‘A majority of commentators find 
here an allusion to Adam.’ 
809 Zie hoofdstuk 4. 
810 De dubbele betekenis van ‘onwetendheid’ wordt hierna besproken. 
811 In Hand. 2:22 wordt Jezus op dezelfde manier geduid: ‘... een man u door God aangewezen’. 
812 Hand. 17:31 spreekt over de unieke opstanding van Jezus, Hand. 17:32 over de opstanding van doden. De 
opstanding van Jezus is geen specifiek gebeuren binnen het gegeven van de opstanding van doden, maar volstrekt 
uniek. Dit blijkt in Handelingen uit de beschrijving van de prediking van Petrus (Hand. 2:24, 31, 32; 3:15; 4:10; 5:30; 
10:40, 41) en van Paulus (Hand. 13:30, 33, 34, 37), waarin de opstanding van Jezus centraal staat.  
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C. Lucas, zijn boodschap en de beoogde lezer in hun onderlinge relatie 

 
1. Lucas, zijn boodschap en de lezer van Handelingen 13  

De relatie Lucas, Handelingen 13 en de beoogde lezer wordt in het nu volgende benaderd vanuit het 

schema zender, boodschap en ontvanger. 

Bij de toepassing van de in een eerder hoofdstuk beschreven analysemodellen van F. Heider, T.M. 

Newcomb en F. Schulz von Thun is Lucas als auteur de zender.813 De toespraak omvat de 

boodschap X. Deze wordt voor de overzichtelijkheid herleid tot de volgende kernpunten met 

betrekking tot de lezer: (1) de relatie met het jodendom; (2) de relatie tot de Wet (van Mozes); (3) 

de aanvaarding van het woord van de Heer; (4) de voortgaande verkondiging.  

De beoogde lezer is de ontvanger. Uitgaande van de eenheid van Lucas-Handelingen neem ik als 

beginsituatie dat de lezer die behoort tot de gemeenschap van Jezus’ volgelingen, bekend is met wat 

Lucas geschreven heeft in zowel het evangelie als in Handelingen.814 De beoogde lezer beschikt 

alleen over gegevens die tot op dat moment gelezen zijn en blijft onwetend van gegevens in het 

verhaal totdat deze zijn verteld. Wat meegedeeld is, blijft daarna zonder meer in de herinnering van 

deze lezer. Wat Handelingen betreft, betekent dit al wat voorafgaat aan Hand. 13:13.815  

Het evangelie moet gelezen worden – zoals Lucas in de proloog van Handelingen vermeldt – als het 

betrouwbare bericht over de daden en het onderricht van Jezus, vanaf het begin tot de dag waarop 

Hij is opgenomen in de hemel. De lezer weet dus van Jezus’ lijden, dood en opstanding. In 

Handelingen is hem vervolgens verteld hoe Jezus na zijn opneming in de hemel verder werkt door 

zijn apostelen. Hun werk beperkt zich eerst tot Joden in Jeruzalem en breidt zich later uit tot niet-

Joden.  

 In de persoon van Paulus richt de evangelieverkondiging zich nadrukkelijk ook tot de 

volken. Handelingen 13 vertelt dat Paulus en Barnabas uitgezonden zijn om de taak uit te voeren 

die de Heilige Geest hun heeft toebedeeld.816 Hun eerste ontmoeting is met de proconsul van 

Cyprus die ‘het geloof aanvaardde, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had 

                                                
813 Voor deze modellen zie hoofdstuk 1. Voor Lucas als auteur zie hoofdstuk 2.  
814 Zie hoofdstuk 2 en 6. 
815 Hierbij wordt verondersteld dat deze lezer het boek voor het eerst benadert. ‘The implied reader only has knowledge 
of what has been read up to the given moment... is limited by its temporal status. An implied reader must also gain all 
its knowledge of the story from the narrative medium itself, even if the general outline of the story is known in a 
culture.’ Zo V.K. Robbins, ‘The Social Location of the Implied Author,’ in: J.H. Neyrey, The Social World of Luke-Acts 
(Peabody: Hendrickson, 1991), 312. 
816 Hand. 13:2. 
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geleerd (13:12).’ Wat de proconsul over Jezus geleerd heeft en wat Paulus en Barnabas voorafgaand 

aan deze ontmoeting in de synagogen van Salamis verkondigd hebben, wordt niet verteld. Waar 

Lucas tot dusver in Handelingen wel vermeld dat Paulus spreekt, blijft wat hij zegt vrijwel 

onvermeld.817  

 

Bij de toepassing van het analysemodel van Heider en Newcomb worden in onderstaande figuren 

de coderingen Lc, Lz en X gebruikt. Vanuit het schema zender-ontvanger-boodschap is Lc (Lucas 

als auteur) de zender, Lz (de beoogde lezer) de ontvanger en X (de toespraak) de boodschap. 

 
a. Lucas en de lezer naar het analyse-model van F. Heider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.C.1  

 

In figuur 6.C.1 wordt de beginsituatie weergegeven naar het model van F. Heider. 

Overeenkomstig de theorie van Heider doet zich uitgaande van de lezer (Lz) het volgende voor:  

Tussen Lz en X bestaat er geen eenheid, want de lezer is onbekend met wat Lucas gaat schrijven. 

De verbindingsrelatie v tussen de lezer (Lz) en de boodschap (X) is daarom negatief. Dit geef ik 

weer met de notatie (Lz -/vX).818 Voor de lezer (Lz) is de inhoud van de verkondiging door Paulus 

onbekend en Lucas (Lc) is degene die hem hierover kan informeren. De gevoelsrelatie 

(weergegeven met g) tussen Lz en Lc (Lucas) is daarom positief. Dit geef ik weer met (Lz +/gLc). 

In de optiek van de lezer vormen Lucas en de boodschap een eenheid. De verbindingsrelatie tussen 

Lc en X is positief, wat ik weergeef met (Lc +/vX). Het systeem is niet in evenwicht, want er zijn 

                                                
817 Hand. 9:20-22, 27-28. Mogelijk geeft Lucas in het begin van het narratief van Handelingen wel een impliciete 
aanduiding van de inhoud. Zie hiervoor hoofdstuk 3. 
818 Om een uitvoerige formulering te voorkomen bij het beschrijven van het communicatieproces gebruik ik ook een 
notatie in symboolvorm. 
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twee positieve oriëntaties en er is één negatieve. Samenvattend krijgen we: (Lz -/vX) (Lz +/gLc) 

(Lc +/vX). Er zal dan een bereidheid zijn bij de lezer om meer eenheid met de boodschap van Lucas 

te bereiken. De lezer wordt geprikkeld tot lezen.819 

Vanuit Lc (Lucas) bezien doet zich het volgende voor: 

Hij wil als auteur aan de lezer zijn boodschap doorgeven. De gevoelsrelatie van Lc tot de Lz is dus 

positief (Lc+/gLz). Verder is de geldigheid eerder aangegeven van (Lc+v/X) en (Lz-v/X). Het 

systeem is voor Lucas niet in evenwicht, want er zijn twee positieve oriëntaties en er is één 

negatieve, of wel (Lc+/gLz) (Lc+v/X) (Lz-v/X). Lucas zal dus bereidheid tonen tot het duidelijk 

overbrengen van zijn boodschap. Het model voorziet niet in de mogelijkheid om te kunnen 

vaststellen dat Lucas inderdaad zijn boodschap duidelijk overbrengt. Dat wordt hierna onderzocht 

aan de hand van het model van Schulz von Thun.  

 In Handelingen 13 blijkt uit de toepassing van het model van Heider een beginsituatie bij het 

omgaan met de boodschap te zijn, waarin er sprake is van een auteur die bereidheid toont tot een 

communicatief toegankelijk schrijven en een lezer die tot verder lezen bereid is. In feite bevestigt 

de toepassing van het model van Heider het vermoeden dat we hebben omtrent hoe de auteur en de 

lezer zullen gaan handelen. 

 

b. Lucas en de lezer naar het analyse-model van T.M. Newcomb 

Het vertrekpunt is nu dat Lucas een voorstelling heeft van wat bekend is bij de lezer. Newcomb 

maakt onderscheid tussen de toegeschreven en de werkelijke oriëntatie van de zender en de 

ontvanger. Al hetgeen Lucas geschreven heeft in het evangelie en in Handelingen voorafgaand aan 

Hand. 13:13, vormt het gemeenschappelijke referentiekader van Lucas en de lezer. Ik vermeld dit in 

figuur 6.C.2 (zie hierna) met I. De boodschap X van Lucas aan de lezer bestaat uit zaken die niet in 

het gemeenschappelijke referentiekader voorkomen. Boodschap X geef ik in kerngedachten als 

volgt weer: 

(1) De geschiedenis van Israël moet bezien worden vanuit betrokkenheid op Jezus. 

(2) De verkondiging dat Jezus de door God beloofde redder is, is allereerst tot Israël gericht; daarna 

tot niet-Joden. 

(3) Vergeving van zonden wordt verkondigd voor wie in Jezus gelooft. 

(4) Voor de gemeenschap van Jezus’ volgelingen zijn de Schriften van de Tenach gezaghebbend. 

                                                
819 Vgl. mijn eerdere opmerking dat communicatie gezien wordt als een proces waarin een poging gedaan wordt tot 
‘gemeenschappelijk-making’ van de leef- en gedachtewereld van de zender en de ontvanger. 
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(5) De opstanding van Jezus is een fundamenteel gebeuren en moet verstaan worden vanuit het 

perspectief van de Schriften. 

(6) De vermelde boodschap is niet vrijblijvend; afwijzing ervan houdt verwerping in van Gods 

redding. 

(7) Er klinkt een oproep tot omkeer. 
 

In figuur 6.C.2 wordt het analyse model van T.M. Newcomb aangegeven. De getrokken lijn = de 

werkelijke oriëntatie; de stippellijn = de toegeschreven oriëntatie; I is het gemeenschappelijk 

referentiekader van Lucas en de lezer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.C.2 

 

Newcomb gebruikt het model van Heider, maar maakt onderscheid tussen een toegeschreven en een 

werkelijke oriëntatie waarmee de zender en de ontvanger de boodschap benaderen. Deze door de 

lezer aan Lucas toegeschreven oriëntatie tot de boodschap wordt aangegeven met de stippellijn 

LcX. De werkelijke oriëntatie van Lucas bestaat uit de punten (1) t/m (7) en I, wat weergegeven 

wordt met de getrokken lijn LcX. De werkelijke oriëntatie van de lezer (Lz) ten opzichte van Lucas’ 

boodschap bestaat uit I (stippellijn LzX). Deze valt samen met de oriëntatie die Lucas aan de lezer 

toeschrijft met betrekking tot zijn boodschap (getrokken lijn LzX). Het nieuwe voor de lezer in de 

boodschap van Lucas is te vinden in de punten (1) t/m (7). 

 

Conclusie:  

Vanuit het model van Heider en Newcomb bezien is er, gezien het samenvallen van de 

toegeschreven en werkelijke oriëntaties van de lezer ten opzichte van Lucas’ boodschap sprake van  
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een lezer die openstaat voor wat Lucas vervolgens schrijft. 

 

c. Lucas en de lezer naar het analyse-model van F. Schulz von Thun 

De niveau-indeling van Schulz von Thun pas ik nu toe op Lucas, de auteur van Handelingen 13. Het 

is zeer wel mogelijk dezelfde ‘items’ bij meer dan één aspect onder te brengen. Voor de 

overzichtelijkheid is de indeling gemaakt op het kenmerk dat naar mijn opvatting duidelijk tot 

uitdrukking komt.  

 

Het zakelijke aspect  

Lucas verwoordt de zakelijke inhoud van zijn boodschap, die is samengevat in de hierboven 

vermelde punten (1) t/m (7), als volgt:   

(1) vss. 17-23, 32-33 (De geschiedenis van Israël moet bezien worden vanuit betrokkenheid op 

Jezus); (2) vss. 46-48 (De verkondiging dat Jezus de door God beloofde redder is, moet allereerst 

tot Israël gericht worden; daarna tot niet-Joden); (3) vss. 38-39 (Vergeving van zonden wordt 

verkondigd voor wie in Jezus gelooft); (4) vss. 33-35, 40-41 (Voor de gemeenschap van Jezus’ 

volgelingen zijn de Schriften van Tenach gezagsvol); (5) vss. 30-37 (De opstanding van Jezus is 

een fundamenteel gebeuren en moet verstaan worden vanuit het perspectief van de Schriften); (6) 

vss. 40-41, 46 (De vermelde boodschap is niet vrijblijvend. Afwijzing ervan houdt verwerping in 

van Gods redding); (7) vss. 40-41 (Er klinkt een oproep tot omkeer). 

 

Het expressieve aspect 

Lucas geeft ook gevoelens weer. Dit komt tot uitdrukking in vs. 15 ‘... als u voor de mensen een 

bemoedigend woord hebt’, vs. 32 ‘Wij verkondigen u het goede nieuws’, vs. 45 ‘Bij het zien van de 

mensenmenigte werden de Joodse leiders vervuld van naijver820 en begonnen ze de woorden van 

Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken’, vs. 46 ‘Maar Paulus en Barnabas zeiden 

onomwonden,’ vs. 48 ‘Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over 

het woord van de Heer’.  

 

Het relationele aspect 

Lucas drukt zijn betrokkenheid ten opzichte van de lezer uit. In vss. 15, 26 en 38 wordt de lezer 

erop gewezen dat Joden en Godvrezenden aangesproken worden met ‘mannen broeders’. Voor de 

Griekse lezer is dit een aanwijzing om hen te zien als mensen die voor zover het hun overtuiging 

                                                
820 Voor ‘naijver’ zie exegese hoofdstuk 3 vss. 45-48. 
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betreft veel gemeenschappelijk hebben. In het inclusieve ‘ons’, tweemaal in vers 17 en in vs. 32-33, 

komt dit relationele aspect eveneens tot uitdrukking.821  

 

Het appellerende aspect 

Via de woorden van Paulus tot de hoorders in de synagoge doet Lucas ook een appèl op de lezer. 

Met name de imperatieven in de vss. 38, 40 en 41 drukken het appellerende karakter van wat 

vermeld wordt uit.822 Dit appellerende karakter is ook te zien in vs. 43: ‘… Paulus en Barnabas … 

die … hen aanspoorden zich over te geven aan ...’823  

 

Conclusie:  

Wat Lucas met de toespraak in Handelingen 13 schrijft, biedt naar het model van Schulz von Thun 

het volgende beeld van Lucas als auteur: 

Hij schenkt duidelijk aandacht aan het zakelijke aspect van de boodschap, maar heeft ook oog voor  

het expressieve bij het doorgeven van zijn boodschap, waarmee hij zijn betrokkenheid bij de lezer  

laat zien. Door aan het einde een appèl op de lezer te doen, wordt dit communicatief gezien 

geaccentueerd.   

De toepassing van dit model geeft een bevestigend antwoord op de vraag die zich bij Heider’s  

model voordeed, namelijk of Lucas inderdaad zijn boodschap communicatief toegankelijk 

doorgeeft.  

 

In figuur 6.C.3 worden de aspecten weergegeven naar het model van F. Schulz von Thun met de 

betreffende tekstverwijzingen uit Handelingen 13.  

 

 
 

 
 

 

                                                
821 Hand. 13:17 ‘De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen, Hij heeft hen, toen ze als 
vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders 
weggeleid uit Egypte.’ Hand. 13:32-33 ‘Wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, 
hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken’. (NBG-51). 
822 Hand. 13:38 ‘Zo zij u dan bekend, broeders, dat ...’; 13:40 ‘Ziet dan toe ...’; 13:41 ‘Ziet, verachters en verwondert u 
en verdwijnt, want ....’ 
823 Hand. 13:43 ‘Paulus en Barnabas drongen bij hen aan om te blijven bij de genade van God.’ 
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Handelingen 13 

 
           Figuur 6.C.3 

 

2. Lucas, zijn boodschap en de lezer van Handelingen 17  

Lucas is als auteur de zender. Deze toespraak omvat boodschap X. Deze wordt voor de 

overzichtelijkheid herleid tot de volgende kernpunten met betrekking tot de lezer:  

(1) Polemiek tegen de idolatrie;  

(2) De ware God en de goden;  

(3) Dezelfde woorden maar een andere inhoud;  

(4) Oproep tot omkeer en weten van een oordeel;  

(5) Opwekking uit de dood. 

De beoogde lezer is de ontvanger. De lezer is dezelfde als in Handelingen 13, maar zijn 

verstaanshorizon is vergroot met hetgeen er tussen Hand. 13:13 en Hand. 17:14 is verteld.  

 Om de beginsituatie van de lezer (Lz) van Hand. 17:15-34 te kunnen bepalen wordt 

nagegaan wat Lucas in Hand. 13:13-17:14 vertelt. In grote lijnen zijn de essentiële punten dat de 



	 235 

lezer dan de inhoud kent van Paulus’ boodschap aan Joden en Godvrezenden en gelezen heeft over 

heftige vormen van afwijzing door Joden op verschillende plaatsen. Verder is hij op de hoogte van 

het optreden van Paulus als deze het evangelie ook brengt aan Grieken in Ikonium, Lystra, Derbe en 

Perge. Hij heeft gelezen dat Paulus en Barnabas terugkeren naar Antiochië van waaruit zij hun 

verkondiging begonnen en waar zij nu verslag doen ‘van alles wat God door hen gedaan had, en dat 

Hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend’ (Hand. 14:27) (NBG-51), een verslag 

dat leidt tot heftige discussies binnen de geloofsgemeenschap over de vraag of men volgeling van 

Jezus kan zijn zonder Jood te moeten worden. De vraag wordt via Paulus, Barnabas en enkele 

anderen voorgelegd aan de ‘moedergemeente’ in Jeruzalem (Hand. 15:1-35). Paulus en Barnabas 

keren terug naar Antiochië met het antwoord (Hand. 15:28-29): ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ 

καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες, 29ἀπέχεσθαι 

εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας, ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ 

πράξετε  (Want het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan 

dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en 

van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen (NBG-51). Daarna wordt Paulus’ 

tweede reis door Klein-Azië en Griekenland beschreven. Hij bezoekt veel plaatsen waar hij predikt 

in synagogen. Terwijl in Handelingen 15 wordt aangegeven waarin volgelingen van Jezus zich 

onderscheiden van hen die zo’n volgeling niet zijn, kent de lezer de inhoud van de prediking tot 

Grieken (niet-Joden) nog steeds vrijwel niet. In Hand. 14:15-17 licht er iets van op als Paulus en 

Barnabas betrokken raken bij een situatie vol dreiging. Hun verkondiging wordt zelfs onderbroken 

door een menigte die Paulus stenigt en hem de stad uitsleept. De woorden die zij in Lystra in het 

tumult uitroepen geven in heel beperkte mate de boodschap aan Grieken weer, maar die wordt nu 

uitgebreider weergegeven in Hand. 17:15-34, waar Paulus met en tot Grieken spreekt, waaronder 

stoïsche en epicureïsche filosofen.  

 

a. Lucas en de lezer naar het analyse-model van F. Heider   

 In figuur 6.C.4 wordt de beginsituatie weergegeven naar het model van Heider.  

Naar analogie van het voorgaande onder ‘Lucas, zijn boodschap en de lezer van Handelingen 13’ 

blijkt dat voor Handelingen 17 het systeem voor de lezer niet in evenwicht is, want er zijn twee 

positieve oriëntaties en één negatieve: (Lz +/gLc) (Lc +/vX) (Lz -/vX). Er zal dan een bereidheid 

zijn bij de lezer om meer tot een eenheid te komen met de boodschap van Lucas. De lezer wordt 

geprikkeld tot lezen. Eveneens naar analogie van Handelingen 13 is het systeem voor Lucas niet in 

evenwicht, want er zijn twee positieve oriëntaties en één negatieve: (Lc+/gLz) (Lc+v/X) (Lz-v/X). 

Lucas zal dus bereid zijn om zijn boodschap duidelijk over te brengen. 
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Figuur 6.C.4 
  

Ook in Handelingen 17 blijkt volgens toepassing van het model van Heider er een 

beginsituatie bij het omgaan met de boodschap te zijn waarin sprake is van een auteur die 

bereidheid toont tot een communicatief toegankelijk schrijven en een persoon die tot verder lezen 

bereid is.  

 

b. Lucas en de lezer naar het analyse-model van T.M. Newcomb 

In figuur 6.C.5 wordt het analyse model van T.M. Newcomb aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 6.C.5 
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De getrokken lijn = de werkelijke oriëntatie; de stippellijn = de toegeschreven oriëntatie; II is het 

gemeenschappelijk referentiekader van Lucas en de lezer. 

Het uitgangspunt is dat Lucas bekend is met wat de lezer tot dusver heeft kunnen lezen en ook 

gelezen heeft. Wat Lucas geschreven heeft in het evangelie en in Handelingen met alles wat aan 

Hand. 17:15 voorafgaat, vormt het gemeenschappelijke referentiekader van Lucas en de lezer. Ik 

vermeld dit in figuur 6.C.5 met II. De boodschap X van Lucas aan de lezer bestaat uit zaken die 

niet in het gemeenschappelijke referentiekader voorkomen.  

Boodschap X geef ik in kerngedachten als volgt weer: 

(1) Polemiek tegen de idolatrie 

(2) De ware God en de goden  

(3) Woord en betekenis 

(4) Oproep tot omkeer en weten van een oordeel  

(5) Jezus en de opstanding 

 

Newcomb maakt onderscheid tussen een toegeschreven en een werkelijke oriëntatie waarmee de 

zender en de ontvanger de boodschap benaderen. Deze door de lezer aan Lucas toegeschreven 

oriëntatie ten opzichte van de boodschap wordt aangegeven met de stippellijn LcX.  

 De werkelijke oriëntatie van Lucas bestaat uit de punten (1) t/m (5) en II, wat weergegeven 

wordt met de getrokken lijn LcX.  

 De werkelijke oriëntatie van de lezer (Lz) ten opzichte van Lucas’ boodschap bestaat uit II 

(stippellijn LzX). Deze valt samen met de oriëntatie die Lucas aan de lezer toeschrijft met 

betrekking tot zijn boodschap (getrokken lijn LzX). Het nieuwe voor de lezer in de boodschap van  

Lucas is te vinden in de punten (1) t/m (5). 

Hier geldt dezelfde conclusie als bij Handelingen 13. 

 

c. Lucas en de lezer naar het analyse-model van F. Schulz von Thun 

De niveau-indeling van Schulz von Thun pas ik nu toe vanuit Lucas als auteur van Handelingen 17.  

 

Het zakelijk aspect  

Lucas geeft de zakelijke inhoud van zijn boodschap, die is samengevat in de hierboven vermelde 

punten (1) t/m (5), weer in het volgende:   

(1) Polemiek tegen de idolatrie: vss. 16, 24-25, 29;  

(2) De ware God en de goden: vss. 24-28a, 30-31;  

(3) Woord en verschil in betekenis: vs. 16 een stad vol afgodsbeelden (κατ-είδωλος) voor de lezer, 

vs. 23 een stad vol godenbeelden (κατ-είδωλος) voor de filosofen; vs. 22 ὡς 
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δεισιδαιμονεστέρους voor de lezer ‘buitengewoon bijgelovig zijn’, maar voor de filosofen 

‘buitengewoon godsdienstig zijn’; vss. 23, 30 ἄγνοια, voor de lezer ‘gebrek aan kennis’, maar voor 

de filosofen ‘verwijtbare onwetendheid’;  

(4) Oproep tot omkeer en weten van een oordeel: vss. 30, 31;  

(5) Jezus en de opstanding: vss.18b, 31, 32. 

 

Het expressieve aspect 

Lucas geeft ook gevoelens weer, zoals in vs. 16 ‘raakte hij (Paulus) hevig verontwaardigd’, vs. 18 

‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ en in vs. 22 ‘Mannen van Athene, ik heb gezien hoe 

buitengewoon godsdienstig u bent.’ 
 

Het relationele aspect 

Lucas drukt zijn betrokkenheid ten opzichte van de lezer uit door in de vss. 27-29 het inclusieve 

‘ons’ en ‘wij’ verschillende keren te gebruiken.824  

 

Het appellerende aspect 

Via de woorden die Paulus tot de hoorders in Athene richt, doet Lucas tegelijk ook een appèl op de 

lezer, in vs. 29 ‘Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke 

gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen 

bedacht.’ en in vs. 30 ‘God ... roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen.’ Ook 

het frequente gebruik van ‘niet’ brengt een appellerend accent aan: vs. 24 ‘woont niet’; vs. 25 ‘laat 

zich niet bedienen’; vs. 29 ‘niet denken dat’; vs. 30 ‘waarin men hem niet kende’. 

 

Conclusie:  

Wat Lucas met de toespraak in Handelingen 17, gerelateerd aan het model van Schulz von Thun, 

schrijft, biedt het volgende beeld van Lucas als auteur:  

Hij schenkt veel aandacht aan het zakelijke aspect van de boodschap. Lucas heeft oog voor het 

expressieve bij het doorgeven van zijn boodschap. Het appèl op de lezer aan het einde, om de ware 

God te dienen, verleent communicatief gezien een duidelijk accent aan dit appèl. 

 

                                                
824 Hand 17:27-29 ‘… hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn 
wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: “Want wij zijn ook van zijn geslacht”. Daar wij dan van Gods 
geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat …’ (NBG-51). 
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In figuur 6.C.6 worden de aspecten weergegeven naar het model van F. Schulz von Thun met de 

betreffende tekstverwijzingen uit Handelingen 17.  
 

. 

Handelingen 17 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.C.6 

 

 
D. Lucas’ taalgebruik en communicatie 

 

Taal is het middel waarmee Lucas communiceert. Door middel van een verkenning van zijn Griekse 

woordgebruik in Handelingen zal hier in beeld gebracht worden hoe hij dit hanteerde met het oog 

op de eerste generatie lezers825 die behoren tot een gemeenschap van Jezus’ volgelingen. Deze 

lezers krijgen overigens via de impliciete lezer zicht op hun eigen identiteit in relatie tot Joden en 

niet-Joden.  

 Ook zal de vraag beantwoord worden of het woordgebruik in de toespraak die gehouden 

wordt in de setting van de synagoge (Handelingen 13) verschilt van het woordgebruik in de rede te 

                                                
825 Zie voor deze kwalificatie hoofdstuk 2 D. 
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Athene (Handelingen 17). Daarbij is van belang dat Paulus zich in de eerste toespraak richt tot 

Joden en Godvrezenden, maar de tweede rede niet-Joden als hoorders heeft, onder wie zich de 

inmiddels al vaker genoemde stoïsche en epicureïsche filosofen bevinden.  

 

1. Woordgebruik in Handelingen 13 

Eerder is opgemerkt dat Lucas bij de weergave van citaten uit de Schrift aansluit bij de leefwereld 

van de hoorders in de synagoge, die als Joden en Godvrezenden vertrouwd zijn met de Schrift. 

Aangezien zij deel uitmaken van een hellenistisch-Romeinse cultuur zijn zij echter meer gericht op 

de Septuagint dan op het lezen in de oorspronkelijke taal: het Hebreeuws of Aramees. Ik verken nu 

of Lucas behalve in de weergave van Schriftcitaten ook in de toespraak gebruik maakt van woorden 

uit de Septuagint. 

 In Hand. 13:17-23 stelt hij de geschiedenis van Israël aan de orde, waarbij hij woorden 

gebruikt die in de Septuagint voorkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de formulering μετὰ 

βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς (Met hoge arm heeft Hij hen daaruit gevoerd) 

(vs. 17), waarin het werkwoord ἐξάγω (uitleiden) voorkomt in Ex. 32:11 LXX, samen met de 

typering ‘hoge arm’.826 

Delen van citaten uit de Septuagint zijn eveneens te herkennen in Hand. 13:22 εὗρον Δαυὶδ τὸν 

τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 

 (Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal 

volbrengen). Het betreft de volgende drie Schriftgedeelten: (a) Ps. 89:21 (88:21 LXX) εὗρον 

Δαυίδ (Ik vond David) (b) 1 Sam. 13:14 LXX: ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου (een man naar mijn 

hart); (c) Jes. 44:28 LXX ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου (die al mijn bevelen zal 

volbrengen).827 Met het samenvoegen van deze drie citaten accentueert Lucas dat Jezus in de lijn 

staat van David en zich volkomen richt naar Gods wil. Met het ontlenen van woorden aan de 

Septuagint sluit Lucas aan bij de leefwereld van zijn hoorders. 

 Wanneer in de rede over Jezus gesproken wordt, klinkt niet het expliciet Joodse woord 

‘Messias’. Wel wordt het verband tussen Jezus en de messiaanse koning David op meerdere 

momenten gelegd, zoals in Hand. 13:22, 23, 34 en 36. In Hand. 13:23 wordt gesproken over Jezus 

de σωτήρ (redder), een begrip dat voor de lezer in de Joodse context een eigen betekenis heeft, 

maar ook in de hellenistisch-Romeinse cultuur van het Romeinse rijk een eigen draagwijdte kent. In 

                                                
826 ἐξάγω wordt in Handelingen gebruikt bij het uitleiden uit de gevangenis (5:19; 12:17; 16:37, 39) en met betrekking 
tot de uittocht uit Egypte, zie Hand. 7:36, 40; 13:17.    
827 De laatste tekst slaat in de LXX op Cyrus. Saul ging juist in tegen wat God geboden had. 
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het Oude Testament komt de term σωτήρ in een niet-religieus verband één keer voor,828 maar 

wordt verder vooral aangewend voor God als bevrijder (zie 1 Sam. 10:19; Jes. 45:15, 21). Het 

woord σωτηρία wordt in het Oude Testament eveneens in relatie tot God gebruikt.829 De lezer, die 

immers al kennisgenomen heeft van eerdere gedeelten van Handelingen, kent de aanduiding σωτήρ 

voor Jezus al uit de rede van Petrus en de apostelen voor de Joodse Raad (Hand. 5:31), waar zij 

over Jezus getuigen: τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ [τοῦ] 

δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. (Hem heeft God door zijn rechterhand 

verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken, 

NBG-51). 

Hier is te zien dat redder en vergeving van zonden met elkaar verbonden zijn, evenals in de rede 

van Paulus (13:38).830 

 De betekenis die aan het woord σωτήρ wordt gegeven in de context van de hellenistisch-

Romeinse cultuur, waarin de lezer leeft, is afgeleid van het werkwoord σῳζω met de betekenis: 

redden uit een situatie die voor mensen als levensbedreigend ervaren wordt, zoals oorlog, ziekte en 

dergelijke.831 De goden werden in de hellenistisch-Romeinse tijd gezien als redders uit dergelijk 

levensgevaar, maar ook als beschermers van mensen. Zij waren in staat het lot te keren. Zo was 

Asklepios de redder voor zieken en gold de keizer zelfs als wereldredder. 

 De aanduiding van Jezus als σωτήρ roept voor de lezer wellicht de vergelijking op van 

Jezus met de keizer als wereldredder (σωτήρ). De lezer weet echter ook dat Jezus de door God 

gezonden σωτήρ is,832 en daarmee ver boven de keizer staat. Jezus is het enige werkelijke 

alternatief voor de keizerverering in het Romeinse rijk.833 

 Een ander moment waarop Lucas woorden van de LXX gebruikt, is Hand. 13:29 waar 

vermeld wordt: καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου (haalden ze Hem van het kruishout). Het hier 

gebruikte woord ξύλον komt onder andere voor in Deut. 21:22, 23 waar gesproken wordt over een 

paal (ξύλον) waaraan iemand na voltrekking van het doodvonnis gehangen wordt. Hieraan wordt 

                                                
828 Zo I.H. Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 224. Richt. 3:9, 15. 
829 Zie bijvoorbeeld Ex. 14:13; 1 Sam. 2:1; Ps. 27:1 LXX; Jes. 12:2. 
830 In Handelingen gaat de algemene term voor redding door Christus (σωτηρία) meer en meer over tot de aanduiding 
voor vergeving van zonden, aldus W. Foerster, TDNT, VII: 997. 
831 Voor σῳζω zie Bauer, Wörterbuch, s.v. σῳζω. 
832 Luc. 2:11 en Hand. 13:23. 
833 σωτήρ komt niet voor in Matteüs of Marcus, slechts twee keer in Lucas (1:47, 2:11), één keer in Johannes (4:42), in 
Handelingen twee keer (5:31, 13:23) en in de brieven van Paulus twee keer (Ef. 5:32, Fil. 3:20). De grootste frequentie 
komt voor in de Pastorale Brieven (10x) en 2 Petr. (5x). Deze terughoudendheid in het Nieuwe Testament in het 
vermelden van Jezus als σωτήρ hangt mogelijk samen met de heersende keizercultus die christenen afwijzen. Er moet 
geen verkeerde associatie gemaakt worden. 
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toegevoegd dat op een gehangene Gods vloek rust (Deut. 21:23). In lijn met die tekst komt met het 

noemen van ξύλον (hout) het vernederende karakter van Jezus’ dood tot uitdrukking. Lucas 

gebruikt niet het woord σταυρός (kruis) dat in de eerste eeuw n.Chr. wel bekend was en hetzelfde  

karakter droeg,834 maar sluit met het gebruik van ξύλον aan bij het taaleigen van de Septuagint.  

 Behalve dat Lucas woorden en zinnen ontleent aan de Septuagint citeert hij er ook uit, soms 

heel letterlijk, zoals bijvoorbeeld een gedeelte uit Ps. 2:7 in Hand. 13:33.835  

 

2. Woordgebruik in Handelingen 17 

In het voorafgaande is aangetoond dat Lucas met de toespraak in Handelingen 17 niet alleen de 

communicatie weergeeft tussen Paulus en de filosofen, maar ook tussen Lucas en zijn lezers. De 

taal en gedachtewereld van de filosofen verschilt echter met die van de lezer, hetgeen de reden is 

om te onderzoeken hoe Lucas de taal hanteert in relatie tot beide doelgroepen. Met het oog daarop 

bespreek ik nu een aantal situaties en woorden. 

(a) Naar de lezer toe spreekt Lucas in vs. 16 over een stad vol godenbeelden die hevige 

verontwaardiging bij Paulus oproepen. Zij worden dus sterk negatief geduid. Als hij bij de filosofen 

refereert aan dit zien, gebruikt hij in vs. 23 het neutrale woord σεβάσματα (voorwerpen van 

verering). Zowel de communicatie met de lezer die de afkeuring zal delen, als met de filosofen die 

hun eigen bedenkingen hebben tegen deze uitingen van volksgeloof, wordt door dit woordgebruik  

niet belemmerd:836 ieders kritiek wordt gehonoreerd. 

(b) Lucas vertelt dat de filosofen van Paulus zeggen dat hij spreekt over ‘uitheemse goden’. Dat kan 

ironie bij de lezer oproepen die uit het voorgaande van Handelingen weet, dat spreken over Jezus 

niets te maken heeft met een geloof in een meervoudig godendom.  

(c) De Atheners krijgen te horen dat zij ‘buitengewoon godsdienstig zijn’ (ὡς 

δεισιδαιμονεστέρους). Lucas gebruikt hier een woord dat naar twee kanten kan worden uitgelegd: 

positief in de betekenis van ‘vroom’, negatief in de zin van ‘bijgelovig, bang voor goden’. Deze 

meerduidigheid laat een eigen invulling door de hoorders open. De Atheners kunnen deze 

                                                
834 Zie Matt. 10:38; 16:24; 27:32, 40; Joh. 19:17, 19, 25, 31. Fitzmyer merkt op dat in het licht van Qumran materiaal: 
‘It is clear that among at least some Palestinian Jews of the first century B.C. or A.D. the text of Deut 21:22-23 had 
already been associated with crucifixion. But the anarthrous Pauline and Lucan phrase (έπι ξύλου, Gal 3:13; Acts 5:30; 
10:39) may well have been influenced by the Greek OT of Deut 21:22.’ Zie J.A. Fitzmyer, ‘Crucifixion in Ancient 
Palestine, Qumran Literature, and the New Testament,’ CBQ 40 (1978): 510.   
835 Hand. 13:33, Ps. 2:7 LXX …  Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.  
836 Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. 
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karakteristiek als een compliment opvatten. Voor de lezer is deze beschrijving niet zonder ironie, 

want eerder was Athene al negatief gekarakteriseerd als een stad vol godenbeelden,837 zodat hij 

 ὡς δεισιδαιμονεστέρους zou kunnen beluisteren als ‘buitengewoon bijgelovig’.838 

(d) Het opschrift ‘Ἀγνώστῳ θεῷ’ (aan een onbekende god) van een altaar dat Paulus gezien heeft, 

vormt het aanknopingspunt voor de toespraak waarin op twee momenten aan onwetendheid wordt 

gerefereerd (Hand. 17:23, 30). Nu kan onwetendheid (ἄγνοια) een dubbele lading hebben. Het kan 

een gebrek aan kennis aangeven waar men niets aan kan doen en heeft dan geen negatieve 

betekenis.839 Er is echter ook zoiets als verwijtbare onwetendheid, waardoor handelen een moreel 

falen inhoudt. Gezien hun reactie interpreteren de Atheners onwetendheid niet negatief, hetgeen 

wordt ondersteund door het gegeven dat Lucas voor het vereren van de onbekende god (17:23) het 

werkwoord εὐσεβέω (vereren) gebruikt en niet σέβομαι dat eveneens vereren betekent. De 

toevoeging εὐ verleent de term een gunstige klank.840 Bij de lezer zal eerder een negatieve 

betekenis resoneren. Dat wordt ondersteund door toespelingen op woorden uit de Schrift in de 

toespraak waarin doorklinkt dat God ‘niet kennen’ niet alleen betekent Gods naam niet weten te 

noemen, maar juist ook: Hem verwerpen.841 

(e) Lucas benadert het spreken over God vanuit de schepping en stelt in vs. 26a ἐποίησέν τε ἐξ 

ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων (Uit één enkele heeft Hij het gehele menselijk geslacht gemaakt). Het 

gebruikte ἐξ ἑνός (uit één) kan grammaticaal als mannelijk gezien worden en correspondeert dan 

met ἀνθρώπων (ἀνθρώπος, mens). Voor de lezer is dit een verwijzing naar de schepping van de 

mensheid die begint met die ene mens, Adam (Genesis 1), al wordt deze naam niet genoemd. Voor 

de niet-Joodse hoorders zou deze naam als toevoeging nietszeggend zijn. Het gebruikte ἐξ ἑνὸς kan 

ook grammaticaal als onzijdig gezien worden en betekent dan ‘uit één iets, uit één principe’. De 

uitdrukking is dan te interpreteren in stoïsche zin met de betekenis dat heel de mensheid zijn 

oorsprong heeft in god (Zeus) en een deel van hem is.842 Voor de lezer is God de Schepper, zoals de 

Schriften verkondigen. Voor de Grieken betreft het de godheid tot wie de oorsprong van de 

mensheid te herleiden is.  

                                                
837 Zie ook D. Zweck, ‘The Exordium of the Areopagus Speech,’ NTS 35 (1989): 102. 
838 Zie ook C.K. Rowe, ‘The Grammar of Life: The Areopagus Speech and Pagan Tradition,’ NTS 57 (Januari 2011): 
39. 
839 Keener, Acts 3:2634, 2635; M.D. Given, Paul’s True Rhetoric: Ambiguity, Cunning and Deception in Greece and 
Rome (Harrisburg: Trinity University Press, 2001), 71. 
840 Zie hoofdstuk 4. 
841 Zie Ex. 5:2; Jes. 19:21. 
842 Zie Epictetus, Discourses, boek 1.3, LCL131: 24, 25. Zie Seneca, Epistulae Morales Ad Lucilium, boek 4 brief 41, 
41.4.1, LCL, 75: 272-273. 
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(f) In vs. 30 wordt gesproken over ‘tijden van onwetendheid’ waaraan God voorbijziet, (οὖν 

χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεός). Hier komt de dubbele betekenis van ἄγνοιαν (vs. 23) 

terug. De Atheners beluisteren erin dat het gaat over de tijd dat men nog niet wist van de God over 

wie Paulus spreekt. De lezer als insider weet wat hiermee werkelijk bedoeld wordt en vat dit op als 

de tijd dat men de afgoden diende en zal bij het werkwoord ὑπεροράω aan de betekenis 

‘verachten’ denken.843 God kijkt niet oogluikend naar de afgodendienst maar bestraft deze. Bij de 

filosofen zal ὑπεροράω de gedachte oproepen dat de God van Paulus voorbijziet aan de tijden 

waarin zij van Hem nog geen weet hadden.  

 Lucas geeft thema’s weer waarmee de lezer vertrouwd is, maar die ook in de Griekse cultuur 

bekend zijn, zoals de schepping, verspreiding van de volkeren, de nabijheid van God, bestrijding 

van de idolatrie.844 Hij vertolkt de thema’s in Grieks-filosofische termen.845  

 

 

E. Bevindingen  

 

Met de nu volgende paragrafen ‘Lucas ten opzichte van de beoogde lezer’ en ‘de beoogde lezer ten 

opzichte van Lucas’ vat ik de communicatie samen die Lucas via deze toespraken met de lezer 

heeft.  

 

1. Lucas ten opzichte van de beoogde lezer van Hand. 13:13-48 

Het ligt voor de hand dat Lucas schrijft om gelezen/gehoord te worden. De analyse 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 sterk inzet op het zakelijke aspect van zijn 

boodschap, maar ook oog heeft voor het expressieve bij het doorgeven van zijn boodschap. 

Daarmee laat hij zijn betrokkenheid op de lezer zien. Aan het einde van de toespraak doet hij een 

appèl op de lezer, waardoor dat aspect extra nadruk krijgt.  

 In Lucas’ bewoordingen klinkt de taal van de Septuagint duidelijk door, met name in citaten 

en het gebruik van woorden uit de Septuagint. Hij gebruikt zo de taal die de beoogde lezer bekend 

                                                
843 Zie Bauer, Wörterbuch, s.v. ὑπεροράω. Het werkwoord ὑπεροράω is een hapax legomenon in het Nieuwe 
Testament. 
844 Hand. 16:24-26. 
845 Hiervoor verwijs ik naar hoofdstuk 4 ‘Het evangelie gebracht aan Grieken (Hand. 17:16-34)’. 
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is, hetgeen zijn betrokkenheid op de lezer tot uitdrukking brengt. De analyse via het model van F. 

Schulz von Thun bevestigt de hier genoemde uitkomsten. 

 In Handelingen 13 verbindt Lucas de lezer met het jodendom. De identiteit van de eigen 

gemeenschap van Jezus’ volgelingen wordt onder woorden gebracht, intern naar zowel leden met 

Joodse achtergrond als niet-Joodse leden die zich betrokken weten bij het jodendom en extern naar 

Joden en niet-Joden. Daarin wordt de nauwe relatie van de eigen gemeenschap met het jodendom 

aangegeven. Deze komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke benadering van de Schrift als 

Woord van God en het delen in de geschiedenis van God met zijn volk Israël. De gemeenschap van 

Jezus’ volgelingen ziet deze geschiedenis echter vanuit de betrokkenheid op Jezus. Gods belofte 

van een redder voor Israël is volgens Lucas met de komst van Jezus vervuld. Afwijzing van Jezus 

houdt dan ook verwerping van Gods redding in. Joden houden de prioriteit om de verkondiging van 

het evangelie te horen. Waar zij deze afwijzen, richten de predikers zich tot de niet-Joden, want ook 

zij moeten de heilsboodschap horen.  

 

2. De beoogde lezer van Handelingen 13:13-48 ten opzichte van Lucas 

Vanuit de modellen van F. Heider en T.M. Newcomb bezien is er sprake van een lezer die openstaat 

voor wat Lucas schrijft. Het model van F. Schulz von Thun biedt geen mogelijkheid tot analyse van 

de manier waarop de lezer de tekst benadert.  

 

3. Lucas ten opzichte van de beoogde lezer van Hand. 17:16-34 

Ook in Handelingen 17 blijkt bij de toepassing van de analysemodellen van F. Heider en T.M. 

Newcomb dat Lucas als auteur de bereidheid toont om communicatief toegankelijk te schrijven. De 

analyse van de toespraak volgens het model van F. Schulz von Thun laat zien dat Lucas 

voornamelijk de aandacht richt op het zakelijke aspect van zijn boodschap, al gaat dit samen met 

woorden die een expressief karakter dragen. Door het appèl om de ware God te dienen aan het 

einde te plaatsen, krijgt het appellerende aspect communicatief gezien een duidelijk accent.  

 In Handelingen 17 stelt Lucas de relatie tot niet-Joden in het algemeen aan de orde. De lezer 

maakt kennis met een rede die gehouden is voor het forum van de wereld. De identiteit van de 

gemeenschap van Jezus’ volgelingen komt tot uitdrukking in een confrontatie van het evangelie met 

de eigentijdse populaire filosofische stromingen als stoïcisme en epicurisme. Er vindt een polemiek 

plaats tegen idolatrie. Als in de toespraak de opstanding van Jezus aan de orde gesteld wordt, wordt 

de rede beëindigd. De kern van de boodschap is dan verkondigd.  

 Met het beeld van Paulus als filosoof, in het bijzonder gemodelleerd naar Socrates, worden 

zijn woorden getypeerd als een boodschap van wijsheid. Voor de lezer geeft dit de intellectuele 
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kracht van de gemeenschap van Jezus’ volgelingen weer. Hun geloof betreft de ware God die de 

Schepper is van de kosmos. Hij overtreft zelfs 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 Paulus’ woorden positief, 

dan wel neutraal duiden. De lezer die reeds bekend is met de evangelieboodschap, zal een kritische, 

dan wel afwijzende houding aannemen. Uit oogpunt van communicatie komt Lucas met zijn 

taalgebruik iedereen tegemoet. 

 

4. De beoogde lezer van Handelingen 17:16-34 ten opzichte van Lucas 

Evenals bij Hand. 13:13-48 is vanuit de toepassing van de modellen van Heider en Newcomb te 

concluderen dat de lezer openstaat voor wat Lucas schrijft. Een analyse via het model van Schulz 

von Thun van de manier waarop de lezer de tekst benadert, is niet mogelijk. Wél is op te merken dat 

bij Lucas’ gebruik van woorden met een polyvalente betekenis, de lezer de betekenis aan de 

woorden zal geven die past binnen zijn eigen verstaanskader. Lucas blijkt dus zijn taalgebruik af te 

stemmen op de doelgroep. De boodschap blijft gefocust op de persoon en het werk van Jezus: God 

heeft Hem tot Heer over alles gemaakt. 

 De beoogde lezer846 van deze toespraken en met hem de gemeenschap van Jezus’ 

volgelingen waartoe hij behoort, worden uitgenodigd om zich bewust te zijn van hun 

verstaanshorizon in de ontmoeting met Joden en Grieken.  

Het onderscheid in communicatie tussen de hoorders van Paulus en de in dit hoofdstuk besproken 

beoogde lezers is niet altijd eenduidig aan te geven.  

Zo wijst Klauck847 op het moeilijk te maken onderscheid tussen ‘narrative communication’ (Story-

world: Paul and the Athenians) en ‘communication via narration’ (the author and his readers). Als 

oorzaak hiervan stelt hij ‘narrated communication is communicated only via the narration’. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden, dan wel beperkingen van de door 

mij bestudeerde onderzoeksmodellen.  

 

 

  

                                                
846 Voor een schets van deze lezer, zie hoofdstuk 2. 
847 H-J. Klauck, Magic and Paganism in the Early Christianity: The World of the Acts of the Apostles (Edinburgh, T&T 
Clark, 1999), 81. 
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HOOFDSTUK 7. BEVINDINGEN: MET LUCAS LUISTEREN NAAR PAULUS 

 
 

A. Inleiding 

 

De geschriften van het Nieuwe Testament zijn ontstaan en doorgegeven in een cultuur die 

gedomineerd werd door mondelinge communicatie. Dit vormt het kader waarbinnen Lucas in het 

boek Handelingen een serie redevoeringen inzet om zijn boodschap te communiceren, meer 

specifiek: om gestalte te geven aan de communicatie van het evangelie. Een aantal redevoeringen 

staan op naam van Paulus. De interesse hiervoor en de vragen die dit opriep leidden uiteindelijk tot 

de vraagstelling waarmee dit onderzoek van start ging:  

 

 Hoe communiceert Lucas zijn boodschap met de ontvangers in zijn weergave van Paulus als 

 redenaar in Handelingen 13:13-48 en 17:16-34?  

 

Voor de beantwoording van deze vraag heb ik eerst aandacht geschonken aan communicatie als 

interactie tussen zender en ontvanger. Daarbij zijn in hoofdstuk 1 drie modellen besproken die 

gericht zijn op een verbale vorm van communicatie waarin de relatie spreker, boodschap en hoorder 

belicht wordt. Een methodische verantwoording van het toepassen van deze modellen op de 

redevoeringen volgde daarna. Vervolgens is aandacht geschonken aan de hermeneutiek van 

Gadamer als referentiekader voor mijn onderzoek. In Hoofdstuk 2 volgde een algemene oriëntatie 

op Handelingen met als aandachtspunten: de auteur, de eenheid van Lucas-Handelingen, de eerste 

ontvangers, de beoogde lezers, de overlevering en de toespraken. In de hoofdstukken 3 en 4 stond 

de exegese centraal van de toespraken van Paulus in Handelingen 13 en 17, die tevens in elk 

hoofdstuk leidde tot communicatieve verkenningen bij beide toespraken. 

 In de wijze waarop Lucas communiceert zijn verschillende niveaus te onderscheiden. Er is 

een vorm van communicatie van Paulus met zijn directe hoorders, vervolgens communiceert Lucas 

via deze toespraken met zijn beoogde en historische lezers, en ten slotte communiceert hij met de 

actuele lezers. In dit onderzoek heb ik mij gericht op de communicatie van het eerste en tweede 

niveau. De gegevens voor de toepassing van deze communicatiemodellen werden ontleend aan de 

exegese.  

 Door middel van de toepassing van de modellen is Paulus als spreker in beeld gebracht, 

maar ook hoe hij zich verhoudt tot zijn boodschap en zijn hoorders. De betrokkenheid van de 

participanten op Paulus en zijn boodschap werd eveneens via de modellen van F. Heider, T.M. 
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Newcomb en F. Schulz von Thun tot uitdrukking gebracht.  

 Ik beschreef in hoofdstuk 5 het sprekersprofiel van Paulus en het profiel van de hoorders in 

de situaties waarin Paulus optrad. In hoofdstuk 6 onderzocht ik de communicatie van Lucas met 

zijn beoogde lezers en historische lezers. In het nu volgende beschrijf ik eerst mijn bevindingen met 

betrekking tot Paulus en de communicatie met zijn directe hoorders en vervolgens de communicatie 

van Lucas met zijn beoogde lezers. 

 

 
B. Paulus: Zijn woord, zijn Joodse en Griekse gehoor 

 
1. Overeenkomst en verschil 

Paulus komt aan het woord in verschillende situaties. In de ene situatie bestaat zijn gehoor uit Joden 

en mensen die bekend zijn met de Joodse leefwijze en cultuur, in de andere behoren de hoorders tot 

de pagane samenleving die vertegenwoordigd wordt door epicureïsche en stoïsche filosofen. In de 

boodschap die Paulus verkondigt, horen Joden en Grieken behalve zaken waar zij eenzelfde inhoud 

aan toekennen ook zaken waarover zij verschillend denken of die zij vanuit hun achtergrond anders 

interpreteren. Vooral het Joodse gehoor weet zich aangesproken door prediking over de relatie van 

God tot zijn volk Israël en over vervulling van beloften. Jezus wordt bij name genoemd en Paulus 

spreekt over zijn kruisdood en opstanding, hetgeen vooral de volgelingen van Jezus zal hebben 

aangesproken. Ook ten overstaan van het Griekse gehoor in Athene spreekt Paulus over de relatie 

tot God en verkondigt hij het evangelie van Jezus en van de opstanding. Deze boodschap heeft 

Paulus blijkbaar in de synagoge en op de markt verkondigd, maar in de toespraak komt dit niet 

expliciet naar voren.  

 Het kernthema is in beide toespraken gelijk. Centraal staat het dienen van de ware God en 

daarnaast dat Jezus, al dan niet bij name genoemd, door God is opgewekt uit de dood. In beide 

toespraken klinkt de oproep tot omkeer. Tot het Joodse gehoor spreekt Paulus over Jezus als redder 

en vormen de woorden over Hem ‘een Woord van redding’. Hierover rept Paulus niet in zijn 

toespraak tot het Griekse gehoor.  

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

als spreker. Het model van Schulz von Thun verheldert dat Paulus in beide toespraken 

onmiskenbaar zorg besteedt aan de relatie met zijn hoorders. Op verschillende momenten is het 

appellerende aspect van zijn boodschap te onderkennen, in het bijzonder aan het einde van elke 

toespraak.  
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 Dat Paulus zijn woordgebruik aan zijn hoorders aanpast is evident.848 In Handelingen 13 

klinkt de taal van de Septuagint door, waarmee zowel de hoorders in de synagoge als de historische 

lezers vertrouwd zijn. Voor de hoorders in Athene en de historische lezers gebruikt Paulus/Lucas 

woorden met een meervoudige betekenis. Deze woorden kunnen positief en negatief opgevat 

worden. Het gehoor in Athene zal er een positieve, dan wel een neutrale betekenis aan hebben 

toegekend, terwijl de lezer ze kritisch, dan wel afwijzend zal hebben beoordeeld.  

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

Paulus. Hun aantal is bij de toespraak in Antiochië groter dan na de rede in Athene. Communicatief 

bezien, kan dit samenhangen met het verschil in het gemeenschappelijke referentiekader van Paulus 

en zijn hoorders. Er is een breed gemeenschappelijk referentiekader dat Paulus met zijn Joodse 

gehoor deelt. Bij een deel van het Griekse gehoor, de stoïsche filosofen, kan slechts een beperkt 

gemeenschappelijk referentiekader worden aangewezen, bij een ander deel, de epicureïsche 

filosofen, is er vrijwel geen sprake van een gemeenschappelijk referentiekader met Paulus. Het 

model van Heider laat zien dat de bereidheid tot luisteren aan het begin van de toespraak aanwezig 

is bij het Joodse gehoor, terwijl dit heel beperkt is bij het Griekse. Geconcludeerd kan worden dat 

een boodschap vooral gehoor vindt wanneer er sprake is van een breed gemeenschappelijk 

referentiekader. 

 

2. Evaluatie 

Het onderzoek heeft de compositietechniek in kaart gebracht die Lucas in Handelingen toepast. De 

beschreven communicatiemodellen boden de mogelijkheid toespraken in de Bijbel te analyseren 

aan de hand van de volgende elementen: de beginsituatie bij de toespraak, de wederzijdse relatie 

van de spreker en hoorders en de boodschap en aandacht voor het meervoudig horen. Aan de hand 

van de analyse kon een sprekers- en hoordersprofiel worden opgesteld en inzicht worden verkregen 

in de relatie die elk met de boodschap heeft. Deze werkwijze is bruikbaar bij het verstaan van de 

tekst.  

 Het hanteren van modellen kent beperkingen. Een model beschrijft op een eenvoudige 

manier de werkelijkheid en beperkt zich tot verschijnselen die belangrijk gevonden worden. De hier 

gebruikte modellen hebben als beperking dat de tijd waarop de toespraak gehouden wordt geen 

factor van betekenis is. Ook de geografische omgeving waarin de toespraak gehouden wordt, blijft 

buiten beschouwing. Er is bovendien geen aandacht voor non-verbale uitingen. Op deze zojuist 

genoemde beperkingen haak ik nu in.   

                                                
848 Zie hoofdstuk 6.  
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 De modellen zijn gericht op de interactie tussen spreker en hoorder(s). De beperking dat bij 

de modellen het tijdstip van de communicatie niet betrokken wordt, is voor mijn onderzoek niet 

relevant. Voor de auteur is het vermelden van een tijdstip niet van belang, noch voor de lezer om de 

betekenis van het narratief te kunnen duiden.  

 Expliciet wordt in de modellen niet gesproken over de plaats waar de spreker en de 

hoorder(s) elkaar ontmoeten. Dat wil niet zeggen dat de plaats helemaal geen factor van betekenis 

is. Impliciet kan deze wel medebepalend zijn voor de communicatie. In het model van Newcomb is 

aandacht voor de betrekkingsrelatie tussen spreker en hoorder(s), en met name de setting in de 

synagoge is medebepalend voor die relatie: spreker en hoorder ontmoeten elkaar daar als 

medegelovigen. Zo ook is in Handelingen 17 de Areopagus medebepalend voor de 

verbindingsrelatie tussen Paulus en zijn hoorders, die Paulus overigens niet positief benaderen. 

 Non-verbale uitingen worden in de modellen niet expliciet genoemd, maar impliciet hebben 

ze duidelijk een functie in het verhaal. Door het gaan staan in de synagoge en het wenken met de 

hand laat Paulus de betrekkingsrelatie zien tussen hem en zijn hoorders. Met het staan voor de 

Areopagus conformeert Paulus zich aan de gebruikelijke gang van zaken.  

 Ten aanzien van de beperkingen kan nu geconcludeerd worden dat de manco’s van de 

modellen niet onoverkomelijk zijn.  

 

 

C. Lucas: Zijn woord en zijn beoogde lezers 

 

1. Toepassing van de modellen  

In hoofdstuk 2 is beschreven dat de beoogde lezers volgelingen van Jezus zijn en bekend met het 

jodendom, omdat ze hoogstwaarschijnlijk van Joodse afkomst zijn of behoren tot de Godvrezenden. 

Wanneer Lucas communiceert met zijn beoogde lezers blijkt, bij de toepassing van het model van 

Heider en Newcomb op Handelingen 13, dat er sprake is van lezers die openstaan voor wat Lucas 

schrijft. Hetzelfde geldt voor Handelingen 17.  

 Toepassing van beide modellen op de positie van Lucas als auteur laat zien dat hij de 

bereidheid heeft zijn boodschap communicatief toegankelijk door te geven. Dat resultaat is niet 

opzienbarend, maar het bevestigt wel dat de theoretische benadering hier sluitend is. De uitkomst 

blijkt niet strijdig te zijn met de werkelijkheid. Op de vraag of Lucas erin slaagt om communicatief 

toegankelijk te schrijven ga ik nu in.  

 De manier waarop Lucas de toespraak in Handelingen 13 beschrijft, geeft bij toepassing van 

het model van Schulz von Thun in hoofdstuk 6 het volgende te zien. 
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Lucas schenkt duidelijk aandacht aan het zakelijke aspect van de boodschap. Hij heeft oog voor het 

expressieve bij het doorgeven van zijn boodschap, waarmee hij zijn betrokkenheid op de lezer laat 

zien. Een appèl op de lezer wordt aan het slot gedaan, waardoor het appèl communicatief gezien 

een duidelijk accent krijgt. Toepassing van dit model geeft een bevestigend antwoord op de vraag 

die zich bij Heiders model voordeed, namelijk of Lucas inderdaad zijn boodschap communicatief 

toegankelijk doorgeeft. 

 Hoe Lucas de toespraak in Handelingen 17 beschrijft, biedt – gerelateerd aan het model van 

Schulz von Thun – hetzelfde beeld van Lucas als auteur als bij Handelingen 13. Er is nadrukkelijk 

aandacht voor het zakelijke aspect van de boodschap en er is oog voor het expressieve bij het 

doorgeven van zijn boodschap. Een appèl op de lezer om de ware God te dienen wordt aan het 

einde van de toespraak geaccentueerd.  

 

2. Evaluatie  

In Handelingen 13 verbindt Lucas de beoogde lezer met de Joodse leef- en denkwereld. Voor de 

lezer van Joodse afkomst kan dit leiden tot een identificatie met de hoorders in de synagogale 

bijeenkomst en een heroriëntatie bewerken van zijn Joodse verstaanshorizon. De verstaanshorizon 

van de lezer van pagane afkomst wordt verbreed door de kennismaking met Paulus’ boodschap.  

 In Handelingen 17 verbindt Lucas de beoogde lezer met de pagane wereld die 

vertegenwoordigd wordt door de toen bekende stoïsche en epicureïsche levensvisies. Voor de lezer 

van Joodse afkomst houdt dit een confrontatie in van de eigen verstaanshorizon met die van de 

Grieken bij wie de verstaanshorizon gekenmerkt wordt door stoïsche en epicureïsche levensvisies. 

Voor deze lezer roept Lucas herinneringen op aan de polemiek van profeten uit de Tenach tegen de 

idolatrie. De lezer met een pagaan verleden kan zijn keus om de idolatrie af te wijzen nu bevestigd 

weten. 

 In Handelingen 13 geeft Lucas een toespraak in een synagogale setting weer en beschrijft de 

instemmende en afwijzende reacties daarop. In Handelingen 17 maakt hij gewag van de reacties na 

een toespraak voor een elitair Grieks gehoor.  

Hiermee brengt hij voor de historische lezers de identiteit van de gemeenschap van Jezus’ 

volgelingen onder woorden. Hij beschrijft die identiteit in relatie tot het jodendom en de pagane 

wereld waarin de gemeenschap leeft. De mogelijkheid om de historische lezer te duiden is heel 

beperkt gebleken.  

Van deze feitelijke lezer in de periode kort na voltooien en bekend worden van Handelingen  
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zijn er nauwelijks sporen te vinden.849  

Hoe Lucas in Handelingen 13 en 17 communiceert met deze lezer heb ik in hoofdstuk 6 verkend. 

 

Beluisterde Schriftwoorden.850 

In mijn onderzoek heb ik in het bijzonder aandacht geschonken aan de beoogde lezers. Ook heb ik 

de positie van de historische lezer aan de orde gesteld. In het nu volgende wil ik ons verstaan als 

actuele lezers verkennen.  

Gadamer attendeert met het begrip Vorverständnis er nadrukkelijk op dat niemand 

onbevooroordeeld naar een geschreven tekst kijkt. Als uitlegger ben je altijd met je hele zijn, met 

alles wat je meebrengt, betrokken bij een uit te leggen tekst. Ook het benaderen van de Bijbel is 

geen blanco gebeuren. Wie daarbij uitgaat van een geloofs-a-priori, zoals het openbaringskarakter 

van de Bijbel als Woord van God, behoeft niet gekwalificeerd te worden als iemand die 

onwetenschappelijk bezig is. Dat men zich bewust is van dit of een ander ‘vooroordeel’ is wel 

noodzakelijk. 

 In de hermeneutische omgang met de Bijbel kan niet voorbijgegaan worden aan een nadere 

bezinning op het unieke van de Bijbel als Woord van God.851 Daarbij komt het eigen gezag 

waardoor de Bijbel zich onderscheidt van een ‘gewone’ tekst voor het voetlicht. Dat gezag wordt 

niet op de Bijbeltekst gelegd, maar dringt zich bij het lezen op. Dit betreft de inhoud, de boodschap, 

het verhaal van de Schrift. Ook voor Gadamer is de Bijbel geen ‘gewone’ tekst, integendeel: ‘Die 

Heilige Schrift ist Gottes Wort.’852 Hij stelt in algemene bewoordingen dat een religieuze tekst ook 

niet louter als historisch document kan en moet worden opgevat, maar zo dat hij zijn 

heilswerkzaamheid behoudt.853 Bij het lezen en begrijpen van een Bijbelgedeelte zijn er naar het 

                                                
849 Voorgestelde dateringen van deze periode zijn omgeven door onzekerheden. Zie hoofdstuk 2. Ervan uitgaande dat 
Handelingen geschreven zal zijn na het jaar 70 n.Chr. in de laatste decennia van de eerste eeuw impliceert dat de 
verwoesting van Jeruzalem en haar tempel tot de historische context van deze lezer behoort. 
850 Dit opschrift ontleen ik aan de bundel meditatieve handreikingen van J.M. Hasselaar, Beluisterde Schriftwoorden 
(’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1988). 
851 Als we er bijvoorbeeld op letten hoe in het Nieuwe Testament gesproken wordt over het Oude Testament dan zien 
we dat Jezus, de evangelisten en de apostelen het Oude Testament beschouwen als een eenheid en talrijke teksten uit het 
Oude Testament identificeren met het Woord van God. Zij beroepen zich daarop als op gezaghebbende en beslissende 
uitspraken. Zo wordt verwezen naar het spreken van God via de profeten: ‘Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen 
heeft God in het verleden tot onze voorouders gesproken door de profeten.’ (Heb. 1:1). Binnen het Nieuwe Testament is 
er sprake van gezag met betrekking tot wat daarin geschreven is. We zien bijvoorbeeld in Joh. 2:22 een gelijkstelling 
van Jezus’ woord met het oudtestamentische Schriftwoord. Ook wordt aan het geschreven nieuwtestamentische 
evangelie dezelfde autoriteit toegekend als aan het Oude Testament zoals te lezen valt in Joh. 20:30-31; 21:24-26.  
852 ‘Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, und das bedeutet, dass die Schrift vor der Lehre derer, die sie auslegen, einen 
schlechthinnigen Vorrang behält. Das darf die Auslegung nie aus dem Auge verlieren. Auch als wissenschaftliche 
Auslegung des Theologen muss sie stets festhalten, dass die Heilige Schrift die göttliche Heilsverkündigung ist. Ihr 
Verständnis kann daher nicht allein die wissenschaftliche Erforschung ihres Sinnes sein.’ Gadamer GW I, 336. 
853 Gadamer, GW I, 313. 
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inzicht van Gadamer ten minste twee verstaanshorizonten betrokken, die van de tekst en de mensen 

uit haar eigen tijd, en die van ons in onze tijd. Wij komen tot verstaan wanneer we herkennen dat 

iets dat in de vroegere context een eigen betekenis had, ook voor onze tijd betekenis kan hebben. 

Daarbij moeten we bereid zijn onze eigen standpunten niet te projecteren op de tekst, maar deze 

naar de achtergrond te schuiven om ruimte te maken voor hetgeen de tekst te bieden heeft.854 In de 

terminologie van Gadamer is er dan sprake van een versmelting van beide horizonten. Hiermee 

wordt voorkomen dat wij vanuit onze eigen context de tekst annexeren. Zo zouden wij nu van 

mening kunnen zijn dat de toespraak van Paulus op de Areopagus op een mislukking is uitgelopen, 

gezien de beperkte reactie.855 Dit falen zou dan het gevolg zijn van Paulus’ manier van 

communiceren. De tekst van Handelingen 17 zet ons echter op een ander been. Lucas maakt 

melding van mensen die tot geloof komen. Onder hen is iemand die lid is van de Areopagusraad, 

een man met status. Ook de afzonderlijke vermelding van een vrouw, Damaris geheten, is geen 

opmerking in de kantlijn. Behalve deze twee zijn er nog anderen. Hiermee laat Lucas zien dat ook 

de toespraak in Athene een weergave vormt van de boodschap die de volgelingen van Jezus 

verkondigen. Met een kwantitatieve benadering van de reacties zouden we dus een criterium 

hanteren dat feitelijk niet op de tekst gebaseerd is. Uit mijn onderzoek blijkt dat zowel de toespraak 

in Antiochië als die op de Areopagus retorisch solide van opzet zijn,856 en dat de tekst laat zien dat 

afwijzende reacties niet het gevolg zijn van een gebrekkige communicatie.  

 Verstaan is volgens Gadamer een circulair proces.857 Een van de vormen daarbij is het heen 

en weer gaan tussen ‘geheel’ en ‘deel’. Door te letten op het geheel van Handelingen en de plaats 

die de toespraken daar innemen en omgekeerd de inhoud van de toespraken te vergelijken met de 

boodschap van Handelingen pas ik dit principe toe. Als conclusie zie ik dat de toespraken een 

                                                
854 ‘Wenn der Interpret das Befremdliche in einem Text überwindet und damit dem Leser zum Verständnis des Textes 
verhilft, bedeutet sein eigenes Zurücktreten nicht Verschwinden im negativen Sinne, sondern sein Eingehen in die 
Kommunikation, so daß die Spannung zwischen dem Horizont des Textes und dem Horizont des Lesers aufgelöst wird 
– was ich Horizontverschmelzung genannt habe.’ Gadamer, GW II, 351. 
855 De toespraak in Handelingen 17 wordt als een mislukking gezien door bijvoorbeeld: D.O. Dibelius, Die werdende 
Kirche: Eine Einführung in die Apostelgeschichte (Hamburg: Furche-Verlag, 61951), 263; C.H. Lindijer, Handelingen 
van de apostelen II (Nijkerk: Callenbach, 1979), 136; G. Schneider, Die Apostelgeschichte 2 (Freiburg: Herder, 1982), 
244. De toespraak wordt niet als mislukt beschouwd door: E. Haenchen, Die Apostelgeschichte (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 61968), 464; J. Roloff, Die Apostelgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981), 
267; G. Schille, Die Apostelgeschichte des Lukas (Berlin: Evangelische Verlaganstalt, 31989), 360; C.K. Barrett, The 
Acts of the Apostles, Vol. II, Acts XV- XXVIII (Edinburgh: T&T Clark, 1998), 854; B. Witherington, The Acts of the 
Apostles: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 532; D. Bock, Acts (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2007), 572-573; M.C. Parsons, Acts (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 249; D.G. Peterson, The Acts 
of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 504; J.W. Jipp, ‘Paul’s Areopagus Speech of Acts 17:16-34 as Both 
Critique and Propaganda,’ JBL 131(2012): 588; C.S. Keener, Acts: An Exegetical Commentary. Vol 3 (Grand Rapids: 
Baker Academic, 2014), 2677. 
856 Zie hoofdstuk 5 ‘Paulus: Zijn woord en zijn gehoor’. 
857 Gadamer, GW I, 179, 270-276. 
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wezenlijk onderdeel van het verhaal van Handelingen vormen, het verhaal van de verkondiging en 

voortgang van het Woord van God.858 Zij hebben een essentiële functie bij de verspreiding van het 

Woord van God. 

 Voor ons als lezers speelt de eigen context een rol bij het verstaan van de Bijbeltekst. Het is 

belangrijk na te gaan wat ons in de tekst aanspreekt of juist vragen oproept.859 Dit houdt niet in dat 

een tekst geen betekenis heeft als deze ons ‘niets zegt’. Willen we de tekst recht doen, dan kunnen 

we niet voorbijgaan aan de vraag: wat is de zaak waarover de auteur met zijn lezers wil 

communiceren?860 In de onderzochte redevoeringen heb ik op die vraag antwoorden gevonden en 

heb ik het hoe van het communiceren in beeld gebracht.861 

 

 

D. Een ontwerp van een hermeneutisch model 

 

Op grond van mijn onderzoek kom ik tot een ontwerp van een hermeneutisch model. Dit omvat het 

volgende: 

Communicatiemodellen bieden de mogelijkheid voor de empirische lezer om de relatie auteur, tekst 

en beoogde lezer te beschrijven bij het interpreteren van een tekst uit het Nieuwe Testament. 

Lettend op het model van Heider is het van belang om eerst vast te stellen wie de beoogde lezer is 

van het Bijbelboek waarvan de tekst deel uitmaakt. Vervolgens wordt nagegaan wat de lezer geacht 

wordt te weten op grond van hetgeen voorafgaat aan de te interpreteren tekst. Dit vormt dan het 

referentiekader van de lezer, en tevens de oriëntatie van de auteur ten opzichte van de lezer.862 De te 

interpreteren tekst omvat de boodschap die de auteur met de lezer wil communiceren. Die 

boodschap wordt geanalyseerd aan de hand van de volgende aspecten ontleend aan Schulz von 

Thun: het zakelijke aspect, het expressieve aspect, het relationele aspect en het appellerende aspect.  

 Dit hermeneutisch model richt zich op de communicatie in de tekst. Het volgende schema 

verduidelijkt dit model: 

Een beeld van de beoogde lezer > het referentiekader van de beoogde lezer  >  

de boodschap van auteur  > kenmerken van de boodschap (zakelijk, expressief,  

                                                
858 Dit in tegen stelling tot de werkwijze van een klassieke historicus als Thucydides. Bij hem fungeren de toespraken 
als commentaar op het verhaal dat hij vertelt. Zie hoofdstuk 2. 
859 Gadamer, GW I, 304. 
860 Gadamer, GW I, 297 ‘Das Ziel aller Verständigung und alles Verstehens ist das Einverständnis in der Sache.’  
861 Zie hoofdstuk 5 ‘Paulus: Zijn woord en zijn gehoor.’ 
862 Ontleend aan het model van Newcomb.  
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relationeel, appellerend) > het resultaat van de gemaakte analyse. 

 

Vanuit de hermeneutiek van Gadamer bezien, is het voor de empirische lezer van belang om 

aandacht te hebben voor:  

(a) Vooroordelen. Dit houdt in dat men zich bewust is van de vooroordeelstructuur van het verstaan. 

Interpreteren gebeurt vanuit onze ervaringen. Het komt erop aan zich van het eigen 

‘Vorverständnis’ bewust te zijn, opdat het eigene van de tekst die gelezen wordt tot uitdrukking kan 

komen.  

(b) Hermeneutische cirkel. Deze betreft de wisselwerking tussen deel en geheel in de interpretatie. 

De cirkel betreft ook het in elkaar vloeien van de beweging van de overlevering en de beweging van 

de lezer.  

(c) Werkingsgeschiedenis. Het begrip duidt op het doorwerken van interpretaties en commentaren 

die in de loop van de tijd van een bepaalde tekst gegeven zijn. De lezer van de tekst staat in deze 

geschiedenis en wordt bij het verstaan van de tekst door de interpretatiegeschiedenis beïnvloed. De 

lezer moet zich bewust zijn van dit mechanisme dat actief is bij het lezen.  

(d) Verstaanshorizon. De lezer ontwerpt een horizon van het verleden, waarin de oorspronkelijke 

tekst is opgeschreven en hij vormt een verstaanshorizon van de eigen tijd.  

(e) Applicatie. Het verstaan van de tekst houdt in dat te begrijpen tekst van toepassing is op de 

actuele situatie van de lezer. Verstaan doet men, als de vragen waarop de tekst antwoord geeft, ook 

eigen vragen zijn.  

 

 

E. Ten slotte 

 

De Bijbel laat zich kennen als het Woord van God, waarin God naar mensen toe komt.863 In de 

Schrift is via mensen Gods spreken en handelen op bepaalde wijze vastgelegd in taal. Dit Woord 

richt zich tot ons als huidige lezers die over een canon beschikken en Handelingen kunnen plaatsen 

in het geheel van het Nieuwe Testament. Daardoor hebben wij, nog afgezien van de afstand in tijd, 

een andere (intertextuele) relatie met de tekst dan de door Lucas beoogde hoorders en lezers van 

Handelingen.  

 De relatie tekst en lezer kan benaderd worden met de metafoor van Gadamer: tekst en lezers 

                                                
863 Overigens: Gods Woord is ruimer dan alleen de Schrift. Door de eeuwen heen is Zijn Woord zo verstaan dat dit ook 
Zijn daden omvat. God spreekt ook in de daad van het zenden van Zijn Zoon. Vergelijk Hebr. 1:1 ’Op het laatst, in deze 
dagen, heeft Hij gesproken tot ons in de Zoon die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles.’ 
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zijn als gesprekspartners. Als Woord van God heeft de Bijbeltekst een autonome status als 

gesprekspartner en is geen eigendom van de lezer.  

 Met Lucas luisteren naar Paulus gaat via woorden. De Bijbel als Woord van God is ook 

gewoon mensenwoord met een menselijke geschiedenis. Met beide aspecten dienen we rekening te 

houden bij het omgaan met de Bijbel. Exegese en hermeneuse kunnen hulplijnen aanreiken bij lezen 

dat luisterend verstaan wordt.  
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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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SUMMARY 

 
Chapter 1 INTRODUCTION 

The writings of the New Testament are composed and received in a culture dominated by oral 

communication. Therefore I involve in my research studies which highlight the orality in the 

tradition of the writings. In the Bible, the spoken word is transmitted by numerous dialogues and 

speeches. In Acts, Luke uses a series of speeches to communicate his message. 

 My research aims to gain insight into the way Luke communicates the Gospel through these 

speeches. A number are in Paul’s name. It concerns the person of Paul as seen by Luke, and not the 

historical Paul as he is known in his letters. The name Paul is used for the Lucan Paul. 

 In this study the central question is: how does Luke communicate his message to his 

receivers in his typifying of Paul as orator in Acts 13 and 17?  

This communication takes place on different levels. There is communication in the text where Paul 

in a speech addresses a particular audience. At the same time Luke communicates through the 

speeches with his intended readers. There is also communication with the reader of today.  

 Communication can be described as a process, in which an attempt is made to ‘make 

common’ the world of living and thinking of the transmitter and the receiver.  

 In this first chapter, I discuss forms of communication and research method, derived from 

the communication models of F. Heider, T.M. Newcomb and F. Schulz von Thun. These models 

refer to oral communication. These offer the possibility to describe Paul as speaker, his relationship 

to his hearers and his message. 

 When interpreting a text, the starting point can be chosen in the text itself, but also in the 

reader. Gadamer’s hermeneutical approach offers the opportunity to an integral approach to both 

the text and the reader. He pays much attention to the relationship between text and reader, with on 

the one hand an eye for the historical distance between the two, and on the other hand, for the input 

of the reader in interpreting the text. Gadamer gives no rules for interpretation, but describes 

processes which go with it.  

 Finally, I will discuss in this chapter the concepts used by Gadamer. These are the points of 

attention for my research.  

 

Chapter 2 ACTS AND THE FIRST RECIPIENTS 

The title of my research ‘With Luke Listening to Paul’ leads to the question ‘who is Luke?’ The 

approach is part of the general orientation of Acts in the framework of my research. 
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 A large majority of researchers share the view that the author of the Gospel of Luke and of 

Acts is the same. It is thought that he was a Jesus’ follower of non-Jewish origin who might have 

belonged to the God-fearers. Following the example of the early-Christian tradition I refer to him as 

Luke. He describes himself as a traveling companion of Paul during different time periods. On the 

basis of the prologues, the genre, the narratives and theology, I examine the unity of both writings. 

In the ‘we-sections’ the author refers to himself as eye-witness of Paul’s missionary work. 

 To gain insight into the first recipients of Acts, I focus on dating.  

However, datings are surrounded by uncertainties due to the lack of significant data. As a starting 

point I take the most common period 80-85 AD. This means that the first historical reader lives in a 

time after the destruction of Jerusalem and the temple in the year 70 AD and there is a removal 

going on between Jews and the community of followers of Jesus. 

Through the command to Theophilus Luke is looking to disseminate his writings through 

Theophilus’s social network. It is clear that the Gospel of Luke and Acts do not focus on one 

individual reader. From a narrative perspective it constructs a portrait of readers who see followers 

of Jesus who are familiar with Judaism. 

 Luke records the story of the proclamation of the Word of God. He does this in the then 

common Hellenistic style of history description. With a classic historian as Thucydides speeches 

function as a commentary on the story. With Luke, however, these have an essential function in the 

spreading of the Word. These speeches are placed in Acts according to a clear structure and occur at 

crucial moments in the story. The published speeches are not be taken as strictly literal reports or 

transcripts. Most scholars believe that the main points are passed on of what would have been said 

in those circumstances. A further exploration of the authenticity of the speeches is beyond the scope 

of my research. 

 My research focuses on the literary image in Acts of Paul, who communicates the gospel 

with people in different situations. Through this description of Paul, Luke communicates with his 

readers. This communication is addressed in Chapter 6. The actual reader/hearer hears how the way 

and the content of the Gospel is preached to Theophilus. 

 The writings of the New Testament are made and received in a world which was dominated 

by oral communication. Written texts were usually read out loud in public. There is evidence that 

the authors of the New Testament deliberately gave oral/auditory indications in the text to help their 

listeners when listening.  

 In this chapter, I discuss these oral/auditory clues and address the fact that in the course of 

time, written texts of the New Testament were passed on both written and orally.  Researchers state 

that instead of focusing on the written text as a model, attention should be given to orality and 

memory. Reading is then characterized as oral performance, sometimes conceived as 
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entertainment. In this approach called performance criticism the written text is based on oral 

dimension. This view is not generally accepted. In the following sections, I discuss stylistic and 

rhetorical features of the speeches in Acts 13 and 17. 

 

Chapter 3 THE GOSPEL BROUGHT TO JEWS 

Using the following analysis of Acts 13: 13-48, I search for data to describe the communication 

within the narrative of this section in Acts. The attention is hereby focused on the display of Paul as 

retro, the content of his message, and the circle of his hearers. This exegesis provides the data for 

chapter 5 in which this communication is discussed. 

 Besides the communication of Paul with his hearers Luke also has a group of intended 

readers in mind. In the exegesis I also search for data relating to this second layer. This 

communication is the subject of chapter 6.  

 Luke speaks in Acts about a preaching Paul, but up to the speech in Acts 13 a further 

development of the content of Paul’s preaching is missing. With this speech in the setting of a 

synagogue Luke shows explicitly what the proclamation of Paul to the Jew means, and paints him 

as a Greek orator. Luke lists the themes which Paul uses in his preaching to the Jews. These are: (a) 

the God of Israel acts in the history of his people; (b) God fulfills his promises in and with the 

coming of Jesus; (c) justification for God can only be through Jesus by faith; (d) the Law of Moses 

does not justify; (e) Jesus is the Savior who was crucified, dead and buried; (f) Jesus is raised from 

the dead by God; (g) warning of a potential judgment; (h) call to repentance; (i) the Gospel comes 

first to the Jews, when rejected by them Paul turns to non-Jews. 

 From a rhetorical perspective I am exploring whether Paul possibly searched to connect to 

the prior readings in the synagogue and hence to his hearers. The speech turns out to have 

characteristics of classical rhetoric. Luke presents Paul explicitly as messenger in the wake of 

witnesses from the Scripture, hereby indicating his reliability as messenger, for the Scriptures are 

authoritative for his hearers, who are Jews and God fearers. On the following Sabbath the service is 

attended by ‘almost the entire city’.  A conflict arises with the Jews. Non-Jews respond with 

gladness to Paul’s words. The rejection by the Jews is, for Paul, reason to say that the Word of God 

first reached them, but that there is now also room for the preaching to the Gentiles. 

 I end the chapter with communicative explorations, relating to the communication contained 

in the text regarding Paul and his hearers in the meeting in a synagogue. As previously stated, the 

communication of Luke with the intended readers is addressed in chapter 6. 
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Chapter 4 THE GOSPEL BROUGHT TO GREEKS 

In this chapter I give an analysis of Acts 17: 16-34, which data I use to describe the communication 

of Paul in Athens. Within the text Paul is in contact with different sections among the Athenians. At 

the same time Luke communicates with his intended readers. As in the previous chapter, I draw 

attention to Paul as orator, the content of his message and the circle of his hearers.  

 In the first century of our era Athens is considered a cultural center. It is in this very city the 

confrontation between the Gospel and the pagan world occurs. Luke demonstrates Paul’s 

interpretation of pagan images from a Jewish perspective. Paul’s dislike of the idolatry is expressed 

in the choice of words. 

He proclaims the Gospel in the synagogues and on the market, where he is in a debate with 

Epicurean and Stoic philosophers. The way he works and speaks reminds them of the famous Greek 

philosopher Socrates. With this image Luke demonstrates that Paul can be successful under the 

great intellectuals of his time. Hence the reader is told that the message of Paul is of great 

importance. With the note ‘because he preached Jesus and the Resurrection’ Luke provides the 

readers with the context in which the speech must be placed. 

 Paul justifies himself before the Areopagus Council. Whether this is a legal setting is for 

authors subject of discussion. The speech, which has characteristics of classical rhetoric, is 

particularly addressed to those named philosophers. For the intended readers Paul’s performance 

provides a critical approach in these for them well-known sections. As point of connection Paul 

uses the inscription ‘to the unknown god’ which he had seen on an altar in Athens, but there is no 

equivalence between the ‘unknown god’ and the God proclaimed by Paul. He is looking to connect 

with his hearers in the terminology he uses. With a quotation from the pagan poet Aratus he 

provides a bridge to his hearers. He does not mention the quote casually, but lets it converge with 

words from Scripture. Although he gives no direct quotes, there are implicit references.  

 The original readers will recognize these which enhance the reliability and consistency of 

his message to non-Jews. The aim is to know and to serve the true God. The hearers in Athens are 

called to repent to Him. This call has its origin in the judgment day laid down by God about 

humanity. He will give this judgment ‘by a man he has designated for that purpose.’ God raised 

Him from the dead. Paul does not mention Jesus’ name.  

 The breaking point for the hearers is Paul’s talking about the resurrection of the dead. Some 

mock Paul. Others say they are willing to hear him again, keeping an open mind. 

 The confrontation of the Gospel with the pagan thinking in the center of the early culture 

seems limited in result, but is not without perspective. There are those who are connecting with 

Paul.  
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 The communication of Paul with the hearers in Athens, and that of Luke with his intended 

readers will follow in the next chapters. 

 

Chapter 5 PAUL: HIS WORD AND HIS HEARERS 

In this chapter I give a brief characterization of Paul as a speaker in Acts 13 and 17. He passes on 

his message to a different group of hearers. The question is whether the different hearers also lead 

to a different message. To answer this question I compare the message of both speeches, followed 

by a picture of Paul’s hearers at said speeches. When examining the communication in Acts 13 and 

17, I am using the models described in Chapter 1. These highlight the relationship of the speaker, 

the message and the hearer.   

 A comparison of the message shows in the following summary: First of all, God is the 

acting one in both speeches.  

 His acting in Acts 13 is especially focused on Israel as His people. It is specifically His 

people because He has chosen them to this end. In Acts 17 His acting pertains to the whole world 

and carries a universal character. The Cosmos owes its existence to Him and thus is His world. In 

Acts 13 the name of Jesus is mentioned as the Savior who, after He died on the cross, was buried 

and rose again. In Acts 17 He is not mentioned by name. He is the Risen one from the dead and in 

the future will judge mankind. Also in Acts 13 there is mention of judgment and there is a call to 

repentance, same as in Acts 17.  

 The message appears to have similar central themes for both Jews and non-Jews. These 

themes are: To serve God in the right way; Jesus is the One resurrected by God; there is judgment 

by God; there is a call to repentance. However, there is a difference in the approach of Jesus. In the 

meeting in Antioch they speak about Him as Savior and the words about Him form a ‘word of 

salvation’ (Acts 13:26). This approach is lacking in Acts 17, where the reference to the history of 

Israel is not given. 

 In Acts 13 the hearers are Hellenistic Jews and God fearers. There appears to be a wide 

common frame of reference between Paul and his hearers. New to them is the Christological-

soteriological approach by Paul, with a strong accent on the resurrection of Jesus. 

 The communicative approach, in applying the model of F. A. Schulz von Thun (Chapter 1), 

shows that Paul pays much attention to the relational aspect of his message. In the last part of his 

speech this compelling aspect is strongly present. He is an emphatic messenger who wants to 

convince them of the importance of the message and calls to repentance. 

 As hearers in Acts 17 Luke mentions Epicurean and Stoic philosophers. In Athens there is a 

limited common frame of reference between Paul and the Stoics, as well as the Epicureans.  From a 
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communicative point of view Paul focuses strongly on the relational level. He addresses the hearers 

with ‘you are very religious’ which in their point of view is a positive indication. During the speech 

he clearly appeals to this relational level. The whole speech has a compelling accent, which is very 

strong at the end. By mentioning the resurrection from the dead, he distances himself from the 

world of thought of the Stoics and the Epicureans. With his mention of a divine governance and 

judgment Paul goes totally against the view of the Epicureans. After all, in their vision the gods 

keep themselves totally aloof from the world stage. 

 In Chapter 1, I described communication as a process in which an attempt is made to create 

‘the common’ world of living and thought of the transmitter and the receiver. When Paul begins this 

process with his hearers in Acts 13 and 17, can we truly consider this ‘creating common’ ground? 

This question is addressed at the end of this chapter 5. 

 

Chapter 6 LUKE: HIS WORD AND HIS READERS 

This chapter is about Luke’s communication with the intended reader in the speeches in Acts 13 

and 17. In chapter 2, I have sketched a picture of these readers. It is that of Jesus’ followers who are 

familiar with Judaism and the Scriptures of Israel. Perhaps they are of Jewish origin themselves or 

belong to those who are God-fearers.  Through the communication with these implied readers, Luke 

communicates with the first generation of readers of Acts who live in the second half of the first 

century. He directs, with the mention of the speech in Act 13, attention to a gathering of Jews in a 

setting of synagogue in the diaspora, including the presence of God-fearers. Through the speech 

Luke outlines the identity of the Jesus’ followers community, by focusing on the relationship of 

Jews, and non-Jews who feel connected to Judaism. I discuss in this chapter some aspects which 

capture this identity.  

 In Acts 17 Luke addresses the intellectuals amongst the non-Jews. The speech is situated in 

Athens, a city with a centuries’ long rich philosophical and cultural reputation. In the first century 

of our era, she still has fame as a cultural center. In this environment Paul holds a speech to an 

audience which includes Epicurean and Stoic philosophers.  

 For the historical reader the world of thinking of these philosophers would be recognizable. 

This is an essential confrontation of the Jesus’ followers community with the surrounding culture 

which is strongly influenced by Epicureanism and Stoicism. Those who come from the Jewish 

tradition are familiar with, and formed by the controversy against the idol worship, which is 

described here.  The members of the Jesus’ followers communities originating from the Greeks 

have previously worshipped the gods to which these images refer. They are confirmed in their 

choice to abandon idol worship and follow the way of the Gospel.  
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 It is obvious that Luke writes to be read. The analysis of both speeches, through the models 

of F. Heider and T.M. Newcomb, confirms this, and shows the willingness of Luke to present a 

message which is accessible from a communicative point of view. Through the analysis via the 

model of F. Schulz von Thun it shows that Luke strongly expresses that there is a factual intention 

in both speeches. He knows how to pass on his message in an expressive manner. Thus he shows 

his involvement with his reader.  At the end of each speech he appeals to the reader. By ending each 

speech this way, the appeal gets great emphasis from a communicative point of view.   

 In Act 13 the language of the Septuagint resonates strongly. Quotes and words from the 

Septuagint underline this. He uses the language of the Septuagint with which the reader is familiar. 

It shows again his close involvement with the reader. This confirms the outcome of the analysis 

through the model of F. Schulz von Thun.   

With Paul appearing as a philosopher, in particular modeled after Socrates, the words of Paul in 

Acts 17 are characterized as a message of wisdom. For the reader this reflects the intellectual 

strength of the community of Jesus’ followers. The faith of Jesus’ followers concerns the true God, 

Who is the Creator of the Cosmos. He even surpasses the gods of Athens. 

 In Acts 17 Luke uses words which have an ambiguous meaning. These can be interpreted 

positively and negatively. The hearers in Athens will give these a positive or a neutral 

interpretation. From a communicative point of view Luke meets them by using this language. The 

reader who already is familiar with the Gospel message will either follow the critical or the negative 

approach.  

 

Chapter 7 FINDINGS: WITH LUKE LISTENING TO PAUL 

After an overview of the approach followed in this study, now the relationship is summed up by 

discussing ‘Paul: his word, his Jewish and Greek hearing’. His message appears to have, besides a 

common content, also differences, based on the different hearing. The core theme is equal in both 

speeches. It aims at serving the true God. In both speeches there is a call to repentance. To the 

Jewish hearing Paul speaks about Jesus as the Savior. To the Greek hearing he does not mention 

that. The application of the communication models shows a contextual approach of Paul as speaker. 

At the end of both speeches, there are those who heed the message of Paul. There is a big difference 

in number. It turns out that the message especially lands when there is a broad common frame of 

reference between Paul and his hearing.  

 The described communication models provide an opportunity for an analysis of speeches in 

the Bible. These models are also useful for an analysis of the relationship ‘Luke: his word and his 

intended readers’. This analysis is being described in a summarizing manner. 
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 Through the speeches in Acts 13 and 17, Luke puts, for the historical readers, the identity of 

the faith of the community of Jesus’ followers to which they belong, into words. He describes this 

in relation to Judaism and the pagan world in which the community lives.  

 The chapter is concluded with the representation of a design of a hermeneutical model 

which is developed on the basis of this research. Besides, relevant elements of the hermeneutics of 

Gadamer are used. 
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