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BIJ PAULUS
ACADEMISCH P R O E F S C H R I F T
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR
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STELLINGEN
I
Handelingen 5 : 36 w . stelt den opstand van Theudas
en dien van Judas Galilaeus in een anderen tijd dan
Josephus (Ant., XX, V, § i, 2).
II
Handelingen 15 : 20 en 29 behoort
tekst.

TTVIKTOÜ (-Ó5V)

in den

III
Handelingen 18 : 18 vertale men: „. . . . nam hij afscheid
van de broeders en voer naar Syrië af, in gezelschap van
Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchreae zijn hoofd
had laten scheren; want hij had een gelofte gedaan".
(Cf. H. Oort, Het N. T. opnieuw uit den grondtekst
verklaard, Zaltbommel, 1912).

IV
Van de érrra fjiJiépai (Handelingen 21 : 27) is nog geen
afdoende verklaring gegeven.

V
ripcoTov (Romeinen i : 16) moet chronologisch worden
opgevat.
P. G. KUNST

II

VI
H. Windisch, Paulus und das Judentum, Stuttgart, 1935,
verklaart ten onrechte de houding van den Apostel Paulus
o.a. uit iranisch-arische invloeden.
VII
De i'-auctoris in het opschrift boven Psalm 122 en Psalm
124 kcin niet worden verklaard als een opdracht aan den
dichter David.
VIII
De beginselverklaring van de Christelijk-Democratische
Unie (Alg. Ledenvergadering 12 December 1931) ziet
voorbij, dat de wraak archetypisch is in Godzelf en moet
daarom op grond van het zesde gebod worden afgewezen.
IX
Het zingen Vcin het ,,Wilhelmus" door de Gemeente na
afloop van de godsdienstoefening op den Zondag, volgend
op 31 Augustus, kan niet worden veroordeeld als vermenging van Kerk en Staat.

X
Uit K. Pieper, Paulus, Munster, 1926, blijkt, dat bij de
behandeling van Petrus' veinzen in Antiochië (Galaten 2)
de censuur van de Roomsche geestelijkheid verplicht is,
de sacrosancte positie van Petrus te handhaven ten koste
van de Schrift.
...
: • - .. ,ru-> •.
XI
De groeiende belangstelling voor Ouderlingen- en Diakenenconferenties in de Gereformeerde Kerken kan op
den duur een gevaar beteekenen voor den invloed van
de meerdere vergaderingen.

in
XII
De zeer uiteenloopende bedragen van de emeritaats- en
pensioensgelden in de Gereformeerde Kerken dienen te
worden herzien en berekend naar één tarief.
XIII
De georganiseerde Evangelisatie moet het bijzondere werk
(huisbezoek, ziekenbezoek enz.) laten vooropgaan.
XIV
Het is van veel belang met de catechisanten vraaguren
te houden.
XV
Bij de verkiezing van een Dienaar des Woords uit een
tevoren gepubliceerd tweetal of drietal, dient tegelijk met
het verzenden van den beroepsbrief aan den gekozen
Dienaar des Woords, aan de(n) andere(n) betrokkene(n)
van den uitslag der stemming bericht te worden gezonden,
opdat ook dezen vóór de publicatie in de pers daarvan
kennis kunnen nemen.
XVI
De historieschrijvers hebben er niet genoeg mee gerekend,
dat het testciment van Anna van Twickelo en haar eenigen
zoon Balthazar Boedeker, waardoor de stichting van de
Illustere School te Deventer in 1630 werd mogelijk gemacikt, bepaalde, dat moest worden overgegaan ,,tot
fundatie und oprichtinge e e n e r
Universiteit
und Hoeger Schoelenn" enz. (Oud-Archief van Deventer,
sub no. 1056).
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INLEIDING
Danaeus schrijft bij de uitgave van zijn boekje over het
leven van den Apostel Paulus, dat hij wel critiek verwacht
van sommigen, die zijn werk overbodig zullen achten,
omdat er al zooveel over Paulus geschreven is. Hij zegt:
Car les vns eftimeront, que ce foit vne peine prinfe par
moy povr neant, & fans qu'il en fvft befoin, veu que
cefte vie avoit defia efté mife par efcrit'^. Dat was in
1595. Hoeveel werken zijn sindsdien over den grooten
Heidenapostel verschenen. Er behoort dan ook eenige
moed toe, na meer dan drie eeuwen zich te zetten tot een
studie over Paulus' missionaire leven, Danaeus' verzuchting ten spijt.
De aanleiding tot het hiernavolgend onderzoek is niet om
van Gereformeerde zijde een werk aan de reeds zeer uitgebreide litteratuur over den Apostel Paulus toe te voegen.
Eer ligt zij daarin, dat na de ommezwaai van de NieuwTestamentische Theologie, ten aanzien van den Apostel
Paulus maatgevend is gebleven, wat door Harnack bij
verschillende gelegenheden is geponeerd. De Tübingsche
idee werd voorgoed verlaten, de brieven van Paulus als
van zijn hand aanvaard en de Handelingen der Apostelen
al vroeger gedateerd ^.
^ La vie de St. Paul, recueillie tant de l'Escriture sainte, assavoir, de ses Epistres, et du livre des Actes des Apostres que des Peres anciens etc. par Lambert Daneau. Par les Heritiers d'Eustache Vignon. [Geneve] MDXCV, pg. 2.
^ cf. A. Jülicher, Die jüdischen Schranken des Hamack'schen Paulus, Protest.
Monatshefte 17e jrg. Leipzig, 1913, pgg. i en 2.
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INLEIDING

Zoo werd Paulus beschouwd als de groote pionier van
het Christendom onder de Heidenen, maar hij bleef de
man, die door zijn ,,jüdische Schranken" belemmerd werd
om zich geheel los te maken van zijn afstamming en opvoeding. Hij bleef altijd Jood.
Zoodoende bleef een zekere onbevredigdheid hangen, die
zich uitte in allerlei pogingen om het probleem van Paulus'
optreden nader tot een oplossing te brengen. P. Feine
heeft in het begin van zijn studie over Paulus ^ daarvan
een overzicht gegeven. Hij onderscheidt de ,,intellektualistisch-lehrhafte" verklaring (waartoe hij van de ouderen rekent F. Chr. Baur, O. Pfleiderer en K. H. Weizsacker en van de jongeren A. Harnack en O. Holtzmann);
dan de ,,religionsgeschichtliche" (waartoe hij rekent W.
Bousset, H. Gunkel, P. Wendland en W. Wrede); voorts
de „eschatologische", vertegenwoordigd door R. Kabisch
en Alb. Schweitzer, terwijl hij tenslotte zichzelf voegt bij
een groep, die naar zijn meening een ,,religiose" verklaring
geeft. Onder haar aanhangers noemt hij K. Barth, A.
Deissmann, A. Schlatter, R. Seeberg, A. Titius, Joh.
Weiss e.a. ^.
Zoo is men in allerlei richting uiteengegaan, met het
gevolg, dat de resultaten van het onderzoek de grootst
mogelijke variëteit vertoonen. Ieder ontdekte weer iets
nieuws in het optreden van Paulus; achtereenvolgens ontving hij verschillende epitheta: theoloog (Wrede), mysticus (Deissmann), eschatoloog (Schweitzer), klassiek vertegenwoordiger van het Hellenisme (v. Wilamowitz), poli-

* cf. P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927.
' Dezelfde, a.w. pg. 68. Met een verwijzing naar K. Holl, Urchristentum und
Religionsgeschichte, 1925, pg. 9 herinnert P. Feine eraan, dat mysterienreligies
in Paulus' dagen nog niet bekend waren. Dus moet men daarmee voorzichtig zijn.
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ticus (Ed. Meyer) ^, rationalist (Fichte) ^, dogmaticus (J.
Kaftan)^ enz.
Door de voorstanders der verschillende benamingen, die
elk een geheele beschouwing involveeren, is over en weer
geschreven en gecritiseerd. Om er twee te noemen, wijs
ik eerst op wat Julius Kaftan schrijft over de godsdiensthistorische methode van W. Bousset: ,,Dies geschichtliche
Lebensbild Jesu ist in Wahrheit das Glaubensbekenntniss
des modernen Christen" *. Vervolgens op wat P. Feine
schrijft ^ over de eschatologische methode van Alb.
Schweitzer, wiens oordeel over bepaalde feiten hij wel
heel sterk beïnvloed acht door eigen zienswijze.
Men zou op die manier haast kunnen zeggen dat het hier
staat als met het werk van Pierson-Naber: Verisimilia,
waarover A. Kuenen m zijn critiek heel ondeugend opmerkte: ,,(De) resultaten van de c r i t i e k . . . . z i j n . . . . in
waarheid de motieven*.
De vraag zou kimnen worden gesteld of de bovengenoemde
verdeeldheid niet moet gebruikt als argument tegen het
wetenschappelijke werk van hen, die van een overtuiging
uitgaan, i.e. tegen hen, die het optreden van den Apostel
Paulus vanuit één gezichtspunt willen beschouwen. Van
zekere zijde' wordt daarop stelselmatig gewezen. Maar
* cf. J. de Zwaan, Paulus en het Evangelie, Onder eigen vaandel, ie jrg. no. 2,
pg. 109.

* cf. W. Lütgert, Die Religion des deutschen Idealismus und Ihr Ende, I, 2,
2e dr. Gütersloh, 1923 pg. 34/s° Julius Kaftan, Jesus und Paulus, Tubingen, 1906, pg. 42: „Paulus ist Dogmatiker"; cf. ook pg. 51, waar hij, in tegenstelling met Wrede, den apostel Paulus:
,,De e t h i c u s van het Christendom" noemt.
* Julius Kaftan, a.w. pg. 12.
^ P. Feine a.w. pg. 8.
' cf. A. Kuenen, Verisimilia? Theol. Tijdschrift 1886 pg. 533.
' Wij noemen hier uit het Nieuw Theol. Tijdschrift van de laatste jaren enkele
uitspraken:
22e Jrg. afl. 4, 1933 pg. 354, waar A. W . Groenman schrijft: ,,Ofschoon de
wetenschappelijke waarde van dezen Commentaar (bedoeld wordt W . H. Gispen,
Exodus I, Kampen 1932. P.G.K.) door haar gebondenheid aan de inspiratieleer,

4

INLEIDING

wij meenen, dat onze tijd meer dan ooit het goed recht
bewezen heeft van wat Dr. A. Kuyper schreef: ,,Wie
zich tot ernstig onderzoek van deze geschriften (de canonieke boeken van de H.S., P.G.K.) zet, voelt zich, eer hij
onderzoeken gaat, door hun autoriteit in de mystiek van
zijn hart g e b o n d e n , of wel hij leeft uit een overtuiging, die de erkenning van deze autoriteit u i t s l u i t .
Het is dus niet zoo, dat alleen de geloovige hier bevooroordeeld en gebonden zou zijn, de ongeloovige onderzoeker
is dit evenzeer . . . . De Schrift zelve dwingt tot dit kiezen
van p o s i t i e . . . . Neutraal tegenover de Heilige Schrift
staat niemand ^.
Uit deze stelling ten aanzien van de Heilige Schrift is
voor ons ontstaan de vraag of de bovengenoemde bein haar geheel twijfelachtig moet heeten" . . . . en even later, op dezelfde bladzijde, in verband met C. van Gelderen, Amos, Kampen 1933 eenzelfde geluid.
Nog erger maakt het E. J. van der Brugh in hetzelfde tijdschrift 23e jrg. afl. 3,
p g . 264, die naar aanleiding van D . H. T h . Vollenhoven, Het Calvinisme en
de reformatie der Wijsbegeerte, Amsterdam 1933, pg. 309: ,,Zal objectiviteit
mogelijk zijn, dan moet de onderzoeker staan op een basis, die niet haar vastheid aan hem ontleent, maar integendeel hem een rustige plaats verschaft, noodig
voor zijn werk", de opmerking maakt, dat een dergelijke principieele stelling
,,een fraaie tegenhanger van Baron van Münnichhausen (is), die zichzelf aan
zijn haar uit het water trok."
Kenmerkend is ook G. A . v. d. Bergh van Eysinga, Nieuw Theol. Tijdschr.
23e jrg. no. 3, 1934, pg. 2SS. die zonder meer meent het wetenschappelijke werk
van Knopf, Wendland, Lietzmann, Jülicher, Joh. Weiss, P. Feine, H. Weinel en
E. von Dobschütz te mogen passeeren op de volgende wijze: „In tegenstelling tot
de Duitsche NT.ische wetenschap, . . . . dateert hij (d.i. Loisy, P.G.K.) menig
oudchristelijk geschrift heel wat later dan daar sedert Harnack oirbaar wordt
geacht en keert hij zoodoende terug tot de opvattingen van een periode, die
grooter was in kritisch vermogen dan de laatste halve eeuw en veel te lichtvaardig voor verouderd is verklaard".
^ A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid III, 2e dr. pg. 45/6.
Cf. ook C. Clemen, Paulus I, Giessen, 1904, pg. i .
Ook A. Rosenberg; Der Mythus des zoen Jahrhunderts 3e dr., München 1932, pg.
134: , , E s g i b t k e i n e v o r a u s s e t z u n g s l o s e
Wissenschaft,
s o n d e r n nu r W i s s en s c h af t m i t V o r a u s s e t z un g en".
id. K. J. Cremer, De Duitsche Godsdienstpsychologie, Delft, 1934, pg. 300.
N . B . noot 2.
F . W . Grosheide, Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament, A'dam,
1935. pgg- 1—38, §§ 1—7 passim.
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handeling van Paulus' leven daarmede wel in overeenstemming is. Belangstelling in de studie van het Nieuwe
Testament bracht ons al verder in dit probleem. Totdat
wij meenden gronden te hebben gevonden voor de overtuiging, dat het leven van Paulus veel meer joodsche
elementen vertoont, dan veelal wordt aangenomen ^.
Daarbij ging het niet zoozeer om het feit, dat in Paulus'
wijze van spreken, in zijn manier van uitdrukken, in zijn
argumenteeren en citeeren onophoudelijk blijkt, hoezeer
zijn afkomst en opvoeding op zijn leven een stempel
hebben gezet, maar meer om die plaatsen, waar wij opvallende blijken van een typisch-joodsche levenswijze
aantreffen. Wij stuitten op gewoonten, op gedragingen
en godsdienstige uitingen, die niet als toevalligheid of
als ,,adiaphoron" kunnen verklaard worden.
Onmiddellijk daarop drong naar voren de vraag, of behalve
de brieven van Paulus, ook de Handelingen van Lukas
mochten worden gebruikt; weliswaar als secundaire bron,
maar toch betrouwbaar in haar gegevens. Met opzet
hebben wij ons in het hoofdstuk, dat over deze vraag
handelt, niet begeven in een beschrijving en beoordeeling
van de Tübingsche school, allereerst omdat dit monnikenwerk is, maar ook omdat de uitgebreidheid van deze stof
veel te veel plaats zou vergen. Niettemin bleef de eisch
om op goede gronden aan te toonen, waarom wij de
plaatsen uit de brieven en uit de Handelingen promiscue
meenden te mogen gebruiken.
Een uitvoerig exegetisch onderzoek, vervolgens ingesteld,
leerde ons, dat verschillende plaatsen uit het Nieuwe
Testament van groote beteekenis zijn voor de houding
van den Apostel Paulus tegenover het Jodendom. Was
zoo de grondslag gelegd, vanzelf volgde op de exegese
^ cf. K. Pieper, Paulus, Munster i.W. 1926, pg. 149.
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een historisch gedeelte, waarin wij getracht hebben de
gevonden elementen tot hun volle recht te doen komen.
Tenslotte moesten ook de andere onderzoekers het woord
hebben om aan hun argumenten alle aandacht te kunnen
schenken. Waarna wij meenden onze conclusie te mogen
neerleggen in het laatste hoofdstuk.
Zoo is achtereenvolgens ontstaan een hoofdstuk over
Liikas den auteur van de Handelingen (Hoofdstuk I);
daarna een hoofdstuk over de exegese van de brieven van
Paulus in het algemeen (Hoofdstuk II) en van de belangrijkste plaatsen (uit de brieven van Paulus èn uit de Handelingen) in het bijzonder (Hoofdstuk III). Daaruit vloeide
voort een hoofdstuk over den missionairen tijd van Paulus
(Hoofdstuk IV), terwijl in hoofdstuk V de verklaringen
van andere onderzoekers gehoord worden, gevolgd door
een korte repliek; tenslotte een samenvatting met conclusie (Hoofdstuk VI).

HOOFDSTUK I
LUKAS DE AUTEUR VAN HANDELINGEN
Bij het onderzoek van Paulus' missionairen tijd is het
van groote beteekenis, dat vooraf worde vastgesteld, welke
waarde de bronnen hebben. Onder de boeken van het
Nieuwe Testament treffen wij rechtstreeksche gegevens
van Paulus over zichzelf aan; er zijn ook zijdelingsche
bronnen, die berichten over hem bevatten. Tot de laatste
behoort vooral het boek van de Handelingen der Apostelen,
het tweede geschrift, dat aan Theophilus werd gericht en
sinds de oudste getuigen steeds is toegeschreven aan Lukas.
Er is heel wat over dit boek te doen geweest in de tweede
helft der vorige eeuw en het heeft heel wat papier en inkt
gekost, eer von Dobschütz zonder tegenspraak kon
schrijven, dat de periode van de critiek als zoodanig voorbij
was. Hij verklaarde ^, dat algemeen erkend werd, dat voor
den apostolischen tijd de brieven van Paulus eerste bron
zijn, daarna terstond het boek van de Handelingen der
Apostelen.
Het is onze bedoeling niet om in te gaan op de gedachten,
die met name door de Tübingsche School zijn ontwikkeld
in verband met het auteurschap van Handelingen, evenmin om een schets te geven van de meeningen, die in
latere jaren geopperd zijn^. Het is ons alleen te doen om
het antwoord op de vraag, inhoeverre bij het onderzoek
* E. V. Dobschütz, Probleme des Apostolischen Zeitalters, Leipzig, 1904, pg. 4.
' cf. hiervoor de Inleiding.
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van Paulus' missionairen tijd gebruik mag worden gemaakt van het boek der Handelingen. Het recht daartoe
is op velerlei manier bestreden.
Opmerkelijk is in deze bestrijding het verschil tusschen
de critiek van de opposanten in en buiten de Christelijke
Kerk in haar eersten levenstijd èn die, welke geforceerd
is door Ferdinand Christiaan Baur en de zijnen ^.
Marcion, en later de Manicheërs, hebben het boek van de
Handelingen verworpen, n i e t omdat zij bezwaar hadden tegen het auteurschap van Lukas, maar omdat zij met
den inhoud niet accoord konden gaan. Het boek was hun
te vriendelijk gestemd jegens de Joden. Marcion voerde
dit zelfs zoover door, dat hij om deze reden uit Kolossenzen 4 : 14 schrapte: AOUKÖS Ó iorrpós ó dyooTTiTÓsDaarentegen hadden de Ebionieten tegen Héindelingen
dezelfde bezwaren als tegen de brieven van Paulus. Zij
vonden op hun beurt deze geschriften te ,,heidenfreundlich", niet het minst door de vele citaten uit het Oude
Testament. Maar wanneer men de vraag stelt, of deze
bezwaren — zij het dat zij van dogmatischen aard waren —
ook inhielden, dat Lukas niet werd aanvaard als de auteur
van Handelingen, dan moet met groote stelligheid geantwoord worden: Neen! Over de authenticiteit was geen
verschil van meening. Dat kwam pas veel later.
Met de school van F. Chr. Baur is het einders gegaan.
Niet ten onrechte heeft men haar critiek ,,marcionietisch"
^ Een mooie inleiding in de Tübingsche school geeft Ch. J. Trip, Paulus, Leiden,
1866. Hoewel in Nederland uitgegeven door Teylers Genootschap, als bekroond
antwoord op een prijsvraag, verscheen deze studie in de Duitsche taal.
Trip was Duitsch predikant. Cf. in dit werk o.a. pgg. 102: 233: 248: 262; 267 w . ;
enz.
De eerste, die den stoot tot de latere Tübingsche ideeën gaf, is Schneckenburger
in zijn: Über den Zweck derApgsch. Bern, 1841. Verder blijft altijd van beteekenis F. Chr. Baur, Paulus. Wij gebruikten de uitgave van 1866. Cf. o.a. pgg. 8; 9;
137; 205 w . ; 224 w . ; 23s; enz. Ook O. Pfleiderer, DerPaulinismus, Leipzig, 1873.
In ons land vooral van Manen in zijn Paulus I, Leiden, 1890.
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genoemd ^. Want niet om oorzaken, die het boek van de
Handelingen zelf opleverde, maar alleen om de tegenstelling met de brieven van Paulus werden de bezwaren
tegen Lukas' tweede boek ingebracht. Men redeneerde
aldus: In de b r i e v e n postuleert Paulus zijn vrijheid
van de wet. Hij spreekt daarover in soms zeer krasse bewoordingen; men denke bijvoorbeeld aan uitdrukkingen
als in den brief aan de Galaten; in H a n d e l i n g e n
daarentegen ijlt Petrus van Joppe naar Caesarea om Cornelius het Evangelie te prediken ^ en Paulus is de mcin,
die met onkreukbare trouw aan de wet en aan haar uitvoerige ceremoniën, haar feesten en gewoonten verknocht blijft.
Uit deze redeneering moest wel volgen de tendentieuze
bedoeling van Handelingen. Dit boek geeft pure, opzettelijke parelleliseering van iemand, die de eenheid van
de Kerk bepleiten wilde, maar voor dit doel onhistorisch,
zelfs antihistorisch en misleidend, de feiten verwrong en
vervalschte. Toen kon Lukas niet langer de auteur blijven.
Veel wonderlijke geschriften uit dezen zelfden tijd vergeleek men met Handelingen en al verder schoof de ontstaanstijd op. Van Lukas werd het een onbekende Paulinist;
later kwamen er nog één, twee of meer redacteuren bij,
die het oorspronkelijke werk van Lukas onherkenbaar
hebben gemaakt^.
Zonder op deze critiek in te gaan, is het wel gewenscht,
dat wij ons afvragen, inhoeverre het tweede boek van
Lukas mag worden gebruikt voor een onderzoek naar
Paulus' missionairen tijd.
Allereerst komt de vraag op: Wie was Lukas?
Op vijf plaatsen in het Nieuwe Testament wordt een
* P. Ewald, P.R.E. 3c dr. i.v. Lukas der Evangelist, Leipzig, 1902, XI, pg. 692.
^ Handelingen 10 en 11.
' cf. F. Barth, Einleitung in das Neue Testament, se dr., Gütersloh, 1921, pg. 246.
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over. Uit de vergelijking is steeds geconcludeerd tot volkomen betrouwbaarheid van Lukas ^.
Wel blijkt reeds in het Evangelie de verwantschap van
Lukas met Paulus te bestaan. Zoo b.v. ,,in seiner Heidenfreundlichkeit, in seiner Betonung der rettenden Gnade
Christi und im Gebrauch des Ausdrucks SIKOIÓCO, der
bei Paulus eine so grosse Rolle spielt (7 : 29; 10 : 29; 16 : 15;
18 : 14 "). ^ Verder wijzen wij naar de manier waarop de
instelling van het Heilig Avondmaal in Lukas 22 medegedeeld wordt.
„Haast zou men Lukas' Evangelie dat van Paulus kunnen
heeten. De geest van den Apostel der Heidenen ademt
erin. Als met opzet stelt het de woorden en werken van
Jezus op den voorgrond, die tot grondslag en bevestiging
dienen van Paulus' prediking omtrent de rechtvaardiging
uit het geloof en de algemeenheid van het heil.
Men herkent in Lukas den leerling, den medearbeider,
den geestverwant van Paulus. Heeft hij al niet aan diens
hand, dan toch in diens geest geschreven .. . ." ^.
Deze ,,Paulinische Farbung" beteekent echter in geen
enkel opzicht afhankelijkheid. Lukas' zelfstandigheid blijkt
wel uit de wijze, waarop hij in Handelingen te werk is
gegaan. Eenerzijds moest hij voor een belangrijk deel
steunen op bronnen. Daarop was hij voor het eerste deel
van Handelingen geheel aangewezen. Maar anderzijds had
hij voor die gedeelten, welke hij had meegemaakt, zijn
persoonlijke herinnering, mogelijk zijn aanteekeningen.
Daaraan danken wij de zoogenaamde ,,wij-stukken", die
wij vinden in Handelingen 16: 10—-17; 20: 5—15; 21: i—18
27 : I—28 : 16. Een enkelen keer vallen die stukken er
* cf.P. Ewald, P.R.E. 3e dr.i.v. LukasderEvangelist, Leipzig, 1902, XI,pg.694v.v.
cf. ook S. Greydanus, Chr. Ene. i.v. Lucas, Kampen, 192s, dl. III, pg. 73s/6.
' F . Barth, a.w. pg. 201.
' J. van Andel, Lukas, Leiden, 1902. Inleiding.
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plotseling tusschen in. Zonder eenigen overgang gaan
zinnen, waarin het hoofdwerkwoord in den 3. p. pi. staat,
over in zinnen, waarin de i. p. pi. wordt gebezigd. Ook
de omgekeerde volgorde komt voor. Zie Handelingen
16: 8, vergeleken met 16 : 10; ook 20: 3 met 20: 5, 6.
Opmerkelijk is daarentegen, dat bepaalde andere gedeelten
van Paulus' missionairen tijd, b.v. het lange verblijf te
Korinthe ^ en de tocht naar Antiochië over Jeruzalem ^
zoo uiterst beknopt zijn weergegeven. Wij zullen deze
selectie van de gegevens moeten verklaren uit de omstandigheid, dat Lukas deze tijden niet zelf heeft meegemaakt.
Wel heeft hij den samenhang kort aangegeven, maar om
begrijpelijke redenen niet den i. p. pi. gebruikt.
Dit alles pleit niet tegen Lukas als auteur van Handelingen,
eer omgekeerd sterk vóór hem. Een latere samensteller
zou de „wij-stukken" anders behandeld hebben en zou
tenminste de oneffenheden hebben verwijderd. Dat dit
niet het geval is, pleit vóór Lukas; de min of meer abrupte
overgang sterkt hem in zijn positie als auteur.
Men heeft ook wel getracht de inwerking van de „wijstukken" te vinden in hoofdstuk 11 : 28. Codex D heeft
hier een belangrijke uitweiding: fiv BèiroXAfi oyaAAiótais'
auvsorpaiiiJievcov 5è fiiicov ê9r| eïs è^' aÜTcóv óvó|JiaTi
"Aya^osCTTiiJiaivcovK.T.A.
H. H. Wendt ^, J. de Zwaan * e.a. meenen dat deze tekst
de oorspronkelijke is. Later zou, o.a. uit stylistische overwegingen, de zin veranderd zijn. Het is onzes inziens
niet gewenscht op de quaestie van den D-tekst incidenteel
in te gaan. Wel willen wij, in tegenstelling met de voorliefde, die sommigen doen blijken ten opzichte van deze
lezing van den Westerschen tekst, opmerken, dat het
'
'
'
*

Handelingen i8 : i i .
Handelingen i8 : 23.
H . H . Wendt, Apgsch., 8e dr., Göttingen, 1899, pg. 216 noot.
J. de Zwaan, de Handelingen der Apostelen, Groningen, 1920, pg. 115.
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toch opvallend is, wanneer men uit dit door velen bestreden tekstgegeven, wil afleiden Lukas' herkomst uit Antiochië. Hier kan, voor ons oncontroleerbaar, toch ook
nawerken de vermelding van Lucius in Handelingen 13:1.^
Maar wij vonden, dat deze met onzen Lukas niets te
maken heeft.
Opmerkelijk is, dat in de laatste decenniën het vertrouwen
in Lukas' auteurschap zienderoogen is gegroeid. Niet het
minst door den arbeid van mannen als Ramsay en Harnack
heeft dit vertrouwen algemeene verbreiding gekregen.
Ramsay onderzocht Handelingen op hun historische juistheid en, hoewel aanvankelijk zeer sceptisch tegenover
Lukas' werk, werd hij almeer overtuigd van de minutieuze
nauwkeurigheid, waarmee de auteur is te werk gegaan ^.
Prof. Greydanus wijst in zijn artikel over „Lucas" in de
Christelijke Encyclopaedie, op Handelingen 14: 6, waar
het gaat over de landsgrens van Lycaonie; ook op 16 : 20
en 17 : 6, waar het gaat over de ambtelijke betiteling van
de stadsbestuurders in Philippi en in Thessalonica^. Hij
komt tot dezelfde conclusie als Ramsay.
Daarbij is gekomen de arbeid van Harnack over de chronologie van den Paulinischen tijd in het algemeen en over
Lukas den arts in het bijzonder, waardoor Lukas als auteur
van de Handelingen zijn plaats herwon*.
Misverstand over de waarde van Lukas' werk ontstaat
steeds, wanneer men de bedoeling van zijn geschrift uit
het oog verliest. De duidelijke indeeling van zijn werk
moet ons voor zijn opzet leiding geven. Het ging niet
om menschen, zelfs niet om Paulus, hoe nauw Lukas
' W . M. Ramsay, St. Paul the traveller l i e dr., pg. 200.
^ dezelfde, a.w. passim.
' S. Greydanus, art. Lucas in Chr. Encyclopaedie, Kampen, Dl. Ill, pg. 73s/6.
* A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, II, i,
1897: Die Chronologie der Literatur bis Irenaus.
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ook met hem was verbonden. De vriendschapsband heeft
Lukas niet afgeleid van zijn systematische weergave der
historie.
Hij wilde aan Theophilus laten zien, hoe het Evangelie
zijn loop door de wereld heeft genomen. Hoe het van
hoofdstad tot hoofdstad al verder zijn armen naar de
volken uitbreidde, tot het in Rome het centrum van de
toenmalige wereld bereikte. Wanneer de prediking der
genade in Rome dKcoAÜTCOS ^ plaats vindt, is zijn taak ten
einde. Daarom, hoe gewichtig menschen in dit boek ook
mogen zijn, zij zijn allen ondergeschikt gemaakt aan het
ééne doel: D e t o c h t v a n h e t E v a n g e l i e . Om
dat doel te bereiken heeft Lukas in zijn tweede boek zich
meteen aangesloten bij het slot van zijn Evangelie.
De opmerking is gemaakt dat tusschen het slot van het
Evangelie en het begin van Handelingen zulk een langen
tijd zou liggen, dat Lukas op verschillende zaken ander
licht zou gekregen hebben. Zulk een verandering meent
Baljon te kunnen aanwijzen tusschen Lukas 24: 50 en
Handelingen 1:12. Op de eerste plaats wordt meegedeeld,
dat de hemelvaart geschiedde bij Bethanie, de laatste
plaats localiseert deze gebeurtenis op den Olijfberg ^. Wij
wagen het te betwijfelen, of dit verschil betere inlichting
van Lukas verraadt. Eén blik op de geografische gesteldheid leert ons anders.
Wij zullen moeten aannemen, dat Lukas met verschillende
bronnen heeft gewerkt. Of het ooit gelukken zal die gesepareerd aan te wijzen? Wij vreezen ervoor. Vooral omdat alle onderzoekers, hoezeer zij ook overtuigd zijn van
het gebruik der bronnen, toch moeten erkennen de stylistische eenheid van het geheele boek.
Gezien de compositie van Handelingen is er geen enkel
^ Handelingen 28 : 31.
' J. M. S. Baljon, Hcindelingen der Apostelen, Utrecht, 1903, pg. 2.
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bezwaar, dat wij aannemen een door Lukas zelf gemaakte
selectie. Hij neemt bepaalde gebeurtenissen. Vermeldt
bijvoorbeeld de prediking van het Evangelie door Petrus
aan Cornelius heel uitvoerig ^. Zoo ook de geschiedenis
van Paulus' bekeering, die tot driemaal toe wordt verhaald ^, Wij mogen daaruit besluiten, dat deze voorvallen
voor zijn werk de belangrijke punten waren, waaromheen het andere diende gegroepeerd te worden. Dat hij
voor het eerste gedeelte van Handelingen (i—15) moest
afgaan op zijn bronnen, maakt zijn werk niet minder betrouwbaar. Wij denken daarbij aan de rede van Stephanus,
vóór diens steeniging gehouden. Deze is in geen geval
een compositie van Lukas, maar zal citaat zijn.
Hoe ingewikkeld Handelingen dikwijls wordt voorgesteld
— men zie daarvoor o.a. de korte, kernachtige inleiding
van de Zwaan op Handelingen ^ — door allerlei probleemstellingen zijn vaak wel nieuwe moeilijkheden g e r e z e n ,
maar niet opgelost.
Alle critiek op de compositie van Handelingen is tenslotte
aangevallen op duidelijke tegenspraken tusschen Lukas'
werk en andere, ons bekende bronnen. Mededeelingen
uit de brieven van Paulus, een enkel gegeven uit de werken
van Flavius Josephus zijn aangevoerd om Lukas in zijn
betrouwbaarheid te wraken.
Voorop stond vanzelfsprekend de tegenstelling, die men
vond tusschen Handelingen 15 en Galaten 2. Deze plaatsen
hebben wij afzonderlijk besproken bij andere belangrijke,
in aanmerking komende teksten*.
Met soortgelijke bedoeling heeft men gewezen op Handelingen 9 : 19—26 in vergelijking met Galaten i : 16, 17.
^ Handelingen lo en i i .
° Handelingen 9, 22 en 26.
' J. de Zwaan, a.w. §§ 6 en 7, pg. 10 w .
* cf. pg. w .
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In Galaten spreekt Paulus over zijn reis naar Arabië; in
Handelingen wordt daarvan geen melding gemaakt. Maar
het weglaten van deze reis naar Arabië pleit niet tegen
Handelingen. Vooral ook omdat met den naam: ,.Arabië"
een gebied kan worden aangeduid, dat zeer dicht bij
Damaskus ligt, of op verren afstand ervan. In ieder geval
sluit de mededeeling van Galaten de juistheid van Handelingen op dit punt niet uit.
Voor Handelingen 16 : 3 in vergelijking met Galaten 2 : 3
verwijzen wij naar pg. 85 w .
Uit Handelingen 17 : 14 w., vergeleken met i Thessalonicenzen 3 : i w., behoeft geen tegenspraak te worden
afgeleid. Niets belet ons aan te nemen, dat Timotheus en
Silas eenigen tijd later Paulus zijn achtemagereisd en
daarna door hem weer naar Thessalonica zijn gezonden.
Ook in Handelingen zelf heeft men wel tegenstrijdigheden
willen vinden; wij noemen de redevoeringen van hoofdstuk 22 en 26 eenerzijds en het verhaalde in hoofdstuk 9
anderzijds. Wie de moeite neemt, de gegevens over het
hooren en niet-hooren van de stem, over het zien en nietzien van de verschijning van Jezus, naast elkander te
leggen, zal bemerken, dat innerlijke tegenstrijdigheid hier
niet te vinden is. Wat het hooren en niet-hooren van de
stem betreft, kan men met de onderscheiding van „geluid"
en ,,stem" (cf. het engelsche ,.sound" en ,,voice") een
afdoende verklaring vinden.
Van geheel anderen aard is de mededeeling van Lukas in
hoofdstuk 5 : 36 w., waar hij de redevoering van Gamaliel
weergeeft. Gamaliel zegt, dat in vroeger dagen Theudas
is opgestaan en later Judas de Galileër. Over beide personen heeft ook Flavius Josephus in zijn Antiquitates iets
verhaald^. Daarbij doet zich het eigenaardige feit voor,
* Flavius Josephus, Antiquitates XX, 5, i.
3
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dat beide auteurs wel over Theudas en Judas Galilaeus
spreken in dezelfde volgorde, — éérst Theudas en dan
Judas, — maar chronologisch elkanders mededeelingen
uitsluiten. Om het belang der zaak volgt hier in extenso
het citaat van Josephus, Antiquitates XX, V §§ i, 2:
<97> (DóSou 5è Tfjs ' l o u 5 a i a s èTriTpoTreuovTOS yÓTi s Tis dvrip, 0 e u 5 a s 6vo[xa, i r e O e i
TÓv TrAeïaTOV öxAov d v a A a ^ ó v T a Tas KTTjcreis
ÊTreaöai i r p ó s TÓV ' l o p S d v r i v TroToiióv auTcp*
Trpo9r|Tris ydp êAeyev e ï v a i , Kai irpcxn-dypom TÓV
•iroTaiJióv axicras 5io5ov 69ri -rrapé^eiv oturoïs potSiav. Kal
TOÖra Aéycov iroAAous fiTrarriaev. <98> oO iJifiv eïaaev
CXOTOÜS Tfjs ««ppocrOvris ovaoOai Oa5os, dAA' è^én£[XK\jev ïArjv
iinrécov tn' ocCrrous, fJTisdiTpoaSÓKriTOs êirnreaoüaa iroAAoüs
pèv auTCOv dveïAe TTOAAOÜS 5è jcovras êAaPev auTÓv Te
TÓv 0 e u 5 a v j c o y p r i a a v T e s diroTépivouai TTJV
Ke9aAfiv aÜToü Koi K o p i j o u a i v eis MepoaóAuna.
<99> Td \xkv oövCTU|Ji|3dvTaTOÏS MouSaiois Kotrd TOOS
Koucnriou Od5ou TTÏS êTriTpoTrfjs xpóvous Taür' êyévero'
<ioo> fiAOe 5è Od5cp T i | 3 é p i o s 'AAé^avBpos
5id5oxos, 'AAe^dvSpou iraïs TOÖ Kai dAa(3apxricravTOS
èv 'AAe^avSpeia, yévei Te Kai irAouTcp irpcoTeuaavros TCOV
êKeï KaO' OOTÓV, ÖS BiriveyKE Kal TTJ irpós TÓV 0eóv
eucrepeia TOÖ -rraiSós 'AAe^dvSpou' TOÏS yap Trorpiois
oÜK èvéiJieivev oCrros lOeaiv. <ioiyèTrl TOUTOU 5fi Kal TÓV
laéyav AiiJióv Kcrrd TTJV MouSaiav auvépri yevéaOai, Ka6'öv
Kal fi (3aCTiAls 'EAévr) TTOAACOV XP^II^ÓCT^V cbvriaanévri
CTÏTOV drró TTJS Aiyurrrou Siéveipie TOÏS drropouiiévois, cbs
TrpoeïTTov. <io2y i r p ó s T O U T O I S 5è Kal 01 i r a ï S e s
MouSa TOÖ F a A i A a i o u dvr) p é 0 r | a a v , TOÖ TÓV
Aaóv dTTÓ 'Pcoiaaioov d u o c r r r i a a V T O S K u p i v i o u
TTJs M o u S a i a s TipiTiTeöo VTOS, COS ÊV TOÏS irpó
TOÖTCOV é5r|AcÓCTatJiev, MdKco^os Kal lincov, o ö s
dvacnraupcocjai TrpOCTera^ev ó 'AAé^avSpos.
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Met Quirinius zal bedoeld zijn de procurator Cyrenius, die
in het jaar 4 voor Chr. in Judea de beschrijving voor den
census deed plaats vinden. De datum van deze beschrijving mag als vaststaande worden aangenomen ^. De door
Lukas genoemde diroypacpri en de census, waarvan Josephus
melding maakt, kloppen met elkander.
Kiezen wij deze overeenstemming als uitgangspunt, dan
blijkt, dat Lukas het optreden van Theudas vóór dat van
Judas Galilaeus plaatst. In het jaar 4 voor Chr. hebben
wij den terminus ante quam voor den opstand (Josephus
zegt: de bedriegerij) van Theudas. Wij hebben bij Lukas
óók een terminus post quem. want Gamaliel geeft den tijd
aan èn voor Theudas èn voor Judas. Hij begint immers
zijn mededeelingen in vs. 36 met deze tijdsbepaling: irpö
TOÜTCov TCOV fmepcóv — vóór deze dagen, een uitdrukking,
die wijst naar een tijdstip, dat jaren achter den rug ligt,
maar dat toch door Gamaliel en andere leden van den
Raad beleefd is. Volgens de mededeeling van Lukas zullen
wij voor Theudas' optreden eenige jaren moeten teruggaan voor het jaar 4 vóór Chr. en het stellen op ongeveer
10 V. C h r .

Maar Josephus zegt. dat Theudas opstond ten tijde van
Fadus, die procurator van Judea was onder de regeering
van keizer Claudius; dus ongeveer 45 n. Chr. e n z e g g e
t i e n j a a r na de r e d e v o e r i n g v a n Gam a l i e l . En even later spreekt Josephus over de twee
zonen van Judas Galilaeus, die door Alexander, den opvolger van Fadus, gekruisigd zijn.
Lukas zegt: Theudas vóór 4 voor Chr., Judas Galilaeus
ongeveer 4 voor Chr.
Josephus zegt: Judas Galilaeus ongeveer 4 voor Chr., Theudas 45 na Chr. Het is duidelijk, dat beide gegevens elkander
Th. Zahn, Apgsch. I, 3e dr., 1922 pg. 209.
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uitsluiten en de vraag moest rijzen, of Lukas dan wel
Josephus in het aangeven der tijden moet gevolgd worden.
Men zou kunnen wijzen op het feit, dat Lukas dichter
bij de in Handelingen 5 : 36 w . beschreven gebeurtenissen
stond dan Josephus, die geboren is in 37/38 na Chr. Maar
zulk een beroep kan toch den doorslag niet geven.
Van meer beteekenis is het onzes inziens, dat wij te weten
komen, in welke mate elk der beide schrijvers historisch
betrouwbaar is. Hoe staan de papieren van Josephus, hoe
die van Lukas?
Voor het antwoord op deze vraag sluiten wij ons aan bij
het oordeel van Theod. Zahn e.a. ^: ,,Die heillose Verwirrung, welche Jos. im übrigen in seinen Angaben über
Judas den Galilaer vmd eindere Marmer von ahnlichen
Bestrebungen sowie über die durch Quirinius vorgenommene Steuerveranlagung in Palastina teils aus geschichtlicher Unkenntniss, teils durch eine auch bei ihm auffallige Unsicherheit und Nachlassigkeit angerichtet hat,
glaube ich nicht noch einmal aufdecken zu sollen".
Wat de Zwaan ^ noemt ,,de slordigheid van den antieken
geschiedschrijver", waardoor ingevlochten redevoeringen
wel meer de gebeurtenissen zóó samenvatten, dat de tijdrekenkunde in het gedrang komt, is onzes inziens meer
op Josephus dan op Lukas van toepassing.
De mogelijkheid is ook geopperd, dat Josephus en Lukas
dezelfde bron zouden hebben gebruikt. Lukas zou haar
dan door oppervlakkig lezen verkeerd hebben overgenomen, terwijl Josephus den gang van zaken juist weergeeft^. Onzes inziens wijst de incongruentie der mededeelingen meer in de richting van onafhankelijkheid van
^ T h . Zahn, a.w., pg. 211.
cf. K. Schmidt, PRE, 3e dr. 1901, IX, pg. 585, i.v. Judas Galilaus.
2 J. de Zwaan, a.w. pg. 81/82.
' J. de Zwaan, a.w., pg. 82.
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elkander. Geen gemeenschappelijke bron; daarvoor is de
tegenstrijdigheid te apert.
Maar in ieder geval, hoe dit ook zij, het laatste woord is
over dit punt nog niet gesproken. Misschien zal het met
dit gedeelte van Lukas gaan als met het tweede hoofdstuk
uit zijn Evangelie en de daarin genoemde regeeringsperiode van Cyrenius.
Het woord is aan de inscripties en aan de papyri!
Voorshands schokt deze quaestie ons vertrouwen in Lukas
als auteur van Handelingen niet. Wie een gedeelte van
Lukas' geschriften leest en daarnaast legt een stuk uit
Josephus' werken, wordt spoedig getroffen door den doelbewusten gang, die de boeken van Lukas kenmerkt en de
rommeligheid, waarmede Josephus allerlei feiten aan
elkander heeft geregen.
Zij het dat Lukas zijdelingsche gegevens mededeelt over
den missionairen tijd van Paulus, hij is onzes inziens betrouwbaar. Al geeft de auteur van Handelingen een selectie
van de gegevens, daarmee heeft hij de waarheid niet geschaad. Zijn groepeering is geen verwringing van de
feiten.

HOOFDSTUK II

PAULUS IN ZIJN BRIEVEN
Voor de exegese van de belangrijkste plaatsen, die met
ons onderwerp verband houden, is het noodig een overzicht te geven van den inhoud van die brieven, welke ons
met Paulus' standpunt ten aanzien van het Jodendom
in aanraking brengen. Zulk een overzicht is vooral daarom van beteekenis, omdat Lüdemann, Lütgert, Sieffert
en anderen met de gedachte zijn gekomen, dat een zekere
groei, een ontwikkeling in Paulus' denken moet worden
aangenomen.
Lütgert heeft dit vraagstuk actueel gemaakt en talentvol
behandeld in zijn: Der Römerbrief als historisches Problem ^. Uitgaande van de nog altijd in discussie zijnde
quaestie over de bedoeling van den brief aan de Romeinen,
laat hij eerst de verschillende oplossingen, zooals die
door Weizsacker *, Grafe *, Jülicher * en Zahn ^ gegeven zijn, de revue passeeren, om daarna op voetspoor van Holsten * en Holtzmann'' de vraag te stellen:
^ W . Lütgert, Beitrage zur Förderung Christi. Theologie, Gütersloh, 1912,
Heft 2.
' W . Lütgert, a.w,, pg. 21 w . ; cf. Jahrbuch für deutsche Theol. XXI, 1876,
pg. 279.
' W . Lütgert, a.w., t.a.p.; cf. E. Grafe, Ueber Veranlassung u. Zweck des
Römerbriefes, 1881, pg. 78.
* W . Lütgert, a.w,, t.a.p.; cf. A . Jülicher, Einleitung, pg. l o i .
' W . Lütgert, a.w., pg. 24.
' W . Lütgert, a.w., pg. 32; cf. K. Holsten, Jahrbuch Prot. Theol. V, 1880, pg. 97.
' H . J. Holtzmann, Hist.-Krit. Einleitung i. d. Neue Testament, 1885, pg. 240.
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Is er misschien tusschen den brief azm de Galaten en dien
aan de Romeinen iets veranderd in Paulus' houding
tegenover de Judaisten? Heeft hij mogelijk na veel leed
een compromis willen zoeken? ^
.,Im Römerbrief (finden wir) ein Rückzugsgefecht; Paulus
selbst soil sich zurückgezogen haben, die Einigung der
Gemeinden soil ihm höher gestanden haben als die Wahrheit. Er, der jeden verflucht, wenn er ein cinderes Evangelium verkündigte als das Einzige, soil bald nachher selbst
sein Evangelium verhüUt haben; er der den Petrus in
Antiochia wegen eines viel geringeren Entgegenkommens
einen Heuchler nannte, soil sich selbst vor seinen Gegnem zurückgezogen haben
Freilich konnte er nachgeben, aber aus Liebe und nicht aus Furcht^".
Terwijl hij met instemming aanhaalt citaten van Grafe
en Weizsacker ^, komt hij tot de volgende probleemstelling: De oplossing moet niet daarin gelegen zijn,
dat Paulus veranderd is of eventueel gegroeid is, maar in
de wijziging van de fronten, waartegen Paulus zich keeren
moest. En de solutie moet daarin worden gezocht, dat er
tusschen den brief aan de Galaten en dien aan de Romeinen een belangrijke „Frontwechsel" heeft plaats gevonden.
Terloops merkt Lütgert hierbij zeer snedig op, dat
de Tübingers op dit punt zich in een slop hebben gewerkt, toen zij Paulus den volke voorstelden als een vaardig en strijdlustig antinomist. Maar de Apostel erkent
in den brief aan de Romeinen „dass auch in der christlichen Frömmigkeit dem Gesetz eine bleibende Bedeutung zukommt, . . . . (Sie ist) Ausdruck des Ewigen
Willens Gottes" *.
^ W. Lütgert, a.w.,
' cf. K. Holsten bij
' W. Lütgert, a.w.,
* W. Lütgert, a.w.,

pg. 32.
W. Lütgert, a.w., pgg. 33, 34.
pgg. 48—sopgg. 51, 42.
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De houding van Paulus staat of valt met het antwoord op
de vraag ,,ob Paulus nur ein altes religiöses Erbe in seine
christliche Zeit mitgeschleppt und niemals ganz überwunden oder o b e r G e s e t z u n d E v a n g e l i u m
mit klarem Bewusstsein
und
ausges p r o c h e n e r A b s i c h t m i t e i n a n d e r vere i n i g t h a t " ^ . Lütgert is ervan overtuigd, dat die
eenheid vastligt. Daarvoor is Romeinen 2 : 1-16 wel
een zeer sterk bewijs. Al meent Feine ^ dat de tegenstellingen nog niet geheel overwonnen zijn, de hoofdlijn
ligt toch vast.
Met Lütgert zijn wij van meening, dat Paulus was
aangevallen om zijn standpunt ten aanzien van de wet.
Bij onze exegese van Handelingen 22 zullen wij ons moeten afvragen, of Paulus' gedachten en handelingen op
de juiste wijze, dan wel tendentieus zijn weergegeven door
onbekende opposanten. M e n beweerde, dat Paulus de
vrijheid van de wet leerde. Daartegenover stelt Paulus
dan vast, dat dit inderdaad niet het geval is^. De wet
had en heeft nog een belangrijke functie, die niet dan tot
den prijs van groote schade kan opgeheven worden.
Wij achten het bovendien van niet gering belang, dat
de Apostel naar Rome schreef u i t K o r i n t h e . In
deze stad toch stootte hij voor het eerst en gedurende
langeren tijd op éintinomistische stroomingen, welke in
de jonge Kerken, die meer naar het Westen waren gelegen,
niet onbedenkelijke afmetingen begonnen aan te nemen.
Al verder naar het Westen trekkende, luwde wel de
Judaistische oppositie, maar groeide dit nieuwe verzet.
Uitlatingen als in Romeinen i : 5 w.; i : 13, 16, 17;
II : 13 w.; 12 : i w.; 15 : 16 w.; wijzen erop, dat Paulus
' W. Lütgert, a.w., pg. 52.
* P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, 1889, pgg. 183, 190.
• W. Lütgert, a.w., pg. 69.
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reeds voor zijn komst in Rome zijn standpunt dienaangaande heeft willen te kennen geven aan de christenen
uit de heidenen.
Het is niet onze taak hier nader in te gaan op de vraag, hoe
de Kerk van Rome was samengesteld. Met Prof, Greydanus ^ zijn wij de overtuiging toegedaan, dat in deze
Kerk een overwegend getal Christenen uit de Heidenen
zich heeft bevonden. Plaatsen als de zooeven genoemde
wijzen dit heel sterk aan. Maar daarmee is nog niet uitgeschakeld de mogelijkheid, dat zeer veel aan het Jodendom herinnerende uitspraken in dezen brief zullen gevonden worden. Alleen is het voor ons de vraag, of uit
die plaatsen dan blijken kcin. dat in Rome een overwegend
getal Christenen uit de Joden vertegenwoordigd was. Hier
kan een geheel ander motief werken.
Paulus is kind van zijn tijd. Een geheele cultuur is door
hem heengegaan. Geen wonder, dat de sporen daarvan
telkens aan te wijzen zijn. In de wijze waarop hij schrijft,
zal vanzelfsprekend blijken, hoe hij tot zijn overtuiging
gekomen is. Wcint de brief a a n de Romeinen blijft
altijd een brief v a n Paulus z e l f Tertius, de schrijver,
heeft op den inhoud van den brief aan de Romeinen geen
invloed uitgeoefend. Daarom mogen wij den brief van
de Romeinen met alle andere brieven van Paulus leggen naast andere geschriften uit dien tijd, bijvoorbeeld
naast de Wijsheid van Salomo of de werken van Philo.
Kuenen heeft erop gewezen, dat deze boeken ook zulke
sterke Joodsche trekken vertoonen ^.
Iedereen begrijpt, dat een uiteenzetting van het christelijk geloof, door Paulus gegeven in een tijd en in.een
land, waarin het antinomisme opkomt, trekken zal ver^ S. Greydanus, Commentaar op Romeinen, Amsterdam, 1933, pgg. 6—21.
' cf Theol. Tijdschrift, Leiden, 1886, pg. 517. Kuenen legt er den nadruk op,
dat Philo altijd is gebleven: Philo J u d a e u s.
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toonen, die aan het Jodendom verwant zijn. Het zou
veeleer bevreemden, wanneer Paulus daarin zichzelf verloochende of zijn afkomst trachtte te bedekken.
Geldt deze casuspositie voor den brief aan de Romeinen,
in haar algemeenheid heeft zij evenzeer beteekenis voor
alle andere geschriften van den Apostel Paulus. Daarom
mogen wij de brieven van den Apostel doorloopen om
daarin de trekken te vinden, die op zijn afkomst wijzen.
Wij doen dat in dit hoofdstuk eerst generaal, om daarna
enkele speciale plaatsen breeder te bespreken. Allereerst
de brief aan de Romeinen, van welke wij nu een korte
saamvatting geven.
DE BRIEF AAN DE ROMEINEN

Na opschrift en aanhef (i : 1-7) volgt de dankbaarheid
voor God om het geloof der Romeinsche geloovigen en het
levendig ervaren van de gemeenschap der heiligen met
hen en daardoor het verlangen naar een spoedige ontmoeting (i : 8-15). Paulus heeft immers van God als
taak ontvangen om een bijzondere Ó9eiAéTTis te zijn
'EAAT^CTIV T6 Kal pappdpois (i : 14). Daarom wil hij Kal
U|Jïv TOÏS év 'Pcójjiri het Evangelie verkondigen (i : 15).
Op deze inleiding volgt terstond het thema van den
geheelen brief (i : 16, 17), waarover wij afzonderlijk
handelen ^. Het thema wordt gevolgd door een uiteenzetting van de zonden der Heidenen (i : 18-32). Wat
uit het geloof niet is, dat is zonde. Wie uit het geloof
niet leeft en dus niet rechtvaardig is, leeft uit de zonde
en in de zonde.
Men zou na dit sombere gedeelte over de gruwelijke zonden en ontuchtigheid der Heidenen een lofprijzing van
de Joden verwachten, maar in één adem gaat Paulus door
' cf. pg. 109 w .
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om hen onder hetzelfde oordeel te stellen. De Jood zit
evenmin op de rechterstoel, want hij is óók beklaagde
(2 : i - i i ) . Wel wordt hij (vs. 9) nog apart genoemd en
vóór den Heiden, maar dat is niet om hem een voorsprong
te geven, eer om te duidelijker te doen uitkomen, dat ook
de Jood zonder het Evangelie tot de zonde dreigt te
vervallen. Hem treft hetzelfde oordeel, ou ydp èoTiv
TTpoacoTToArmvj^ia Trapd TW öeco (2: 11).
Zelfs het bezit van de wet kan den Jood geen baat brengen.
als hij niet leeft naar de ordinantie van God. Er zijn
immers ook Heidenen, die in feite leven naar de wet,
zonder haar te kennen. In zulke gevallen staat de Jood
allerminst boven den Heiden. Hij beroemt zich op de
wet en op zijn kennis van de wet. maar zijn leven vloekt
met zijn woord. Zelfs gebeurt het (vs. 24). dat er Heidenen
zijn, die God loslaten door het gedrag der Joden (2 : 12-24).
Nu wijst de Jood wel naar de besnijdenis. Maar ook die
baat hem niet. Want wie de wet k e n t en haar niet
houdt, moet de besnijdenis niet als beschermend schild
opheffen. Die poging is ijdel. Jood is alleen hij, die het
èv Tcö KpuTTTCp is (vs. 29), wiens besnijdenis is eeniTepiToiJifi
KapSias èv TTveüpiaTi ou ypduiiom. (2: 25-29.)
Een merkwaardige uitspraak in velerlei opzicht. Want
Paulus zegt, dat het voorrecht van de wet alleen zij hebben,
die ernaar leven. De wet zonder meer heeft geen geestelijke waarde. Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak
nieuwlichterij, verwringing van de wet en ernstige verzwakking van haar beteekenis. Maar het blijkt, dat Paulus
hier spreekt in Oud-Testamentische woorden ^, die hij
op bijzonder gelukkige wijze ter sprake brengt. En zijn
conclusie na dezen geestelijken uitleg der wet en der
besnijdenis kan in hoofdstuk 3 onmiddellijk zijn, dat
Jood èn Heiden onder de schuld liggen (3 : 1-20).
cf. Deuteronomium lo : i6; 30 : 6; Jeremia 4 : 4.
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Het groote voorrecht der Joden is, dat hun èTticTTeuOriaav
Td Aóyia TOÖ 0eoö (3 : 2). Daarin ligt de cb9éAeia Tf^s
uepiTOiJifjS opgesloten. Opmerkelijk is, dat wel veel
zegeningen in uitzicht worden gesteld (iroAö), maar de
opsomming na het noemen van één enkel punt afloopt.
De Joden zijn het volk van de openbaring. Dat is hun
allergrootste voorrecht. Niet hun afkomst, hun vaderen,
hun leven, hun werken . . . . maar G o d s woorden aan
hen gegeven: ,,Toen sprak God al deze woorden" . . . .
(Exodus 20: i). In hoofdstuk 9 : 4, 5 komen nog andere
voorrechten aan de orde. Paulus breekt de opsomming
hier af Waartoe zal zij dienen? Wat is er ondanks al
deze voorrechten van Israël terecht gekomen? Is het er
beter om geworden? Zooveel zegeningen en Tivés, die
f|TTiaTr|o-av (3 : 3). Maar omdat de quantiteit in Tivés
mogelijk niet duidelijk genoeg is uitgekomen, zal de Apostel later (11 : 17) nader aantoonen. dat het getal der Tivés
toch nog groot is. Alleen maar. i n v e r h o u d i n g
tot geheel Israël is het klein. En hij legt nu nog alleen
dien gang van zaken bloot.
Ondanks alles . . . . de Heere houdt Zijn verbond. Al
keeren de velen zich af, het verbond met Israël als volk
blijft liggen. Al komen nieuwe loten aan den ouden stam,
de wortel, i.e. de trouw van God, blijft dezelfde. Wcint
menschelijke zonde breekt Gods trouw niet.
De conclusie van 3 : 9, gevolgd door een aantal zeer gelukkige citaten uit het Oude Testament, kan dan ook
alleen luiden: Jood èn Heiden U9'dnapTiav. Paulus knakt
den Joodschen hoogmoed. Wel had de Jood een voorsprong,
maar hij heeft dien niet gebruikt. Hij ook moet het van de
genade hebben, want (3 : 20) è^ Ipycov vó|iou ou 5iKaicoOfiaerai iraaa aap^.
De 5iKaioCTUvri is door het geloof (3 : 21-31). Daardoor
is de weg voor allen gelijk. God is niet alleen Mou5aicov
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ó 0eós iJióvov, maar ook èOvcov, want de mensch wordt
gerechtvaardigd Tricrrei . . . . X<J^PiS êpycov vó[Xo\j (3 : 28;
cf 3 : 2ia.).
Verdienste, in den zin van voorsprong is er nu niet meer.
Daarmee vernietigt hij de wet echter niet (Cf. de poging
Vein de Antinomisten). maar bevestigt hij haar. Want de
Antinomisten krijgen allerminst gelijk. Paulus zal hen van
hun ongelijk overtuigen uit de geschiedenis van Abraham
(Hoofdstuk 4). Dan kunnen zij zelf zien. hoe onder het
Oude Verbond de wet werkte tot geloof Hoe de wet
krachtige stimulans was voor het leven uit het geloof
Maar ondertusschen, de lijnen van het probleem der
samenleving tusschen Jood en niet-Jood in de Christelijke
Kerk liggen in hoofdzaak al gereed.
Hier. bij Romeinen 3 : 29, kunnen wij niet laten een citaat
over te nemen uit het meesterlijke werk van Prof. J. de
Zwaan over Paulus als geestelijk hervormer ^. ,.De kroon
van Gods raad. datgene wat Paulus niet moe wordt te
herhalen, is dan ook: dat Jood èn niet-Jood samen dat
nieuwe volk vormen . . . . Maar die gedachten over het
,,nieuwe Israël" zijn aan zijn hoorders niet bloedeigen".
Daarom is het ,,dat Paulus met een ware hardnekkigheid
aan den Jeruzalemschen christenkring en de Jeruzalemsche
leiding als het palladium der eenheid vasthield.
Het zou . . . . maar dat zag Paulus als Jood natuurlijk weer
veel levendiger dan de z i j n e n . . . . grove ondankbaarheid
zijn geweest om door het radicaal losmaken van eiken band
de positie der Jeruzalemsche christenen nog moeilijker te
maken. Maar voor dit beginsel had Paulus te worstelen".
In hoofdstuk 4 wijst de Apostel erop, dat Abraham eerst
geloofde (Genesis 15) en d a a r n a de besnijdenis ontving (Genesis 17). De beteekenis van de besnijdenis wordt
zoodoende duidelijk aangegeven. (4 : 11) En de overdreven
^ cf. J. de Zwaan, Paulus als geestelijk hervormer, Amsterdam, 1932, pg. 184.
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roem van de Joden om zich op het geslacht van Abraham
te laten voorstaan als op den vader der besnijdenis, verdwijnt door de schriftuurlijke rangschikking, die Paulus
in herinnering brengt: Geloof.... besnijdenis. Dat zij
Abraham tot een vader hebben is niet de hoofdzaak. Zij
moeten het geloof van Abraham hebben.
Is daarmede de plaats van de wet (en van de besnijdenis)
gewezen, tot besluit van het eerste gedeelte van dezen
brief wordt nog het: „door het geloof" nader uitgewerkt
(5 : i - i i ) en gesproken over de rechtvaardigheid door het
bloed van Jezus Christus.
Het geheele tweede hoofddeel van Romeinen, hoofdstuk
5 : 12 tot 8 : 39, wel eens genoemd het stuk der verlossing
in dit schrijven, bevat voor ons onderzoek geen bijzondere
gegevens, die in het raam van den geheelen brief aparte
behandeling vragen. In volle kleuren wordt het werk
van de genade geteekend, eigenlijk meer bezongen in
een lied van dankbaarheid en lofverheffing. Meenen wij
daarom dit stuk te mogen voorbijgaan, het derde hoofddeel daarentegen is van bijzondere beteekenis.
H o o f d s t u k 9.
Met Romeinen 9 komt Paulus plotseling terug op zijn oude
thema: Jood en Heiden. Nog zoo pas heeft hij in hooggestemde lof laten hooren, dat er naar zijn overtuiging
(8:1) geen KcrraKpipia, geen veroordeeling, geen rechterlijk vonnis is voor allen, die in Christus zijn. En in
datzelfde oogenblik grijpt hem de toekomst van Israël
aan. Hoe zal 't gaan?
Het ligt niet in onze bedoeling de hoofdstukken 9 tot 11
vers voor vers te exegetiseeren ^. Daarvoor bevatten deze
' cf. de speciale litteratuur bij S. Greydanus, Commentaar op Romeinen, Amsterdam, 1933, Ile dl., pg. 403 w .
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capita teveel gegevens, die alle op zichzelf dienen besproken te worden en met ons onderwerp geen direct
verband houden. Onze eenige bedoeling is, dat wij willen
trachten aan te toonen. dat dit gedeelte van den brief
aan de Romeinen niet in strijd is met andere plaatsen uit
de brieven van Paulus en uit Handelingen.
Dat hebben velen betwijfeld. Niet het minst Harnack,
die uitvoerig op de quaestie is ingegaan ^ In groote lijnen
komt zijn beschouwing hierop neer. dat hij tusschen de
hoofdstukken 9 en 10 eenerzijds en hoofdstuk 11 anderzijds een opmerkelijke tegenstelling meent te vinden.
In discussie is de vraag naar de toekomst van Israël KaTd
adpKa. In hoofdstuk 3 had de Apostel dit onderwerp wel
aangesneden, maar niet afgehandeld. Nu komt hij erop
terug, omdat hij wil laten zien, dat hij door zijn prediking
geen vijand van zijn volk is geworden. Van te voren wil
hij opkomend wantrouwen den pas afsnijden. Hij uit zijn
diepe droefheid over zijn volk (9 : 1-5), dat zooveel zegeningen had ontvangen ( 9 : 4 , s). Zij hadden de uloOeaia,
waardoor de Só^a van God onder hen woonde; zij hadden
ook de 5ia9fiKai, waardoor God Zijn verbond op allerlei
wijze aan hen had bekend gemaakt; wat wel het duidelijkst
uitkwam in de voiJioöeaia. Waarlijk, dat was Aorrpeia,
een dienst, waarin God Zijn volk had opgezocht en die
zijn hoogtepunt bereikte in de èirayyeAiai, waarmee Hij
Zijn volk tegemoet was getreden.
Daarbij kwamen dan nog enkele uiterlijke voorrechten:
cbv oi TTCCTépes Kal è^'c&v ó xP'^^ös TÓ Korrd adpKa.
Ondanks al deze voorrechten is Israël tot zijn val gekomen.
Vooral: G. Doekes, De beteekenis van Israels val. Nijverdal, 1915; ook E. Weber,
Das Problem der Heilsgeschichte nach Röm. 9—11, Leipzig, 1911.
Ook A. van Veldhuizen, Romeinen, Groningen, 1916, pg. 20 w .
•^ cf. A. Harnack, Neutestamentliche Forschungen: Beitrage zur Einleitung ins
Neue Testament, IV, Leipzig, 1911, pg. 31 w .
Ook: Fr. Philippi, Paulus und das Judentum, 1916, pg. 6, over de indeeling van
den brief aan de Romeinen.
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Paulus moet er echter onmiddellijk bijvoegen, dat Israels
val niet bewijst de zwakheid van Gods Woord, noch ook
dat de belofte onvervuld is gebleven. Deze gang van
zaken is met de belofte niet in strijd (9 : 6-13).
Deze verzen spreken er eerst over, dat niet de uiterlijke
geslachtsverhouding (9 : 6-8), maar de geestelijke band
met het verbond het kindschap bepaalt. De Apostel bewijst dat uit de Schrift, allereerst met een voorbeeld uit
de geschiedenis van Israël (9 : 9-13). Dan ook met een
voorbeeld ^, aan de geschiedenis van Pharao ontleend
(9: 14-19), om aan te toonen, dat Gods souvereiniteit
ook in dezen vorst bevestigd is.
Paulus wil daarmee geen noodlot, geen onmacht prediken.
Hij is bezig den weg te wijzen, waardoor de geloovigen
van het recht Gods zijn gekomen tot Gods ontferming
in Jezus Christus. Maar hij wil vooraf vastleggen Gods
vrijmacht in Zijn verkiezing; die was immers ook van
kracht voor Israël.
Na een tusschengevoegd voorbeeld over den Kepapieus
(9 : 21-23) komt Paulus nu weer op het punt: JoodHeiden terug in vers 24: God èKdAeaev. Die roeping
van God heeft effect gehad in de richting van fmas.
Daarvoor is immers de gemeente van Christus het beste
bewijs. En de gemeente zoo aanwijzend, somt hij haar
samenstelling op als hij schrijft: ou (jióvov ê^' 'lou5aicov,
dAAd Kai è^'êSvcov. Deze opsomming: ou iJióvov . . . .
dAAd Kai is van groot belang naast die uit hoofdstuk
I : 16: 'lou5aicp Te irpóÓTOv Kal "EAArivi. Uit de verbinding van de twee groepen door ou iJióvov . . . . dAAd
Kai volgt, dat in ieder geval aan geen tegenstelling tusschen deze beide mag worden gedacht.
De Jood is niet geroepen o m d a t hij Jood was, maar
o m d a t G o d h e m r i e p . Daarvoor wordt een citaat
' Exodus 33 : 19; 9 : i6.
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uit Hosea als bewijs aangevoerd. Ook in dien tijd is '»» -t6
door de roeping Gods geworden tot 'SV (9 : 25-26).
Naar de andere zijde ( 9 : 27-29) schuift Paulus deze
verkiezing vervolgens op den voorgrond, door aan de
hand van een woord uit Jesaja implicite aan Israël de
consequentie van dit werk Gods te doen zien. Het vmóAeipiiJia
van Israël zegt ten dezen genoeg. Van Israël wordt een
overblijfsel, een rest behouden.
Nog geven de verzen 9 : 30, 31 aan, waarom het in dit
stuk gaat: Om de 5iKaioauvri uit de wet of uit het geloof.
Israël heeft in het SicbKEiv van de gerechtigheid iets geheel verkeerds gezocht. Er was geen 90dveiv van de
5iKaiocTuvr|. Geen: haar vóórkomen, wat hier zal beteekenen: gelijken tred met haar houden, haar bijhouden.
Israël moest wel achterop komen.
H o o f d s t u k 10.
Paulus blijft voor zijn volk bidden, ook al hebben zij
hem veel kwaad gedaan. Er is onder Israël immers toch
een jfjAos, zij het dat die nu verkeerd werkt ^. Zijn volksgenooten willen hun eigen gerechtigheid op geheel andere
wijze tot gelding brengen (10: x-3). Zij meenden door de
wet gerechtigheid te kunnen verwerven en hebben voorbijgezien, dat de wet van meet af azm riep om de komst
Vein Christus. Daarin hebben zij Mozes slecht gevolgd,
toen hij opriep tot de SiKaiooövri uit de wet èn uit het
geloof. Dat zij daaraan geen gevolg hebben gegeven,
is niet een schuld, die op rekening van God moet gesteld
worden. Daarvoor is Christus juist gekomen. Hij kwam
om de schuld te verzoenen (10:4-15).
Door naast elkander te stellen Mozes' eisch in Leviticus
18: 5 en in Deuteronomium 30: 12, 13 bereikt Paulus,
dat men hem niet kan verwijten een kloof te hebben ge^ Zoo was het immers met Paulus ook geweest.
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maakt tusschen Oud en Nieuw Verbond. Hij leest den
Raad Gods uit de oude Schriften voor ^. Had Israël die
nevenstelling van werken en geloof maar tijdig gezien.
Nu heeft het zich gebonden aan Leviticus 18:5 en van
Deuteronomium 30: 12, 13 zich losgemaakt.
God de Heere deed het Evangelie uitgaan. Hoe heeft Israël
daarop gereageerd? (10 : 16-21) Jesaja heeft het al gezegd:
Wie heeft TT) dKO^ fi|Jicov(het door ons gehoorde) geloofd?
Maar hadden zij het Evangelie dan wel verstaan? Voor
deze beslissende vraag wordt de gezaghebbende autoriteit
van Mozes te hulp geroepen, die met zijn verwijt van
Israels onverstand in 's Heeren naam tegen het volk getuigen moet *. En Jesaja, de koning onder de profeten,
valt Mozes daarin onmiddellijk bij: Israël is een volk vol
van dvTiAéyoiJieva. hier wel bedoeld in den meest letterlijken zin van het woord.
Paulus beschrijft dus tegenover Gods genade de voortdurende verharding van Israël. Het door God gegeven
middel om de gerechtigheid te verwerven — het geloof — hebben zij verworpen.
H o o f d s t u k II,
De val van Israël laat Paulus nog niet los. Sprak hij er
totnutoe op negatieve wijze over, hij zal nu nog iets
positiefs over de toekomst der Joden zeggen. Immers:
God heeft Zijn volk toch niet verstooten (nr|)? (11 : i-io).
Met een beroep op zichzelf en op Elia's tijd wijst Paulus
op het örróAeiMiJia, dat de Heere overliet. Daarom spreekt
hij in vers 7 over een tweeheid, die in Israël gekomen is.
Het volk ontvangt als geheel niet wat het heeft gezocht;
enkelen zullen het heil in Christus ontvangen. Als volk
heeft Israël zijn plaats verloren. De oude verbonds^ Op tekstcritische quaesties in deze verzen kunnen wij niet ingaan.
' Deuteronomium 32 : 21.
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betrekking is door Israels val gebroken (ii : 11-24). En
de val van Israël is voor de Heidenen de weg geworden,
opdat zij het Evangelie zouden ontvangen. Het moest den
Joden eerst gepredikt. Israël ondergaat een Trapdrrrcopia
en een fiTTriiia. later (11 : 15) nog diroPoAri genoemd.
Het heil gaat met al zijn zegeningen aan Israël verder
grootendeels voorbij. Want Israël komt in treurige omstandigheden. Daar hebben de Heidenen voordeel van.
En wat zullen die er een profijt van hebben in de Christelijke Kerk. als ook de zevenduizend van 11 : 2. 3. dat
is het volk Israël in zijn rrAripcoiaa, tot de erkenning
komen, dat Jezus Christus hun Messias is.
Men heeft TrAr|pco|Jia wel willen verklaren als heenwijzing
naar een massale bekeering van Israël als volksgeheel,
maar dat is toch onjuist, omdat op die manier een ernstige
collisie van gedachten ontstaat met Tivds è^' ccurcov
(11 : 14). Immers irAripco^a is niet de eenige uitdrukking,
welke Paulus in dit verband gebruikt. In vers 15 stelt
hij tegenover elkander diropoATi en TrpóaArmvf/is. Het is
ongeoorloofd TTpócrArmvi^is zonder meer te verabsoluteeren.
Dat kan niet in het licht van Tivds è^' aurcov. Bovendien
wordt TrAripcoiJia dan zonder meer op de quantiteit betrokken en er is onzes inziens geen enkel bezwaar om het
qualitatief als ,.vervulling" op te vatten, i.e. als toebrenging
tot het geloof in Jezus Christus, waarbij het gaat om het
feit, niet om het getal.
In II : 15 wordt nog nader geëxpliceerd, wat in vers 12
reeds was gezegd. Daar had Paulus uit de verwerping van
Israël geconcludeerd, dat Israël als volk had afgedaan.
Toen ging voor de ,,wereld" de deur der verzoening open.
Een geweldig feit. Hun verharding . . . . anderer redding.
Welk een ommekeer moet het dan zijn, als God nu toch
uit Israël sommigen aanneemt en zegent. Zij zijn nu door
hun verwerping geheel dood. Hoe kan hun aanneming
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beter worden weergegeven dan in het beeld van de opstanding uit de dooden? Zij worden immers ten volle
tot het waarachtige leven geroepen?
Het is onzes inziens onjuist, in deze verzen een mededeeling te vinden over een massale bekeering van Israël,
die in de toekomst zou te wachten zijn. Er ligt toch in de
qualificatie van 11:15b: leven u i t d e n d o o d , een
aanwijzing van Israels positie ten opzichte van Gods
werk. Zóóver is Israël van de genade afgeraakt.
Met vers 16 knoopt Paulus aan bij den wensch, dien hij
in vers 14 had uitgesproken, om n.l. Tivds è^ OÖTCÓV te
behouden. Over die weinigen sprekend, zooals zij door
zijn dienst tot bekeering zijn gebracht, zal hij hun positie
door twee beelden duidelijk maken: het beeld van het
deeg en het beeld van den olijfboom (11 : 16-24).
De Heere gaat verder met Zijn werk in de historie. Zooals
Hij eens Israël uitkoos uit de volkeren en uit Israël Juda,
zoo gaat de keuze nu nog verder en uit de Joden (het is
toch geen toeval dat in den naam: Jood de stamnaam Juda
nog doorklinkt!) worden deelen genomen. Die worden
geheiligd. Die geslachten worden Christus ingelijfd. En
zij zijn voortaan stammen van het nieuwe Israël, immers
leden in de Kerk van Christus.
De Christenen uit de Heidenen moeten over dezen gang
van zaken zich niet verheffen. Het is louter genade vcin
God, dat zij er zoo aan toe zijn. En wanneer de Heere
uit Israël sommigen trekt, is ook dat Zijn ontferming;
van genade moesten zij allen leven, anders vallen zij
nóg uit (11 : 22).

In het vervolg van hoofdstuk 11 (11 : 25-32) vat Paulus
het besprokene samen. Want hij heeft nog een puoTripiov
mee te deelen. In de verzen 25 en 26 onderscheidt hij
tusschen twee perioden in het Koninkrijk Gods.
Israël is nu verhard. En het Evangelie doorloopt de
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periode dxpi oö TÓ irAripcoiJia TCOV èOvcov. Met dien tijd
valt samen de TTcópcoais drró piépous Tcp MaparjA.
Wij moeten hieruit besluiten, dat er voor Israël een bepaalde toekomst is. Dat zal als volgt gaan. De verwerping
van Israël bracht de toebrenging der Heidenen. Deze
Heidenen worden nu bij het overblijfsel van Israël ingelijfd en vormen samen iras MapafjA. Niet de geboorte
uit Israël, maar het door geloof bij Israël ingeboren zijn,
zal in dezen den doorslag geven. En die allen vormen dan
samen het geheele Israël Gods, dat behouden wordt
(Galaten 6 : i6; Efeze 2 : 12).
Wij memoreeren hier nog de gedachten van Harnack ^ inzake Romeinen 11. Hij zegt, dat Paulus in
Romeinen 9 en 10 Israël KOtrd cdpKa heeft losgelaten.
In Romeinen 11 stelt hij daar weer iets tegenover,
dat juist in omgekeerde richting wijst. Dat is dan een
jodenchristelijk voorbehoud, een niet passend additament bij de heilsgeschiedenis. Paulus had geen
kracht genoeg, om de laatste consequenties van zijn
universalisme door te trekken en het onderscheid
tusschen Jood en Heiden geheel weg te nemen. ,.Der
Jude war in ihm zu machtig."
Met groote kracht is tegen deze stelling geopponeerd
door Jülicher ^. Deze wijst er op. dat Paulus de belofte juist aan Israël ontneemt en aan alle christenen
toezegt. Romeinen 11 is volgens Jülicher in het geheel
niet ..judaozentrisch", maar enkel theocentrisch. En
in die handelwijze looft Paulus Gods gerechtigheid.
In II : 28 haalt Paulus de besproken gedachte nog eens
op. En in 11 : 32 vat hij alles samen. Allen (Jood èn
Heiden) waren onder de ongehoorzaamheid; allen is God
' A. Harnack, a.w., pg. 31 w .
cf. hierbij G. Doekes, a.w.. Inleiding, pgg. 7—27.
^ cf. Protest. Monatshefte, Leipzig, 1913.
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barmhartig. Want voor TOÜS irdvras is maar één weg
van behoud: de weg van Jezus Christus.
Dat doet Paulus dan juichen van vreugde: O diepte des
rijkdoms ( i i : 33-36).
Hoofdstuk 12 behelst vermaningen; hoofdstuk 13 bespreekt de vraag, hoe men zich jegens de overheid heeft te
gedragen (13 : 1-7). Daarachter ligt de eisch om elkander
lief te hebben (13 : 8-10), want Christus komt weer
(13:11-14).

Hoofdstuk 14 en 15 : 1-13 bespreekt Paulus de quaestie
over het al of niet eten van vleesch, dat afkomstig
is van het afgodenoffer. De Apostel schaart zich principieel achter de sterken, die beseffen dat een afgod
niets is en dus afgodenoffer een dwaas ding. Toch voegt
Paulus zich bij de zwakken, niet uit zwakheid, maar om
hen te behouden. Al zou men hier de term: accommodatie willen bezigen, ieder gevoelt dat de ,.aanpassing"
hier wel zeer bijzonder van karakter is. Wat Paulus betreft. kan men geen joodschen trek speuren in zijn advies.
Eer het omgekeerde. Principieel legt de Apostel het
joodsche bezwaar af. Deze tekst is dan ook wel van beteekenis voor de levenshouding van verschillende jeugdige
Christenen in de Kerk van Rome. maar ten aanzien van
Paulus levert ons dit deel niet anders op dan een bewijs
van de groote mildheid, waarmede hij de gemeenten is
tegemoetgetreden. En zijdelings ligt er een aanwijzing
in, dat hij met bijzondere liefde en zelfverloochening
waakte voor de eenheid der jonge christelijke Kerk.
Volgen nog in hoofdstuk 15 : 14-33 enkele slotgedeelten
en in hoofdstuk 16 een uitgebreid aantal groeten.
DE BRIEF AAN DE GALATEN ^

De brief aan de Galaten stelt den onderzoeker bij het
' A. Sabatier, L'Apótre Paul, Strassbourg, 1870.
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begin onmiddellijk voor twee moeilijke vragen, die hij
niet mag voorbijgaan: A d r e s en d a t u m van dit
schrijven. Wat het adres betreft, ligt de moeilijkheid
daarin, dat Paulus tenminste driemaal in de Zuid-Galatische gemeenten is geweest; i°. in Handelingen 13 en 14;
2°. in Handelingen 16 en 3°. in Handelingen 18 : 22 w .
Van een bezoek aan de Noord-Galatische steden, gelegen
op de veel noordelijker gelegen hoogvlakte is ons niets
bekend.
Zonder op deze vraag bijzonder in te gaan, is het voor
ons onderzoek wel van belang, ten aanzien van het adres
een decisie te nemen. Ons lijken, vooral om het bovengenoemde gegeven, de Zuid-Galatische gemeenten de aangewezene als adres voor den brief aan de Galaten.
Daarmee houdt de dateering nauw verband. Dan moet de
brief zijn geschreven tusschen het eerste en tweede bezoek, of tusschen het tweede en derde. En de beslissing van het Jeruzalemsche Couvent is hier tegelijk
van groot gewicht. Wij zijn van meening. dat Galaten
n a het Convent zal geschreven zijn. omdat Paulus juist
met de beslissing van Jeruzalem in den rug. tegenover
Petrus zoo scherp heeft kunnen en moeten optreden, maar
ook omdat Paulus nu een goede gelegenheid had de
Galatiërs te wijzen op het hoogstgevaarlijke Vcin het
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judaistische drijven. Daarom lijkt ons als datum aangewezen de tijd tusschen het tweede en derde bezoek, vermoedelijk korten tijd na het tweede. Ongeveer 51/52
na Christus. Misschien wel onderweg geschreven, toen
verontrustende berichten uit Klein-Azië Paulus bereikt
hadden ^.
Uit alles blijkt, dat deze brief is geschreven in den kruitdamp. Onmiddellijk, als een ijlbode, is Paulus te hulp
gesneld, om de Kerken in het goede spoor te houden.
Een korte inleiding (i : 1-5), die ook Paulus' roeping nog
vooropstelt — dat was blijkbaar noodig tegenover de
autoriteit, waarmede de ingeslopen broeders optraden —
en de aanloop tot het schrijven is al genomen Dan, meteen
zet Paulus in met het doel van zijn schrijven (i : 6-9).
Paulus is diep teleurgesteld in de Galatiërs Er zijn enkele
TapdacTOVTes gekomen OéAovres lieTaorpévfai TÓ euayyeAiov TOÖ xpi<yTo\j. Wie dit zijn, zegt de Apostel hier
nog niet. Eerst zal hij vaststellen, van Wien hij zijn roeping heeft ontvangen en met welke autoriteit hij werkt
(i : 10-12). God heeft hem getrokken op zeer bijzondere
wijze (i : 13-24). Trouwens ook de andere Apostelen
hebben het werk Gods in hem erkend en geaccepteerd.
Daarop volgt de passage, waarin de berisping van Petrus
wordt behandeld, waarvoor wij naar elders in deze studie
verwijzen ^.
Weliswaar volgt dan een gedeelte, dat vastknoopt aan het
gebeurde in Antiochië, maar nu valt de nadruk meer en
meer op de vermaning aan het adres van de Galatiërs
(2 : 15-21).

De wet als wet is in Christus vervuld. Wie haar nu toch
weer opbouwt, stelt zichzelf als irapapdrris ten toon.
' cf. wat wij hiervan schreven, pg. 80 vv. en pg. 141.
' cf. pg. 139 w .
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Want het leven, dat door Christus verborgen is bij God.
kan alleen u i t h e t g e l o o f zijn kracht ontvangen ^.
Jammer genoeg hebben de Galatiërs naar judaistische
lokstemmen al te gretig geluisterd ^ (3 : 1-14). Zij dreigen
terug te vallen tot de gerechtigheid der wet en willen in de
werken der wet hun sterkte weer gaan zoeken. Het beeld.
dat de Apostel later ook in Romeinen zal gebruiken ^
snijdt hij hier reeds even aan. Hoe heeft Abraham geleefd?
(3 : 6 w.). Ook op zulk een wettische wijze? Of uit het
geloof?
De Galatiërs moeten wel bedenken, dat de wet ieder, die
de wet wil houden, maar het in werkelijkheid niet doet,
met den vloek belaadt (3 : 15-18) *. Conclusie: Galatiërs,
gij wilt den vloek torsen en niet van genade leven. Want
hoewel gij de verlossing door genade door mijn Evangelie
hebt leeren kennen, zoekt gij de banden van de wet weer op.
Met een voorbeeld zal Paulus dat nog verduidelijken
(3 : 15-18). Het wordt aan het gewone menschenleven
ontleend. Hij heeft gezegd, dat door de wet de vloek is
gekomen, opdat Jezus Christus met Zijn zegen (f) eüAoyia)
van Abraham els Td ê0vr| . . . . yévriTai (3 : 14). Zóó
hebben de Galaten toch ook deel gekregen aan de genade.
In Abraham zouden alle volken der aarde gezegend worden, ook Galatië. Daartusschen is wel de wet gekomen.
' cf. Romeinen lo, pg. 33 w .
^ W . Lütgert, a.w., pg. 26 w . heeft getracht aan te toonen, dat de actie tegen
Paulus in de Galatische Kerken van twee zijden kwam. Hij denkt eenerzijds aan
oppositie van de Judaisten, maar meent anderzijds sporen van ,,vrijgeesten" te
vinden. Zoo in Galaten 4 : 2 1 ; S ^ 4. 13, IS; vooral 6 : i. Hierbij zijn enkele zeer
sterke plaatsen, b.v. S = I 3 '
Er werkten in Galatie blijkbaar ook factoren, die zich aan de wet in het geheel
niet storen wilden. Een geesteshouding, die niet erg judaistisch te noemen is,
eer het tegenovergestelde. Maar de gegevens zijn niet duidelijk. Verder dan tot
de conclusie van een zeker antinomisme, dat tusschen het judaistisch drijven
door, telkens weer en op verschillende plaatsen ageerde, mogen we o.i. niet gaan.
' Romeinen 4 : i w .
* Deuteronomium 27 : 26.
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maar de aan Abraham gegeven belofte bleef als Goddelijk
testament liggen. Die werd niet veranderd.
Waaraan moeten nu de Galatiërs zich vastklemmen, aan
de wet of aan de belofte? De belofte is ouder, heeft de
oudste rechten.
Nu zou uit deze redeneering kunnen voortkomen de
vraag: Maar wat voor zin heeft dan de wet eigenlijk nog?
Paulus vangt dit bezwaar terstond op (3 : 19-29) en antwoordt, dat de wet dienen moest voor een tusschentijdperk. Rechtvaardigheid en leven kon de wet onmogelijk
geven, maar zij diende ook TCOV irapapdaecov x^piv, zij
moest het bewustzijn van de schuld verscherpen, zondebesef levend maken en houden ^.
Zulk een dienst heeft de wet gedaan. Zij was als celbewaarster in het gevang, om de overtredingen te beteugelen.
Maar als Christus gekomen is. wordt haar paedagogische
dienst afgelost.
In Christus is elk geloovige met Hem één. Jood en Heiden
is TOÖ 'A|3padtJi airépiJia.
Met hoofdstuk 4 neemt Paulus het voorbeeld van de erfenis uit 3:15 opnieuw ter verduidelijking te baat, zij
het nu met een andere bedoeling (4: i - i i ) . Wanneer
iemand een laatste wilsbeschikking heeft gemaakt ten
gerieve van een jeugdigen erfgenaam, moet men voor dezen
erfgenaam onderscheiden twee perioden. De jeugdige is
eerst onder voogdij, straks gaat hij den tijd der meerderjarigheid in. De eerste periode is die der curateele. Hij is
gebonden. Maar straks wordt hij volwassen en is vrij.
Hoe hebben nu de Galatiërs naar analogie van dit voorbeeld gedaan? Zij hebben in de eerste periode de goden
gediend. En nu, gekend door den Heere. dus door genade
vrijgemaakt, gaan zij weer van voren af aan beginnen.
^ Romeinen 3 : 20; 4:1s; S : 20.
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Zij gaan dagen en tijden in acht nemen. Dat zijn TTTCOX^
crroixsïcx, uitingen van iemand, die loopen leert, eerste
stappen, beginselen, die armelijkheid van inzicht verraden (4: 9). Wilden zij vroeger bijwoners van Israël
zijn. dan kon dat alleen door de poort van de wet heen.
Die moeilijke gang is hun door genade bespaard geworden.
Nu willen zij daarheen toch weer terug. Naar uitgesproken
Joodsche feestdagen, die zij om de c e r e m o n i e e l e
beteekenis vieren willen.
Hoe is dat mogelijk geworden? De band tusschen Paulus
en de Galatiërs was toch zoo hecht geweest? (4 : 11-16)
Hadden de dwaalleeraars dan zooveel vat op hen gehad
door hun drijven? En was Paulus hun vijand geworden,
omdat hij de waarheid sprak? (4: 17-29).
Om nogmaals zijn bedoeling met de verhouding: WetEvangelie aan te geven, volgt nu opnieuw (4: 20-31) een
voorbeeld. Een allegorische voorstelling van wet en genade. Het karakter en het feit van deze bewijsvoering,
die zeer sterk herinneren aan de door de Rabbijnen gevolgde methoden, meenen wij buiten beschouwing te
mogen laten.
Paulus leest in de geschiedenis van Sara en Hagar, van
Izaak en Ismaël de bevestiging van zijn prediking. Ook
daar de vleeschelijke verwachting tegenover de belofte.
Twee verbonden, twee wegen, twee histories. Gebondenheid en vrijheid. Ismaël is geboren op geheel natuurlijke
wijze. Daar was overleg, berekening en verwachting. Zoo
komt Ismaël ter wereld. Maar Izaak is het kind van de
loutere belofte. Uit de dooden geroepen, van een ouden
vader en een verdorde moeder.
Galaten 5 trekt uit de in hoofdstuk 4 genoemde vrijheid
de conclusies. Hoe vallen de Galatiërs terug? (5 : 1-12)
Als zij zich met de wet als jv/ycö SouAeias belasten, ver-
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nietigen zij Christus' werk. Omdat de bron der genade
op deze wijze gestopt wordt. Wie dien kant opgaat en
zich aan de besnijdenis onderwerpt, verbreekt het kruis
en wordt gedwongen uit het wettische beginsel geheel te
leven. Het is wel zeer duidelijk, dat achter deze houding
der Galatiërs het stoken der Judaisten moet gezocht
worden. Elders hebben wij hun drijven getypeerd als
christelijk Jodendom. Zij dwongen tot een wettisch leven
met christelijke klanken, maar, schrijft Paulus, zonder
den levenden Christus (5 : 4). Die wordt op deze manier
losgemaakt. KaTapyéco -verzuimen; in pass.: losgemaakt
worden.
rTepiTO^ri noch dKpopuoria vermogen hier iets, dAAd
iricms Si'dydirris èvepyoupévri.
De Galatiërs waren goed begonnen. Welk een verantwoordelijkheid droegen dan de dvao-rcrroövTes-de onruststokers (5 : 12). Wel wordt (5 : 11) Paulus voor de
voeten geworpen, dat hijzelf de besnijdenis nog laat voltrekken (misschien moeten wij hier aan het geval-Timotheus denken) ^. Maar de onjuistheid van deze bewering volgt terstond al daaruit, dat Paulus, ondanks die
vermeende besnijdenis, nog angstvallig gevolgd en vervolgd wordt door de Judaisten *. Daaruit blijkt duidelijk,
dat Paulus de besnijdenis niet leerde; nauwkeuriger, niet
zóó leerde als de Judaisten. Hij kent haar wel en houdt
haar in zekeren zin ook, voltrekt haar zelfs in een bijzonder
geval, maar doet dit niet o m d e b e s n i j d e n i s ,
maar om andere motieven.
^ Een zijdelingsche steun dan voor de zuid-Galatische hypothese.
' De argumenten, die o.a. door Sieffert (aangehaald bij W. Lütgert a.w., pg. 22)
aangevoerd zijn om te poneeren, dat Paulus wèl de besnijdenis zou geleerd hebben, zijn o.i. onjuist. Terecht merkt W. Lütgert op (pg. 24, 25), dat de Judaisten
nooit de ,,Ausgleich" met Paulus hebben gezocht, maar alleen de antithese.
Met die bedoeling hebben zij de historie ook gekleurd (cf. de exegese van het
gerucht over Paulus' houding tegenover de wet. Handelingen 21).
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De Apostel heeft de n o o d z a k e l i j k h e i d der besnijdenis bestreden. En dat stelt hij ook nu op den voorgrond ^.
Het ware te wenschen, dat de onruststokers, die zoo op
de besnijdenis gesteld zijn, zoover gingen, dat zij zich
niet alleen lieten b e snijden, maar ook v e r d e r snijden.
Zóó snijden, dat zij in de vergadering der gemeente niet
meer komen mochten en alzoo ongeschikt waren voor hun
verdere werk.
Met Galaten 5 : i6 begint het laatste gedeelte van dezen
brief. Daarin beantwoordt Paulus de vraag, hoe men dan
door het geloof leven moet (5 : 16-26). Wat het wil zeggen in het Koninkrijk Gods te zoeken de vruchten des
Geestes.
Hoofdstuk 6 besluit dit schrijven met slotopmerkingen,
raadgevingen, vermaningen en groeten.
De brief aan de Galaten behoort tot de oudste stukken,
die door Paulus op schrift zijn gesteld. Hij is ontstaan in
den tijd, toen het Judaïsme fel ageerde en systematisch
als tegenmissie achter Paulus aan werkte, om zijn pas begormen werk te vernietigen. In de hoofdzakelijk heidenchristelijke Kerken van Galatië schijnt deze opzet der
Judaisten ook aanvankelijk gelukt. Het roer is voorzichtig
omgegooid. Paulus ziet het gevaar. De in Jeruzalem besliste zaak der Judaisten is vanuit Antiochië kunstmatig
elders in het leven geroepen. Ook de Judaisten hebben
de basis van hun werk naar het Noorden verlegd. Daeirtegen moet gewaakt en gewaarschuwd. Want de jodenchristelijke drijvers loopen tenslotte de grondwaarheden
onder den voet. En negeeren de gevallen beslissing.
^ W. Lütgert, a.w., pg. 39 zegt zoo kernachtig: „Die B e f r e i u n g vom
Gesetz ist etwas anderes als die V e r n e i n u n g und V e r l e u g n u n g
des Gesetzes".
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Wie spoedig helpt, helpt dubbel. Daarom schrijft de
Apostel terstond en recht op de zaak aan. Voor ..pourparlers" is nu geen tijd. De Apostel staat midden in den
kruitdamp, de bedreiging der Judaisten is thans op het
hoogst. Hij wordt gedwongen scherp op te treden.
Om die redenen moge de toon heftig zijn, er was aanleiding
toe. De toon moge soms scherp zijn, zakelijk vinden wij
in Galaten niets anders dan elders door Paulus werd geschreven over het vraagstuk: Jood-Heiden.
Wie apologetisch werkt en schrijft, zegt het vanzelfsprekend anders dan wie rustig thetisch de stukken stelt
en zijn beschouwing als één geheel wil bieden. Dit verschil
moet te meer opvallen, nu wij in den brief aan de Romeinen den anderen vorm van behandeling van hetzelfde
vraagstuk vinden, terwijl wij daarnaast in Lukas' boek
over de Handelingen der Apostelen nog een derde zakelijk
resumé van dezelfde gebeurtenissen bezitten.
Het is a priori te verwachten dat hij, die achteraf het
drijven van de Judaisten als een mislukte poging ziet,
den strijd anders zal beschouwen en vertellen dan Paulus,
die vóóraan, in de eerste rij, het ergste verweer heeft
moeten opvangen. Hier is het verschil tusschen verslag
en beschouwing. Maar zulk een verschil is te verwachten
en moet n i e t tot een tegenstelling verscherpt worden
zonder ernstige oorzaak.
DE EERSTE BRIEF AAN KORINTHE

De Apostel Paulus verlegt langzamerhand het zwaartepunt en de basis van zijn werk naar het Westen. Dat is
geen breuk met Jeruzalem en ook geen vlucht uit de Kerken van Klein-Azië met haar strijd tegen het Judaïsme.
Immers de band met de moederkerk van Jeruzalem blijft
gehandhaafd in herhaalde bezoeken aan de plaats, waar
Christus Zijn gemeente bijeenbracht, terwijl de Kerken
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in Klein Azië ook in lateren tijd, blijkens den brief aan
de Kerk te Efeze, haar aandeel in Paulus' aandacht blijven
houden.
De Judaistische antimissie is al minder gaan beteekenen.
Naar het Westen luwde deze actie bijna geheel, getuige
de beide brieven aan de Kerk te Korinthe en het in Handelingen i8 : 12 ons medegedeelde volksopstootje in Korinthe. De Joden hebben niets meer in te brengen. Gallio
acht de quaestie zeer onbelangrijk.
Wie den eersten brief aan Korinthe karakteriseeren moet,
zal moeten wijzen op den hoogmoed der Korinthiërs.
Zo9ia en è^ouaia zijn voor hen belangrijke begrippen.
Wij kunnen er niet aan denken dit geschrift volledig te
behandelen, maar moeten volstaan met het maken van enkele opmerkingen, die in het raam van onze studie moeten
genoemd worden en de eenheid van het geheel aantoonen.
Om deze reden kunnen belangrijke zaken, als de partijschappen en verschillende andere vragen, geheel buiten
beschouwing blijven.
De Kerk van Korinthe is overwegend heidenchristelijk.
Leden als Krispus en Gajus (i : 14) en Sosthenes (1:1)
zijn als Christenen uit de Joden blijkbaar uitzondering
geweest, althans ver in de minderheid gebleven. Veel
zonden in de gemeente wijzen ook in heidenchristelijke
richting. Nergens komen ter sprake quaesties inzake besnijdenis, feestdagen enz., die de onderhouding van de
Mozaïsche wet betreffen ^.
Daarbij moet wel bedacht worden, dat de eerste brief
aan Korinthe een antwoordschrijven is. Het behandelt
irepi 5è 3dv èypdvfocre (7 : i).
Speciaal wijzen wij op de volgende plaatsen:
I Korinthen 4 : 6: TÓ |ifi uirèp d yéypairrai — een uitdruk^ cf. F. W. Grosheide op I Korinthen, Amsterdam, 1932, pg. 17.
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king, die op een zekere leuze, op een „Schlagwort" wijst.
Paulus vindt het noodig den Korinthiërs de Schrift, hier
natuurlijk het Oude Testament, op het hart te binden.
Dat was blijkbaar noodig. Zij gingen daar in zoogenaamde
christelijke vrijheid boven uit. Dat heette ao9ia.
I Korinthen 6 : lo: MT) TrAavaaOe K.T.A. — Typische zonden
der heidenen, die sterk aan het slot van Romeinen i herinneren.
I Korinthen 7 : 18, 19: De KATITÓS, die met zijn irepiToiJiri
in het publieke leven moeite krijgt, moet zich daarvoor
niet schamen. Hij moet niet eerst alles erop zetten, of
hij die bewerking ook wegwerken kan. Men deed dat
soms, door valsche schaamte gedreven. Hoe staat hij
tegenover de èvToAai 6eoö? Hier staat niet vóiios maar
èvToAai. Dus: gebod Gods in den universeelen zin.
I Korinthen 9 : 20 w., cf. Hoofdstuk III.
I Korinthen 10 : 32: Kai Mou5aiois Kdi 'EAArjaiv. De
Korinthiërs moeten rekenen in hun gedragingen met
allen, die om hen heen leven, hetzij dat die menschen i n
de èKKAricTia TOÖ 0eoö leven of e r b u i t e n .
I Korinthen 14 : 34: Kaöcos Kaió vóuos Aéyei. In het Oude
Testament, vermoedelijk bedoelt Paulus Genesis 3 : 16,
is het al te vinden. Met vójJios wordt hier aangeduid de wet
als wetboek, min of meer saamvallend met den Pentateuch.
De wet als verzameling van die geschriften, waarin de
vó\xos staat opgeteekend.
DE TWEEDE BRIEF AAN KORINTHE

Van II Korinthen geldt in versterkte mate wat bij den eersten brief is opgemerkt. Wij kurmen ons beperken tot
enkele plaatsen:
II Korinthen 3 :'3 w . D e tegenstelling tusschen de bedeeling
èv irAa^lv Aiöivais en die èv TrAa|iv Kap5iais aapKivaig
(II Korinthen 3 : 3). Het Oude Verbond had heerlijkheid,
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hoewel Paulus om bekende redenen het noemt: (II Korinthen 3 : 7) SiaKovia TOÖ 6avdTou. Het was een vreeswekkende heerlijkheid, vergelijke het daar aangehaalde
voorbeeld van Mozes (Exodus 34: 30).
De gedachtengang in dit hoofdstuk klopt geheel met dien
uit Romeinen 9 w . Zelfs de woorden zijn gedeeltelijk
gelijk. Zoo b.v. de qualificatie in II Korinthen 3 : 14:
è-rrcopcóeri cf. Romeinen 11 : 7: èTrcopcóÖTiaav.
De verzen 14-16 doen duidelijk zien. hoe Paulus zijn
volksgenooten ziet in hun verzet tegen het Evangelie
van Jezus Christus. Het KdAu'utia ligt op hun aangezicht.
Subject van è-mcrrpévf/r) (riviKa èdv -I- Coni. Aor.; II Korinthen 3:16) moet o.i. zijn: Israël. Maar of hiermee Israël
als volk wordt bedoeld, dan wel iedere Israëliet individueel, is uit deze gegevens niet op te maken. Het gaat
hier niet over het: Wanneer? of het: Hoeveel? maar alleen
over het: Hoe? en het: Dat!
II Korinthen 5 : 16: eiSévai KaTd aapKd. Paulus heeft
geleerd, de wettische maatstaf om Christus' wil vaarwel
te zeggen. In Christus heeft hij een geheel nieuwe Kriais.
De geheele schepping ziet hij nu anders. Het eiSévai
Kord aapKd is op de tweede plaats gekomen.
II Korinthen 6 : 17: Kal dKaOdpTou \xr\ dTrreaOe. Met een
citaat uit Jesaja 52:11 waarschuwt de Apostel voor samenscholing met de onreinheid der ongeloovigen. Dit behoeft niet speciaal voor de Jodenchristenen te gelden.
II Korinthen 8 en 9 behandelen de collecte voor de armen
in Jeruzalem. Bewijs van de goede verstandhouding met
die Kerk.
II Korinthen 11 : 4, 12, 15, 16 w . Ook in Korinthe zijn
de Judaisten (vs. 22) blijkbaar doorgedrongen en hebben
er kwaad gesticht. Met (Pharizeeschen?) bluf hebben zij
hoog van den toren geblazen. Met opzet is Paulus dien
weg niet opgegaan. Hij heeft van deze rijke Kerk niets
4
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willen ontVcingen, hoewel dit meebracht, dat andere, arme
Kerken bovenmatig belast werden.
II Korinthen 12 : 21: Heidensche zonden!
DE BRIEF AAN EFEZE

Behoorend tot de zoogenaamde gevangenschapsbrieven,
waartoe ook de brief aan Kolosse en die aan Filemon
worden gerekend, steiat de brief aan Efeze zeer dicht bij
dien aan Kolosse, vooral om den inhoud en om den tijd
van verzending. Beide zijn geschreven in een veel lateren
tijd, toen de judaistische stormen aan het luwen waren.
Van heftig verzet is weinig meer te bespeuren. Andere
vragen rijzen, nieuwe problemen moeten aangesneden en
beantwoord worden.
Efeze 1:12: TOÜS "irporiAiriKÓTas — (perf., want de werking duurt nog voort). Er zijn Joden, die vóór Christus'
komst naar den Gezalfde hebben uitgezien. En vers 13
voegt erbij, dat nu ook Kdi Opieïs . . . . dat zijn dan natuurlijk de Christenen uit de Heidenen door het zegel
((T9dyis) van den Doop in het Verbond zijn opgenomen.
Efeze 2 : i-io: heeft telkens een opmerkelijke afwisseling
tusschen \J\xas en fmas. De bedoeling daarvan is het
eerste te verbinden met de Christenen uit de Heidenen,
het laatste met de Christenen uit de Joden. Maar het valt
terstond op, dat de Apostel deze onderscheiding niet
streng volhoudt (cf. de verzen 4-6, 8, 10). Dit zal wel
daarvandaan komen, dat hij juist de eenheid der christelijke Kerk in dezen brief wil vooropstellen. Daarom gaat
hij op het onderscheid niet in.
Wel moet het beslist onjuist worden geacht, als men
telkens met upas de Heidenchristenen met hun zonden
wil verbinden en bij fitias wil denken aan den gang der
genade met de Christenen uit het Jodendom. Vers 3 zegt
dat ook: TeKva cpOaei ópyf)S cbs Kai oi Aoiiroi, gelijk
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ook de andere ongehoorzamen. J o d e n è n H e i denen.
Efeze 2 : 10: KTicyöévres . . . . èiri épyois dyaöoïs. Wel
leven in goede werken, maar niet om daardoor te verdienen.
Efeze 2 : 11-22: Een gedeelte, dat speciaal gericht is tot
de christenen uit de heidenen: oi Aeyópevoi dKpopucrria
— Het vleeschelijke teeken gaf eertijds onderscheiding.
Daarmee ging samen, dat de heidenen allerlei weldaden
misten, vooral omdat zij waren X"P^5 XPi'^^°^- Er was
geen band met Christus, maar ook geen band met de
Joden. Tusschen Jood en Heiden bestond een pieaÓToixov
T0U9paypioö. Dat verschil, die scheiding, is nu opgeheven.
Zij vormen één lichaam, één tempel, één gebouw.
Efeze 2 is een klassieke plaats voor de eenheid van Jood
en Heiden in de Kerk van Christus. Opmerkelijk is de
thetische ontwikkeling van deze gedachte. Blijkbaar is
de tijd van de polemiek voorbij.
In denzelfden geest als Efeze 2 : 11-22 spreekt de Apostel
nog o.a. in 3 : 2, 6, terwijl hij op deze gedachten de kroon
zet door Efeze 4: De eenheid van Christus' Kerk in haar
Heer, haar Doop, haar geloof.
D E BRIEF AAN PHILIPPI

Philippenzen i : 15 w.: Sommigen prediken wel het Evangelie met bijoogmerken. Wordt hier het Judaïsme voorzichtig genoemd? Wij meenen van niet. Over hun ,,Evangelie" kon Paulus zich moeilijk verblijden.
Zulke predikers worden wel nadrukkelijk genoemd in:
Philippenzen 3 : 2 w . Van deze leeraars wordt de prediking niet genoemd: Evangelie. BAéirere TT^V KaraTonriv
— de stukgesneden besnijdenis. Een circumcisio, die
haar waarde had verloren. Vooral vers 3 is hier van gewicht. D e TrepiTOnri bij uitnemendheid is: God dienen
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in den Geest, KauxcoiJievoi èv XP^'^V 'h^ow en niet
èv aapKi TreiroiOÓTes.
Het vertrouwen op het geslacht van Abraham is uitgeschakeld. De geestelijke zijde, de verlossing, de X^'PÓ' ^^
Christus, is doorslaggevend.
Philippenzen 3 : 4-7: Wanneer Paulus zich even stelt op
de plaats der judaistische leeraars, kan hij in vergelijking
met hen nog veel meer naar voren schuiven. Maar die
weg, die voorrechten, werden hem ^ripiia. Cf. ook 3 : 9.
D E BRIEF AAN KOLOSSE

In gedachtengang sterk gelijkend op het schrijven aan de
Kerk te Efeze, heeft men doorgaans beide brieven gelijk
gedateerd. Slechts enkele plaatsen komen voor ons onderzoek in aanmerking.
Kolossenzen 2 : 1 1 : rrepiTourj. Geheel anders dan in Efeze
2:11 wordt hier over de besnijdenis in geestelijken zin
gesproken. Een paraphrase voor den Doop. In ieder geval
ligt er in een afwijzen van de gedachte, dat de uepiTouri,
die met handen is geschied, een bijzondere voorsprong
zou geven. Wat Paulus bedoelt, is iets geheel anders dan de
Joden met besnijden voor hebben. Dat blijkt reeds uit èv
T^ direKSuaei (n.b. drra^ ^^yO TOÖ adbiicrros TTJS o^ocpKÓs.
Wat Paulus wil aanwijzen, gaat veel verder dan de
irepiTOtJiri van de dKpo|3öcTTia.
Kolossenzen 2 : 13: . . . . Trj aKpopuoria Tfjs aapKÓs
uiJicov. De Kolossenzen waren vroeger onbesnedenen. De
TtepiTOiJifi x^iP°'"'oiil'T^oS was aan hen niet verricht.
Kolossenzen 2 : 14: è^aAei^j/as x^ipóypa90v — Het
,,stuk", het document, dat verordeningen, inzettingen
bevatte. Bedoeld is de wet der ceromoniën. Cf. Efeze
2 : 15.
Kolossenzen 2 : 16, 17, 20: De ppcóais en iróais, éopTf|,
veourivia en aappdTa wijzen erop, dat in Kolosse de
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onderhouding van de ceremoniën van beteekenis werd
geacht. Doorgaans vat men deze onderhouding zoo op,
dat weliswaar de namen en vormen herinneren aan den
joodschen tijd, maar de verdienstelijkheid van deze ipyoc
gelegen is in een ascetischen trek.
Voor de bewering, dat hier geen judaistischen achtergrond moet gezocht worden, zou kunnen pleiten de
zakelijke en rustige, tegelijk vermanende toon, waarop
Paulus deze quaestie bespreekt ^.
Kolossenzen 3 : 5 : cf. Efeze 4 : 22.
Kolossenzen 3 : 1 1 : De onderscheiding: Jood-Heiden komt
hier weer naar voren, omdat de dwaalleeraars in Kolosse,
blijkens hoofdstuk 2, in onderhouding van joodsche ceremoniën iets verdienstelijks zagen. De Apostel elimineert
de verdienstelijkheid van deze ceremoniën.
I EN II THESSALONICENZEN

Naar inhoud en tijd nauw bijeen hoorend, zijn deze twee
kleine brieven door Paulus reeds vroeg geschreven. Naar
alle waarschijnlijkheid nog in Korinthe, waarheen hij uit
Thessalonica over Berea en Athene was gereisd.
De kleine groep christelijke Thessalonicenzen heeft het
spoedig moeilijk gekregen. Van de Joden hebben zij maar
weinigen tot de Kerk kunnen trekken; de meesten keerden zich van de Kerk af ^.
Deze twee kleine brieven zijn speciale brieven, behandelend
in hoofdzaak één thema: de parousie. Als zoodanig vallen
zij buiten onze bespreking. Wij noemen alleen afzonderlijk:
I Thessalonicenzen 4 : 1-12: Daar worden heidensche
zonden aangewezen.
II Thessalonicenzen 3 : 2: iva puaöcopev OTTÓ TCOV ÓTÓTTCOV
Kal TTOvripcov dvOpcóircov, wat wel van Joden zal bedoeld zijn.
^ De quaestie van de d-p-qoKfia rwv óy^e'Awv, die bij de Kerk van Kolosse aandacht vraagt, blijft buiten beschouwing. Cf. aant. 2 op pg. 41.
' I Thessalonicenzen 2 : is vv.; Handelingen 17 : 5 w .

54

PAULUS IN ZIJN B R I E V E N : I T I M O T H E U S ;

TITUS

DE EERSTE BRIEF AAN TIMOTHEUS

Ook in de pastorale brieven vinden wij enkele verzen,
die met ons onderwerp verband houden. Weliswaar is
dikwijls getracht deze gedeelten in verband te brengen met
gnostieke of — als wij dat woord zoo gebruiken mogen —
praegnostieke gedachten, ook wel met antijudaistische
richtingen, niet te ontkennen valt, dat Paulus in de hier
genoemde dwaalleeraars jodenchristelijke sporen aanwijst.
I Timotheus i : 4: \xr\Bk irpoaéxsiv puOois Kdi yeveaAoyiais
drrepdvTois. Voor puöois is te vergelijken I Tim. 4 : 7;
II Tim. 4 : 4; Titus i : 14 cf. 3 : 9 . Vooral Titus i : 14
leert met name. dat deze vertellingen van joodsche
afkomst waren. In verband daarmee zal yeveaAoyiais
ook in ditzelfde licht moeten bezien worden en kan niet
worden gedacht aan heidensche theogonieën. Het zullen
haggadische vertellingen zijn geweest, die bij de geslachtsregisters gefantaseerd werden. Daarbij zal de allegorie
wel een bijzondere rol gespeeld hebben.
I Timotheus 1:7: Bewijst het voorgaande. De betrokken
personen willen toch gaarne heeten vono5i5daKaAoi.
I Timotheus i : 8, 9: ÓTI KaAós ó vóiaos. De wet is iets
moois, tenminste voor die haar vopiiiJicos gebruikt. Zij
heeft een taak te vervullen. Maar SiKaico vóiJios ou KeÏTai.
AiKaios moet hier n i e t vouipcos opgevat, maar als
rechtvaardigheid in Christus. Voor zulk een heeft de wet
haar beteekenis verloren. Als wet is zij er niet meer. Daarmede heft Paulus de wet niet op, maar laat zien, dat door
Christus' werk de wet niet langer vopiiiJicos van kracht
kon blijven. Zij heeft trouwens van meet af al een andere
beteekenis gehad (Romeinen 10).
I Timotheus 4 : 3 : Cf. I Korinthen 7.
DE BRIEF AAN TITUS

Titus I : 10, 14: Cf. I Timotheus i : 4W.
Titus 3 : 9 : id.

HOOFDSTUK III

EXEGESE VAN BIJZONDERE PLAATSEN
HANDELINGEN 15

I. O n t s t a a n v a n h e t c o n f l i c t e n b e g i n
v a n d e A p o s t e l v e r g a d e r i n g . Eenige verzen
uit dit hoofdstuk hebben groote beteekenis voor de houding van den Apostel Paulus tegenover de Kerk van
Jeruzalem en tegenover de stroomingen die in haar openbaar worden. Het is daarom noodig op dit hoofdstuk
speciaal in te gaan.
De oorzaak van de beroering in de Kerken wordt uit Judea
overgebracht naar Antiochië. Lukas deelt in vers i mede,
dat de inzet van den strijd de b e s n ij d e n i s is geweest. Geen zaligheid dan door middel van Israël. Geen
zaligheid dan door de ook ceremonieele opname in het
volk des Verbonds.
Uit welken hoek deze eisch der besnijdenis komt, worden
wij pas gewaar in vers 5 ^. Dan zijn Paulus en Barnabas
als gedeputeerden van de Kerk van Antiochië naar Jeruzalem gereisd om de moederkerk in deze zaak, die voor
de Kerken ,,in het gemeen" belang heeft, advies te vragen l
Als zij in Jeruzalem zijn aangekomen, vernemen wij, dat
de voorwaarde der besnijdenis was opgekomen bij Tivés
^ Opmerkelijk is, dat S y r i s c h e MSS. in vs. t er al bij lezen: ,,van de Farizeën".
* in nuce artikel 41 van onze Kerkenorde.
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TCOV diTÓ Tfjs aipéaecos TÓÓV Oapiaaicov TremcrreuKÓTes,
terwijl tegelijk blijkt, dat het niet ging om de besnijdenis
alleen, maar wel degelijk om haar als inzet, als devies,
als leuze, terwijl de bedoeling was met de "irepiTÓiari ook
de geheele vópos Mcoüaécos te bewaren en te onderhouden
(vs. 5 slot) ^. Het is van groot belang uit dit gedeelte vast
te houden, dat de opkomst van wat men later heeft genoemd het Judaïsme, te danken is geweest aan Farizeesche
invloeden. De vroegere vrienden zijn later de bitterste
vijanden van den Apostel geworden. Geen Sadduceën,
geen Essenen of Therapeuten zijn in het geding. De strenge,
de ..preciese" Farizeën. overgegaan tot het Christendom,
maar nog in hart en nieren wettisch, hebben het eerst
alarm geblazen, toen zij Paulus' werk zagen groeien.
Paulus rekende te weinig met de oud-vaderlijke gebruiken
en verlaagde de superioriteit van Israël tot pariteit met de
Heidenen. Daarom vallen zij den Apostel aan op het ééne
punt vein de circumcisie, maar de geheele wet en al wat
met haar saamhangt kan van hun eisch niet worden losgemaakt. Noch de prediking van Christus, noch die van
de genade, van de laatste dingen of welk leerstuk ook
komt overigens in geding. Alles gaat om dat ééne brandpunt, den Apostel uit zijn jonge jaren meer dan goed
bekend: D e w a a r d e v a n d e w e t .
Wij handelen in dit gedeelte, waarin de exegese ter
sprake komt, niet in het bijzonder over het Judaïsme.
Daarover meer in het historisch deel ^.
ï B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, lie dl. Kampen, z.j., pg. 153.
T h . Zahn, Apgsch., l i e dl., Leipzig, 1927; Acta i s : i, SN.B. J. Iverach, St. Paul, New York, z.j., pg. 68, wijst op den volgens hem
merkwaardigen gang van zaken, dat de hetze tegen Paulus ontstaat uit dingen,
die hij de Joden zou geleerd hebben (Hand. 20 : 21), terwijl in het besluit van
Handelingen i s juist den H e i d e n c h r i s t e n e n een aantal voorwaarden wordt
opgelegd. Onzes inziens een zeer begrijpelijke ontwikkeling. De Apostelen hebben de breuk niet willen forceeren en daarom deze bepalingen gemaakt.
" cf. pg. 134 w .
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De twist, die Antiochië had beroerd, vlamt ook op in
Jeruzalem. En dat in de vergadering van de Apostelen
en de Ouderlingen (vs. 6). In den boezem der Kerk
heerscht dezelfde verdeeldheid. Het wordt een formeele
kwestie. Scherp staan de gedachten en de gemoederen
tegenover elkander (vs. 7). Totdat Petrus opstaat en over
de leiding Gods in zijn leven spreekt; hoe hij geroepen
werd om aan de Heidenen het Evangelie te prediken. God
had er hem toe gedwongen en daarop de prediking aan
Cornelius en de zijnen bevestigd door de gave van den
Heiligen Geest KaOcos Kai fiiJïv. Dat laatste, hoe sterk
reeds op zichzelf, breidt Petrus nog uit, door erop te
wijzen, dat de Heere oüSèv 5iéKpivev tusschen Joden en
Heidenen, omdat Hijzelf door het geloof ook de harten
der Heidenen gereinigd had.
Nog verder voert Petrus deze gedachte op, als hij den
strijd in de zielen onder het juk der wet noemt, om tenslotte zijn conclusie te trekken: De zaligheid is voor Jood
èn Heiden in Christus gelijk. Zalig door genade, niet door
het juk van de wet (vss. 7-11).
De diepe stilte, die ontstaan moest na deze woorden,
vooral omdat zij gesproken waren door dezen mond,
wordt voor Paulus en Barnabas een gereede aanleiding
om het woord van Petrus te bevestigen. Zij vertellen van
de groote teekenen en wonderen, die de Heere onder de
Heidenen had verricht.
Blijkbaar legt dit alles zulk een beslag op de zielen der
hoorders (Apostelen -f Ouderlingen -|- TrAfjSos. de gemeente of een deel van haar is intusschen ook saamgekomen). dat het beginsel van de prediking aan de Heidenen
aller instemming heeft. Daarmede is reeds dit groote
bereikt, dat de zending onder de Heidenen, die in het
geval van Cornelius was goedgevonden als uitzondering,
nu regel worden zal. Zij is wezenlijk deel van het leven
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der Kerk. De zaligheid is voor beiden: Jood èn Griek ^.
Met dit principe voorop moet nu de practische oplossing
worden gevonden, hoe de twee zoozeer verschillende
deelen, zoo tegengesteld in levensopvatting en -inrichting,
zouden samengevoegd kunnen worden in één gemeente
des Heeren ^. De terreinverdeeling en de collecte spelen
in deze overeenkomst een rol'. T o c h . . . . de hoofdnadruk valt in de bespreking op het woord vcin Jakobus.
De man van het gezag in de Kerk van Jeruzalem spreekt.
Zonder één oogenblik de woorden van Petrus of van Paulus en Barnabas terug te nemen of te verzwakken, zoekt
hij een basis voor practische verwezenlijking. Hij ook is
ervan overtuigd, dat men de geloovigen uit de Heidenen
niet mag beroeren (irapevoxAeiv-lastig vallen). De wet
als zoodcinig, daarom ook de besnijdenis, moet hun bespaard blijven.
Er moet echter een modus vivendi worden gevonden.
De Christenen uit de Joden hebben nu eenmaal een traditioneelen levensvorm, dien zij zoo maar niet kunnen
loslaten, zij gevoelen ergernis over bepaalde vormen van
het leven der Heidenen. De scherpe kanten zullen worden
weggenomen door enkele restricties *. En na het voorgaande blijkt duidelijk, dat deze niet bedoeld zijn als
paraphrase van de besnijdenis en van de wet. In geenen
deele *. Dat beletten èn de woorden van Petrus èn de
1 Voor de tegenstelling, die hier aan de orde is, vinden wij bij Paulus de uitdrukking: Jood en Griek (cf. Rom. i : 16) of ook: Jood en Heiden (cf. Romeinen
9 : 24). Voor ons onderzoek doet het verschil er niet toe. Maar dat verschil is
erweldegelijk.Cf. pg. i i i n o o t 2 ; ook K. Bornhauser, Studiën zur Apgsch., 1934,
pg. 109. Dit tegenover W . Wrede in zijn; Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, die
de erkenning van Paulus' werk door de Apostelen maar gedeeltelijk vindt: ,,Die
Einigung bedeutete zugleich Trennung. Paulus zu den Heiden, Petrus zu den
Juden".
' C. Clemen, Paulus, Ile dl., Giessen, 1904, pg. 140.
' cf. Galaten 2 : 9, 10.
* T h . Zahn in P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XV; in voce: Paulus.
^ F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 73.
T h . Zahn, Apgsch., Ile dl., Leipzig, 1927, op Acta i s : 20—29.
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instemming van Jakobus met die woorden (vss. 14-19).
2. D e v i e r r e s t r i c t i e s .
Het heeft weinig zin het slot van de woorden van Jakobus
(15 : 20) en daarna het einde van de conclusies der vergadering (15 : 29) afzonderlijk te bespreken. Er is geen
enkel bezwaar, die beide tegelijk te behandelen. Behoudens
een kleine variatie in de volgorde, is er geen verschil ^.
Over de lezing van dezen tekst kan hier niet afzonderlijk
worden gesproken, daar deze een zeer uitgebreide studie
vraagt, die wel ten nauwste met ons onderwerp is verbonden, maar geheel op zichzelf staat. Wij meenen te
mogen volstaan met de opmerking, dat wij de lezing der
restricties kozen volgens de bekende recensies, dus met
TTViKTOö (-cov). Deze lezing behoudt onzes inziens, ondanks het moeilijke vraagstuk, waarvoor de Westersche
tekst in Handelingen ons stelt, nog altijd de voorkeur ^.
De beslissing der Apostelen moet allereerst gezien worden
in het licht van de tegenstelling, die door vers 24 is gemaakt. Wat Jakobus erkent door zijn aansluiting bij
Petrus' rede, dat spreekt de vergadering uit, als zij ontkent
eenige opdracht tot besnijdenis der Heidenen te hebben
gegeven (ou 5ieaTeiAdiJie0a). Met beslistheid worde
daarom vastgesteld, dat Handelingen 15 n i e t bedoelt
de Judaisten voorzichtig te winnen. Zij worden in ronde
woorden gedesavoueerd '. En Zahn heeft er duidelijkheidshalve op gewezen, dat ook Jakobus die gedachte is toegedaan blijkens VS. 21: Mcoücrns ydp èK yevecöv dpxaicov
Korrd iróAiv TOÜS KTipuaaovTas ouróv êxei èv Taïs
* B. Wielenga, a.w., Ile dl., pg. 182.
' G. Resch, Das Aposteldekret nach seiner ausserkanonischen Textgestalt, 190S.
' W. M. Ramsay, St. Paul the traveller, l i e dr., London, 189s, pg. 172.
Th. Zahn in P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XV, in voce: Paulus.
Ed. Barde, Handel, der App. (Vert.), Kampen, 1910, a.
B. Wielenga, a.w.. He dl., z.j., pg. 168.
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CTUvaycoyaïs Kcrrd rrav adp^orrov dvayivcoo-KÓpievos ^.
Voor de Joden behoeft niemand zorg te hebben Mozes
heeft genoeg predikers, waardoor de Jodenchristenen geen
gevaar loopen te verflauwen in hun achting voor de ceremoniën. Naar die zijde is het kerkelijke leven wel veilig.
De moeilijkheid ligt volgens de vergadering elders. Daartoe moeten dan de vier bepalingen dienen. Zij zullen de
noodige rust bewaren en gelegenheid geven tot rustige
ontwikkeling van het leven der Kerk ^.
Wij onderwerpen deze bepalingen aan een onderzoek:
a. e i5coAo6uTCo v-afgodenoffer. In vers 20 stond:
dAiayruidrcov-dingen die besmet zijn. Vergelijk Exodus
34: 15: Tnim ri^_3jn Afgoderij, aan afgoden offeren, is
een gruwel voor Israël. Meedoen aan offeranden ter eere
van de afgoden . . . . het is den Jood een ergernis. Want
bij de offeranden behoort de offermaaltijd (I Korinthen
8 en 10), al wordt die hier niet uitdrukkelijk genoemd '.
1 T h . Zahn, aangehaald artikel in P.R.E., 3e dr., dl. XV.
Ed. Barde, a.w., a.l.
' K. Bornhauser, Studiën zur Apostelgeschichte, Gütersloh, 1934, pg. 118.
B. maakt ten aanzien van de restricties deze opmerking: „Wir horen . . . . nichts
von langen Beratungen darüber, was man von den Griechenchristen fordem
könne und müsse. Und die Bezeichnung als das Notwendige, als das Unerlassliche klingt ganz so, als sei diese Vierzahl nicht eben jetzt für die Gemeinde
in Antiochia zum erstenmal formuliert worden, sondern als habe sie für Jakobus
und die Gemeinde so schon vorgelegen. W e n n e s a b e r h e i s s t , d a s »
man sie um der J u d e n w i l l e n s t e l l e n müsse, d a n n ist
d a b e i v o r a u s g e s e t z t, d a s s s i e f ü r e b e n d i e s e J u d e n
Bedeutung haben und diese zufriedenstellen,
wenn
sie erfüllt werden.
W e n n wir sagen, dass sie die J u d e n
zufriedenstellen,
d a n n m u s s e n wir d e u t l i c h m a c h e n , i n w i e f e r n an der
E n t s c h e i d u n g der U r g e m e i n d e auch die J u d e n interessiert sind. Wir e r i n n e r n uns daran, dass die junge
C h r i s t e n h e i t i n n e r h a l b des R ö m i s c h e n Reiches darum
E x i s t e n z r e c h t u n d M i s s i o n s m ö g l i c h k e i t hat, weil die
R e g i e r u n g sie zu d e n J u d e n r e c h n e t . D i e E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r , w e r zu d e n J u d e n g e h o r t ,
fallt
aber
nicht die Obrigkeit, s o n d e r n die J ü d i s c h e
Oberbeh ö r d e z u J e r u s a l e m". (spatieering van mij, P. G. K.).
' cf. J. V. Andel, Handel, der Ap., Middelburg, 1909, pg. 212.
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Die gemeenschap met de Heidenen moeten de Christenen
uit de Heidenen beslist verbreken, anders blijft er voor
de Jodenchristenen een onoverkomenlijke hinderpaal om
de heidenchristelijke leden broeders en zusters in het
geloof te noemen. Men kan dus zeer goed den grond voor
deze restrictie zoeken in een wettischen horror van de
zijde der Joden, maar zal tegelijk moeten erkennen, dat
onmiddellijk achter het afgodenoffer staat de geheele
afgodendienst. Daarom is het begrijpelijk, dat deze primaire eisch in de christelijke Kerk gebillijkt wordt. Trouwens, dat het voor Christenen uit de Heidenen moeilijk
bleef, hun zeden en gewoonten te onderwerpen aan de
christelijke tucht, blijkt wel uit de brieven van Paulus,
(cf I Korinthen i slot; 3 : 1-8; 5; 6; enz.) ^.
Terecht heeft Hort ^ opgemerkt, dav dit voorschrift,
evenals de volgende, wel verwant is aan de joodsche wet,
maar eigenlijk toch aan het waarachtig godsdienstig besef,
waarvan de joodsche wet een loot is. Wie zich ver houdt
van het afgodenoffer, houdt den dienst des Heeren hoog.
Daarom is het verbod der eiScoAoOvrra primordiaal en
op zichzelf niet specifiek joodsch, al eischte de joodsche
wet onthouding van het afgodenoffer *. In de eiScoAóOura
toch kwam uit de band met den dienst der afgoden. Zich
daarmee afgeven was dAiayrjiia (vs. 20) * Nu was voor een
Christen de afgodendienst vanzelf geoordeeld. Maar het
vleesch der afgodische offers was opzichzelf niet gevloekt
en daarom niet als voedsel verboden. Slechts een klein
gedeelte van het offerdier werd bij den cultus gebruikt
en de rest op de markt of elders verkocht en in huis gegeten. Voor wettische Joden was dit geen vraagstuk. Zij
'
°
'
*

Voor litteratuur hierover cf. de volgende restricties.
F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 68 w .
Numeri 25 : 2 w.; Psalm 106 : 28 w .
Exodus 20 : 5; 24 : 14 vv.
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deden als Daniël ^ en nuttigden dit vleesch niet. De Christenen uit de Heidenen echter kenden deze spijswetten
niet en aten bij tijden wel mee van vleesch, dat afkomstig
was van offeranden ^. Om de eenheid der gemeente was
het noodig, dat zij zich van die vrijheid onthielden. Het
bleef immers zaak, het zwakke zedelijk besef van hen,
die vroeger tot het heidendom hadden behoord, met
voorzichtigheid te leiden op den weg van het christelijke
leven. Later zou het juiste inzicht vanzelf groeien ^.
Daarom was nu onthouding door een voorschrift geboden *.
b. aïiJiaTOS — Geen bloedgebruik. Deze restrictie was
in ieder geval niet specifiek joodsch ^, hoewel het verbod
ook uitvoerig in de wet was opgenomen * en streng werd
gehandhaafd, zelfs voor vreemdelingen '. Het was een stuk
diep ingewortelde levenspraktijk geworden, waarvan men
de Jodenchristenen niet ineens kon ontslaan ®.
Zonder hier reeds te beslissen, in hoeverre deze restrictie
samenhangt of verband houdt met de Noachietische geboden uit Genesis 9 : 4-7 en met de daaraan door de Rabbijnen verbonden zeven regels, moet wel onderzocht worden, welke beteekenis de Apostelen aan dit verbod hebben gehecht. Al heeft men later het verbod van aïpia opgevat als een verbod van moord, in dien zin is het door de
^ Daniël i : 8.
' Cf. Romeinen 14 en I Korinthen 8.
' Cf. dewijze, waarop Paulus hierover spreekt I Korinthen 10:14 w . ; ookS : 10.
Daar is de strenge regel al verzacht.
' Ch. J. Trip, Paulus, Leiden, 1866, pg. 93.
K. v. Orelli, art. Opferkultus, P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XIV, pg. 399.
T h . Zahn, Apgsch. II, 3e en 4e dr., Leipzig, 1927, ad loc.
B. Wielenga, Van Jeruzalem naar Rome, II, z.j., 1.1.: ,,geen wettische ascese
maar evangelische heiligmaking".
' Genesis 9 : 4.
* Leviticus 3 : 17; 7 : 26; 17 : 10; 19 : 26; Deuteronomium 12 : 16, 23; i s : 23;
I Samuel 14: 32 w . Ezechiel 33 : 2S.
' Leviticus 17 : 10, i s .
' F . W . Farrar, T h e life and work of St. Paul, I, 1879, pg. 434.
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Apostelen toch niet in het besluit opgenomen ^. Dan gaan
wij weliswaar in tegen het geheele betoog van Bornhauser
op dit punt. maar met reden. Bornhauser zegt ^: ,.Man
soUte die Tatsache. dass das christliche Abendland das
Wort Blut als Mord deutete und daher im Dekret die
Enthaltung vom Mord auferlegt fand, nicht so leicht
nehmen. wie man das oft tut". Hij voert daarvoor eigenlijk
drie argumenten aan: i°. dat in het Nieuwe Testament
buiten Handelingen 15 het woord aï|Jia als bloed, bloedgebruik nergens voorkomt. Naar onze meening zal men
in het verbod van afgodenoffer implicite het verbod van
bloed mogen vinden. 2° wijst hij naar de „Leer der twaalf
Apostelen" of de Didachè, volgens hem en anderen een
,,jüdische Belehrung von Proselyten". In dit geschrift
wordt gewaarschuwd tegen moord, hoererij en afgodendienst. Het is voor ons echter de vraag, of dit citaat uit
de Didachè, hoe vroeg men haar overigens dateeren moge,
niet het tegenovergestelde bewijst van wat Bornhauser
er bewezen vindt. De conclusie: Ziet ge wel, daar komen
de drie groote punten ook al voor! is onzes inziens niet
de eenig mogelijke. Men kan evengoed concludeeren, dat
het besluit van het Apostelconvent zóó spoedig moreel
is opgevat, dat wij het in de Didachè in dien zin reeds
aantreffen. Hier hangt alles af van de beteekenis, die men
aan het besluit van Jeruzalem toekent. Is het een beslissing alleen voor d i e n tijd geweest, of voor alle
tijden? Over het derde argument, door Bornhauser terloops op pg. 123 genoemd, n.l. dat de Joden de Proselyten bij hun opneming in Israels volksleven aan bepaalde verplichtingen bonden, spreken wij later in dit
hoofdstuk.
^ Th. Zahn, Einl., Ile Bd., 1907, pg. 348, 438.
A. H. Mc. Neile, St. Paul, Cambridge, 1920, p. 47, 48.
A. T. Glover, Paul of Tarsus, London, 192S, pg. 152.
^ K. Bornhauser, a.w., pg. 122.
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Aïua is een fundamenteel begrip. Bloed, ziel en levenscentrum zijn nauwverwante begrippen ^. Bloed en verzoening zijn niet van elkander los te maken. Bij de Heidenen was dit besef wel grootendeels verloren gegaan,
maar door de Joden werd het nauwgezet onderhouden.
Nu stootte in de Christelijke Kerk een dubbele praktijk
op elkaar. En voor ons is het niet allereerst de vraag, of
in het Aposteldecreet een zekere ceremonieele vasthoudendheid openbaar wordt. De zaak stond anders. Voor de
onthouding pleitte meer dan alleen een Mozaïsch verbod.
ATiJia markeerde de scheiding tusschen Israël en de volken.
Zou er gemeenschap kunnen zijn tusschen de beide groepen van Christenen, dan moest deze tegenstelling worden
weggenomen. Van jodenchristelijke zijde kon hier van
wijken geen sprake zijn. Er bestond geen andere oplossing
dan die in het besluit is opgenomen. En wanneer wij bedenken, wat Bornhauser in zijn genoemde studie niet
ophoudt te herhalen, dat de besluiten genomen zijn „mit
Rücksicht auf die Juden" ^, krijgt deze verklaring nog
meer zin.
Vooral het feit, dat men later naar de beteekenis van deze
restrictie heeft moeten zoeken en toen de verklaring:
aï|ia — moord, doodslag, naar voren heeft geschoven,
bewijst, dat de Apostelen terwille van de Jodenchristenen
dit deel hebben opgenomen. Toen de Jodenchristenen. die
later ver in de minderheid waren in de Christelijke Kerk,
hun invloed verloren, verbleekte vanzelf de glans van deze
bepaling en werd de mogelijkheid geopend er een anderen
uitleg aan te geven '. Maar in den tijd der eerste christengemeente was dit gebod dringend noodig, wilde men met
de prediking van het Evangelie i n de Synagoge en ook
^ Leviticus 17: 11, 14; Deuteronomium 12: 23.
^ K. Bornhauser, a.w., pg. 118, 121, 124.
' Voor litteratuur zie ook onder a, c en d.
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d o o r m i d d e l v a n de Synagoge iets bereiken. Zoo
kon de afschuw, die bestond, overwonnen worden ^.
c. TTViKTcov — (vs. 20 heeft TT V i KT o ö) — wat verstikt is ^. Deze restrictie brengt eigenaardige moeilijkheden
met zich bij de verklaring. Kan men voor de eerste twee
bepalingen toch altijd wel parallellen aanvoeren uit het
religieuze leven buiten Israël of ook uit den tijd vóór
Israels volksleven, met deze derde schijnt het enkel joodsche toch duidelijk te worden vooropgesteld. H o r t ' heeft
de moeilijkheid opgelost, door aï|Jia met TTVIKTCÓV te combineeren en het laatste te noemen een speciaal geval van
het eerste; hij is zelf door die oplossing niet geheel bevredigd en laat haar liggen zonder definitief antwoord.
Zahn * breidt Hort's gedachte uit en spreekt van een
algemeene en een bijzondere waarschuwing. Bloedgebruik
is een gruwel voor de Joden. Maar deze afschuw is niet
alleen in de Mozaïsche wet gegrond; immers het verbod
lag al in de Noachietische geboden besloten *.
Het is met deze bepaling heel wonderlijk gegaan. Sinds
de invloed van Codex D op den voorgrond trad, werd
TTVIKTCOV almeer verwaarloosd en zonder beteekenis ge^ B. Weiss, Paulus und seine Gemeinden, Berlijn, 1914, pg. 100.
^ Het zou te ver voeren in deze studie apart in te gaan op de quaestie van de
lezing met- of zonder TTVIKTOV (— wv). Zij is immers niet los te maken van het
moeilijke vraagstuk over den tekst van de Handelingen der Apostelen. Een
speciale solutie voor Handelingen 15 : 20, 29 is te vinden in Bulletin No. VI of
the Bezan Club, April 1929, Leiden, pg. i s . Daarin schrijft Dr. F. W, Grosheide,
pg. 15:,,At Antioch the Apostolic Decree was guarded as a precious tradition of
the early times. But soon people did not understand it. It did not suit the later
circumstances. So it could easily be altered. T h e TTVIKTÓV was dropped. And the
golden rule, another treasure from ancient times, was combined with the mutilated Apostolic Decree". Het naschrift van D . P. (D. Plooyl) is eveneens zeer
instructief.
cf K. Schmidt, art. Apostelkonvent, P. R. E., 3e dr., 1896, dl I, pgg. 703—711.
K. V. Orelli, art. Speisegesetze, P. R. E., 3e dr., 1906, dl. XVIII, pgg. 603—607.
' Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 68 w .
* Apgsch., II, Leipzig, 1927, ad locum.
^ Genesis 9 : 4. Voor het verband van de vier restricties met de Noachietische
geboden, cf. pg. 73 w .
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acht ^. Naar onze meening is het echter van het grootste
gewicht, dat de gezaghebbende MSS. dit verbod wel
hebben opgenomen, terwijl D het weglaat.
Van een toevalligheid of van een slordigheid is hier zeker
geen sprake ^. Dat blijkt al uit de toevoeging van den
„gulden regel": + xai óaa \iX[ OéAere êauTOïs yiveaöai
éTépcp \ix\ TTOieïTe. Deze verlenging van den zin is niet
alleen uitbreiding of herhaling. Zij wijst erop, dat de
schriftelijk vastgestelde restricties ook anders zijn opgevat
en uitgelegd. Maar -TTVIKTCÓV was voor de ruimere beteekenis een hinderpaal. Daarom is het weggevallen. Dat
behoeft nog geen opzettelijke tekstverandering te zijn. Het
is op zich zelf zeer goed mogelijk, dat TTVIKTCÓV eerst in
bepaalde Kerken in onbruik is geraakt, omdat men het
niet meer begreep, terwijl dat niet-meer-verstaan pas later
in den tekst is geraakt en in D voor ons ligt. Of de dateering v£in de D-lezing hiermee klopt, is nog niet uitgemaakt.
TTviKTcov heeft ongetwijfeld een joodschen tint. In Genesis
9 vinden wij over het eten van het verstikte nog niet gesproken. Wij ontmoeten deze zaak eerst in Exodus 22 : 31
(Editie Kittel: 22 : 30):
. • • • ibsn 8^ nsiü mira ntrn ('nsna a verbo tna — verT-

:

V T -

, T

V

T";

scheuren door wilde dieren, cf. Genesis 49 : 27; Exodus
2 2 : 12).

In Leviticus 7 : 24; 17 : 15 en 22 : 8 keert hetzelfde woord
terug; dan staat erbij nbj (a verbo i>3j — afvallen, verwelken) dood lichaam, van menschen en van dieren; aas.
In genoemde teksten worden ns'nD en ni>3J van dieren
^ cf. L. Usteri, Entwickelung des paulinischen Lehrbegriffes, se dr., Zurich,
1834, pg. 162.
" Glover, die K. Lake citeert uit diens: Earlier Epistles of St. Paul, 2e dr., 1914.
pg. 31, spreekt over TTVIKTOS als g l o s s e .
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bedoeld en beteekenen zij: dood g e m a a k t en dood
g e g a a n-"-.
Uit dit verbod concludeerden de Rabbijnen tot de bepaling. dat het vleesch van alle niet-ritueel geslachte
dieren niet mocht worden gegeten ^.
Bornhauser volgt voor de verklaring een door meerderen
gevolgden weg, als hij deze derde restrictie eerst achterwege laat: , , . . . . die Frage nach dem Sinn und der Bedeutung der Förderung, sich vom Erstickten zu enthalten,
(ist) zunachst zurückzustellen. Der Genuss von Ersticktem
gehort nicht zu den heidnischen Grundsünden" ^. Op
deze manier is de derde restrictie eerst teruggezet en komt
zij ter sprake geheel afzonderlijk, als apart verbod, naast
de eindere drie, welke zich richten tegen de hoofdzonden
der heidenen.
Tegen de wijze, waarop Bornhauser het verbod van het
verstikte begrijpelijk acht, meenen wij, dat geen bezwaar
kan bestaan. Hij verwijst naar Deuteronomium 14: 21,
waar het aas eten wordt verboden, omdat Gods volk
heilig is. ,,Der Israelit, der ein Aas berührt, wird dadurch
unrein. So wird es verstandlich, dass er auch den Aasesser
meiden muss, damit er sich an ihm nicht verunreinige".
Ook hier komt hij herinneren aan de geboden voor de toelating der Proselyten, aan de Misjna, aem de tolerantie
ten opzichte van de Joden, om tenslotte te verklaren:
„So besteht die Bedeutung der vierten Förderung * darin,
dass ihre Erfüllung es dem Juden möglich macht, mit
dem Judenchristen zu verkehren, und dass bei den Ausser^ Zie ook: Deuteronomium 14:21 Ezechiel 4 : 14 44:31.
* Cf. J. A. C. van Leeuwen, Chr. Encyclopaedie, V, Kampen, z.j., i.v.: Verstikte.
' K. Bornhauser, Studiën zur Apgsch., Gütersloh, 1934, pg. 120.
* K. Bornhauser heeft het verbod van afgodenoffer, bloed en hoererij afzonderlijk
behandeld. Het verbod van het verstikte, dat in rangorde volgens den tekst op
de derde plaats staat, noemt hij: het v i e r d e .
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stehenden die Meinung, die junge Christenheit sei eine
Abart des Judentums, fortbestehen kann" ^.
Zonder op het laatste deel van zijn conclusie hier in te
gaan ^ meenen wij uit deze restrictie voorloopig te mogen
concludeeren, dat tenminste bij deze bepaling een joodsche achtergrond onmiskenbaar is ^.
d. T T o p v e i a s — hoererij. D e laatste restrictie is er
een van algemeenen aard *. Hadden de Apostelen dit
vierde lid er niet bijgevoegd, vermoedelijk zouden de opvattingen over het decreet van Handelingen 15 minder
uit elkaar geloopen hebben. Maar het is juist de tegenstelling. die men sinds F . Chr. Baur is gaan zoeken tusschen ei5coAo9uTcov Kai aïucrros Kai TTVIKTCÓV eenerzijds
en TTopveias anderzijds, die de moeite heeft gebracht *.
De eerste restricties speciaal, de laatste generaal; de eerste
tijdelijk, de laatste blijvend. Uit deze en dergelijke typeeringen blijkt wel, dat gezocht is naar den opzet van het
geheele besluit, naar één richtlijn, die zoo mogelijk voor
alle vier bepalingen kon gelden. Liet men TTVIKTCÓV
wegvallen, dan was het niet moeilijk de overige drie verboden algemeen te verklaren: Afgoderij; moord en ontucht ®. Het blijkt echter onmogelijk in TTVIKTCÓV zulk
een algemeene gedachte te ontdekken. En doordat Codex
D TTVIKTCÓV wegliet, hebben velen zich op grond van deze
getuige van dit verbod ontdaan.
F. Chr. Baur heeft TTopveias gevoegd bij eiScoAoSürcov met
de opmerking, dat afgoderij en hoererij in de afgoden' K. Bornhauser, a.w., pg. 125.
" Cf. het hoofdstuk over de geschiedenis van Paulus' missionairen tijd.
' A. H. Mc. Neile, St. Paul, Cambridge, 1920, pg. 47/48.
J. Ironside Still, St. Paul on trial, 1923, pg. 177.
Verdere litteratuur, cf. onder a) en b).
* B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, II, z.j., pg. 182.
' F . Chr. Baur, Paulus, 2e dr., 1866, pg. 160; waar 00k Neander geciteerd wordt.
' Cf. T h . Zahn, Einl. i. d. N . T., Ile Bd., Leipzig, 1907, pg. 348 w .
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tempels bijeen hoorden ^. Hoewel deze opmerking op
zich zelf juist is, meenen wij toch, dat de Apostelen, wanneer zij d i e bedoeling in hun besluit hadden willen
leggen, in ieder geval de beide verboden bij elkander hadden moeten plaatsen.
Olshausen spreekt van een ..unbestimmt" verbod ^, een
tegengaan van geslachtelijke vrijheden, bij de heidenen
in zwang; Luthardt' denkt liever aan bloedschande en
verwijst naar Leviticus i8. Ook wil hij niet afwijzen eenige
band met de Noachietische geboden in Genesis 9. Iverach *
noemt het TTopveia-verbod ,.a necessary duty in the
nature of the case". Zoo ook Pieper *. die aan Libertinisme
denkt. Ramsay * e.a. beperken het verbod tot het tweede
huwelijk, dat beschouwd werd als „Merkmal eines unkeuschen unzuchtigen Sinnes" (Baur).
Met Hort. Zahn en anderen' zijn wij van oordeel, dat in
het laatste verbod van het Apostelconvent niet een uitsluitend-Mozaische gedachte naar voren treedt. Het is
een trek in het religieuze leven om het lichaam rein te
bewaren. Dat de Joodsche wet, immers de bijzondere
openbaring onder het Oude Verbond, op deze reinheid
grooten nadruk heeft gelegd, is genoegzaam bekend. En
dat de Christenen uit de Joden zich ergerden aan het
slappe zedelijk leven der Heidenen, laat zich verstaan *.
' F. Chr. Baur, a.w., pg. i6o.
* H. Olshausen, aangehaald bij F . Chr. Baur, a.w., pg. l6o.
Ook B. Weiss, Paulus und seine Gemeinden, Berlijn, 1914, pg. 100.
' E. Ch. Luthardt, Das Ev. nach Joh. und die Apgsch, 2e dr., München, 1894,
ad loc.
* J. Iverach, St. Paul, New York, z.j., pg. 69.
' K. Pieper, Paulus, Munster, 1926, pg. i i o (R.K.).
' W . M. Ramsay bij Ed. Barde, Hand. der Ap., Vert. Keizer, 1910, ad loc.
Cf. ook F. Chr. Baur, a.w., pg. 162.
' F. J. A. Hort, a.w., pg. 68 w .
T h . Zahn, a.w., ad loc.
A. M. Brouwer, De wording der Kerk, Baarn, z.j., Libellenserie, No. 173, pg. ?•
' Romeinen 13 : 13; I Korinthen 6 : 12-20; 10 : 6; I Thessalonicenzen 4 : 2-4.
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Vandaar dat de Apostelen niet geaarzeld hebben deze
bepaling in het besluit op te nemen.
Na de behandeling der vier afzonderlijke bepalingen moet
een samenvatting volgen, waarin het geheele besluit wordt
vergeleken allereerst met de M o z a ï s c h e w e t t e n ,
dan met de N o a c h i e t i s c h e g e b o d e n ; ook
moet de vraag beantwoord worden, of met een a l g e m e e n e of m o r e e l e v e r k l a r i n g der restricties
kan worden volstaan.
Over het eerste kunnen wij kort zijn. Wij mogen daarvoor wel verwijzen naar wat onder a tot c hierboven is
gezegd.
De Apostel Jakobus wijst er in Handelingen 15 op, dat
het joodsche leven twee pilaren kent: de besnijdenis en
de wet ^. Van de eerste, van de besnijdenis, is in het
Apostelbesluit niets te vinden, terwijl van de wet toch
alleen in zooverre een gedeelte wordt aangetroffen, dat
enkele geboden in de besluiten te herkennen zijn. Maar
dat geeft geen recht, bij wijze van „pars pro toto", hier de
geheele wet te ontdekken.
Dat deze bepalingen konden worden opgenomen, bewijst
onzes inziens, dat de ceremonieele verklaring voorkeur
verdient. En dan niet om aan alle restricties een puurjoodsche origine toe te schrijven, maar wel om te erkennen,
dat een min of meer joodsch karakter in de restricties is
te vinden.
Daarmee blijven wij ook in de historische lijn en beschouwen deze uitspraak van de Apostelen als een tegemoetkoming aan de bezwaren, die van de zijde der Jodenchristenen waren ingebracht ^. Bovendien was in dezen
^ Wet, hier vooral in den zin van spijsgeboden. Cf. A. H. Mc. Neile, a.w., pg. 44,
^ Dit o.a. tegenover Glover, a.w., pg. iS2, die in de besluiten juist wil zien een
a l g e m e e n e uitspraak en daarin een accepteeren van de z.g. Antiocheensche
partij. Ritschls gedachte, dat hier aan de Jodenchristenen wordt toegegeven,
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tijd de arbeid onder de Joden nog zoo intensief en gezegend, dat daarmee rekening diende gehouden te worden ^.
Van een invoeren der besnijdenis was echter geen sprake,
van een bindend verklaren der wet evenmin; enkele practische punten, waarop men in het gemeentelijke leven was
gestuit, werden aan de broeders uit de Heidenen aanbevolen. Door deze te houden, werden zijzelf geholpen in
het leven door het geloof, waarin zij door hun afkomst
niet meteen vaststonden. Daardoor ontvingen zij een
sterken steun, een welgemeend advies uit den gematigden
hoek, van de Apostelen zelf. Dit advies heeft de Kerk veel
jaren van kostelijke rust gegeven. Het haalde niet bij de
wet — wilde dat ook niet — was er geen substituut van
en had de stilzwijgende goedkeuring van den Apostel
Paulus. Hij heeft er geen bezwaren tegen gehad, dat dit
joodsche privilege in den vorm der restricties voor de Kerk
van dien tijd werd vastgelegd.
Het is van belang, in dit verband te wijzen op de door
Hort ^ gesignaleerde misvatting, als zou de Christen
uit de Heidenen tot de gemeenschap der Kerk toegang
hebben gekregen op dezelfde wijze als onder het Oude
Verbond de aej3ópevos of 9opou|ievos meeleefde als
y. °* ^''P^ *. Deze vergelijking gaat vooral daarom niet
op, omdat uit Handelingen l o : 2, 22; 13 : 16, 26, 50;
16 : 14; 17 : 4, 17; 18 : 7 blijkt, dat aan TrpoofiAuTos een
veel breedere beteekenis moet worden toegekend *. Maar
voor ons doel ligt reeds voldoende aanwijzing in het feit,
(Entst. der Altkath. Kirche) onderschrijven wij. Niet echter zijn verdere opmerking, dat de Apostelen in beginsel afwijzend tegenover de besluiten stonden.
^ K. Bornhauser, a.w., pg. 12S.
2 F. J. A. Hort, a.w., pg. 68.
' Ook wel DUnni nJ. Cf. Genesis 23 : 4 Exodus 12 : 4s Leviticus 22 : 10;
25 : 6, 23, 3S, 45, 47; Numeri 3S : IS; Psalm 39 : 13; I Koningen 17 : i; I Kronieken 29: 15. Voor litteratuur over de Proselyten, cf. E. von Dobschütz, P.R.E.,
3e dr., dl. XVI, art. Proselyten.
* E. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes, (1873), 4e dr., 1908, passim.
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dat ook bij het slapper worden van de strenge regels voor
de samenleving, een besliste scheiding tusschen Jood en
Heiden was blijven bestaan. De Proselyten werden geen
echte, geen volkomen leden der synagoge, zelfs niet als
zij zich lieten besnijden.
De verhoudingen staan in Handelingen 15 echter anders.
Daar gaat het niet over de vraag, i n h o e v e r r e de
Heidenchristenen rechten in de gemeente zullen ontvangen. Hun gelijk recht is reeds vóór de uitspraak vastgelegd ^. Daar ligt juist de groote overwinning, die Petrus
op zichzelf heeft behaald ^ en het Apostelconvent kan
daarop verder bouwen. Bovendien hebben de wetten en
instellingen voor de samenleving met de vreemdelingen in
Israël de kracht van v o o r w a a r d e n , terwijl de
restricties van Handelingen 15 den indruk wekken van
een advies'. Voor het vermoeden van Ramsay *, dat de
9opou|Jievoi TÓV 6eóv deze vier bepalingen ook moesten
houden, vinden wij geen voldoenden grond. Niettemin
laat het zich wel verstaan, dat de Apostelen tot deze beslissing zijn gekomen door de ervaring in de gemeente *.
Die gedachte heeft Bornhauser * vindingrijk uitgewerkt,
als hij, uitgaande van zijn boven reeds genoemde op^ Handelingen lo : 9, 11.
" Handelingen 10.
' Dit in verband met Galaten 2 : 6-10.
Cf. ook W . Wrede, Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, pg. 42 w .
T h . Zahn, Einl. i. d. N . T., Ile Bd., 1907, pg. 438.
B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, II, z.j., pg. 178.
E. Renan, St. Paul, 1869, pg. S7 vv.
* W . M. Ramsay, St. Paul the traveller, l i e dr., 1895, pg. 43.
' Wij gaan hier niet in op de onderscheiding van wat men later noemde: „proselyten der gerechtigheid" en ,.proselyten der poorte". De eersten zijn de enkelingen, die met veel ceremonieel tot het Jodendom overkwamen, de laatsten zijn
de ,,godvruchtigen", vooral groot in aantal in den eersten christelijken tijd. Zij
zochten geestelijke aansluiting bij het volk, hielden veelal een deel der joodsche
wetten. De Rabbijnsche litteratuur behandelt feitelijk alleen de eerste groep.
C f daarvoor Jac. van Nes: Het Jodendom, Kampen, 1933, pg. 63/64.
' K. Bornhauser, a.w., pg. 125.
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vatting. dat het besluit van Handelingen 15 is voortgekomen uit de begeerte der Apostelen om voorloopig te blijven schuilen onder de vrijheid van godsdienstoefening, die
aan de Joden was verleend, nu in het onderhavige punt
tot de conclusie moet komen, dat het besluit daarom zoo
verstandig was, omdat men ,.die Forderungen, welche
diese (d. i. die Judenschaft) an ihre Anhanger aus den
Heiden richtete, auch an die gestellt (hat), welche aus
dem Heidentum zur christlichem Gemeinde kommen. Das
war klug und ermöglichte eine ungehinderte Fortsetzung
der Missionsarbeit." Als hypothese is er in deze gedachten
veel, dat aantrekt, maar de gegevens ontbreken onzes inziens, om met bewijzen naar voren te komen. Als Bornhauser zich de moeite geeft, uit Oud en Nieuw Testament
plaatsen aan te voeren, die bewijzen kunnen, dat de omgangsmogelijkheid tusschen Joden en Heidenen allengs
vergemakkelijkt is, dan is hij in het aanbrengen van deze
citaten weliswaar zeer gelukkig te noemen ^, maar bewijst
er niet mee, wat hij bedoelde te bewijzen. Wij zien geen
duidelijke aanwijzingen, om de overeenkomst vooralsnog
aan te toonen. Hoogstens mag de waarschijnlijkheid worden uitgesproken.
Nauw verbonden met het bovengenoemde is de vraag
naar de verhouding tusschen het besluit van Handelingen 15 en de z.g. N o a c h i e t i s c h e gebodend
De bewoordingen daarvan zijn te vinden in Genesis
9 : 4-7.
^ Dezelfde, a.w., pg. 114W.
* Voor litteratuur zie behalve de genoemde kommentaren ook: C. F. Keil, Commentar über die Bücher Mose's. Ier Bd., Leipzig, 1878, bij Genesis 9 : 1-7.
H. H. Wendt, Apgsch., 8e dr., 1899, Göttingen.
E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869, pg. 90 w.; 26s.
A. B. Ritschl., Entst. der altkath. Kirche.
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In deze verzen zijn drie deelen te onderscheiden: i. verbod van bloedgebruik; 2. verbod van doodslag; 3. gebod
Vein vruchtbaarheid. De Rabbijnen hebben het getal van
drie geboden uitgebreid tot zeven: i. erkenning van
de overheid; 2. verbod van lastering van Gods naam;
3. verbod van afgoderij; 4. verbod van bloedschande;
5. verbod van moord; 6. verbod van roof en diefstal; 7.
verbod om vleesch van levende dieren te eten ^. Het
is wel moeilijk al deze voorschriften in de genoemde verzen van Genesis 9 terug te vinden. Nog veel moeilijker
echter is het om deze zeven geboden met Handelingen 15
in overeenstemming te brengen ^. Het is toch niet voldoende als wij erop wijzen, dat de volgorde der Noachietische geboden en die van de besluiten in Handelingen
dezelfde is (tenminste als men de niet-overeenkomende
dan weglaat) *. En Hort heeft er terecht op gewezen, dat,
al mogen de Christenen, die in later tijd de laat-joodsche
litteratuur onderzochten, gemeend hebben, dat er overeenkomst bestond, die gedachte daarom nog niet juist
^ G. C h . Aalders, Chr. Encycl. Kampen, z.j.; dl. IV, i.v. Noach. geboden.
Eenige afwijking daarvan vertoont de uitlegging van E. König, Die Genesis,
Gütersloh, 192s, pg. 382 noot i.
' P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927, pg. S39 aanvaardt de overeenkomst zonder
meer. Hij laat den strijd der Kerk dus daaruit opkomen, dat er zuiver heidenchristelijke Kerken waren, die met Acta 15 niets te maken hadden èn gemengde
Kerken, die er den last van droegen (pg. S4o).
' E. Ch. Luthardt, Das Ev. nach. Joh. und die Apgsch., 2e dr., München, 1894,
op Handelingen 15 : 20.
A. G. Leacock, Life of St. Paul, New York, 1906, Y.M.C.A., pg. 83.
Ed. Barde, Handelingen der App., Vert. Keizer, Kampen, 1910, ad loc.
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behoeft te zijn ^. Wat geeft eigenlijk zulk een overeenkomst, wanneer een groot aantal van de geboden in Handelingen blijft ontbreken? Wij stemmen daarom geheel
in met Zahn ^ als hij zegt, dat zulk een verband niet is
aan te wijzen. Dit geldt temeer, omdat het houden van de
Noachietische geboden door de Joden geëischt werd van
de Heidenen, die in Israël leefden; dus voor een geheel
ander doel dan Hcindelingen 15 nastreeft. Zoeken de
Noachietische geboden markeering van de grens, het
Apostelconvent tracht deze daarentegen minder scherp te
maken. Calvijn heeft op dat onderscheid al gewezen,
toen hij aan het einde van zijn exegese over Genesis 9 : 4
ten aanzien van de verhouding met het Apostedecreet
verklaarde: ,,Nam quod Apostoli Gentes ad breve tempus
iusserunt servare hunc ritum, non ideo factum est ut
scrupulum iniicerent conscientiis, sed ne offendiculum
a p u d r u d e s e t i n f i r m o s p a r e r e t sancta
alioqui libertas'.
Daartegenover kan een bewijsvoering als door Wendt *
voorgedragen, ons op dit punt allerminst bevredigen. Hij
erkent: ,,Freilich decken sich die vier Verbote unserer
Stelle nicht genau mit den sogenannten sieben noachischen
Geboten, die der Talmud für die im Lande Israels wohnenden Nichtjuden vorschreibt (Cf. Schürer II, S. 568 f. ^).
Aber sie stehen doch in offenbarer Beziehung zu den
Verboten, welche Lev. 17 u. 18 den innerhalb Israel
wohnenden Fremdlingen (LXX: TrpocrriAuTos) auferlegt
werden. Deshalb ist es höchstwahrscheinlich, dass sie den
1 F. J. A. Hort, a.w., pg. 68 w .
* Th. Zahn, Apgsch., II, Leipzig, 1927, op Handelingen 15 : 20-29.
J, C. Sikkel, Boek der geboorten, Ie dl, A'dam, 1906, pg. 463.
' loannis Calvini in Librum Geneseos Comm., ed. Hengstenberg, Berlijn, 1838,
ad loc.
* H. H. Wendt, a.w., ad loc.
* Wij citeeren deze aanhaling uit H. H. Wendt, a.w., t.a.p. Wendt gebruikte
de uitgave van G. J. V. uit 1886.
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Proselytengeboten in eben der Gestalt entsprechen, in
der diese zur Apostolischen Zeit in der jüdischen Diaspora
für den Proselyten im weiteren Sinne, d. i. die unbeschnittenen 9o|3oüiJievoi oder cepóiJievoi T.6. rezipiert waren
(cf. K. Schmidt, de ap. deer., pg. 28 f.)".
Wij hebben vroeger al opgemerkt, dat de ceremonieele
verklaring onzes inziens te prefereeren is ^. Toch moeten
wij tegen de door Wendt e.a. gevolgde methode bezwaar
maken. Vooral omdat de gegevens zoo gering zijn. Dan
doet het aanwijzen van een relatie, waartusschen zooveel
tientallen eeuwen verloopen zijn, te mechanisch aan. Ook
ons komt het voor, dat de vier bepalingen zullen gegroeid
zijn uit de praktijk en verband zullen gehouden hebben
met de gewoonte ten aanzien van de Proselyten, maar
wij zoeken daarin geen navolging van de bestaande voorschriften zonder meer. Eer een bloemlezing eruit; een
vaststellen, * c.q. een voortzetten van de noodzakelijkste
dingen. Daarom kan Jakobus de bepalingen ook eerst
door elkaar noemen (vs. 20), terwijl de vergadering eenige
orde schept (vs. 29). Dan is er wel een organische samenhang, één die door het leven, dat nog met tempel en
synagoge saamgeweven was, als vanzelf gegroeid is, maar
de mechanische navolging is afgewezen. Geen copie,
maar vrije keuze *.
Tenslotte nog iets over de a l g e m e e n e of m o r e e l e
v e r k l a r i n g van het Apostelbesluit. Aan dit gedeelte
zou volledigheidshalve moeten voorafgaan een uiteenzetting van de lezing van het Apostelbesluit, omdat de
beslissing: met of zonder TTVIKTCÓV hier den doorslag geeft.
Omdat dit echter een geheel afzonderlijke studie vereischt, meenen wij te mogen volstaan met het aangeven
^ Cf. J. GreshamMachen,Theorigin of St.Paulsreligion.NewYork, 1921, pg. 87 w .
' F. J. A. Hort, a.w., pg. 68 w .
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van enkele gedachten, die ons bij onze decisie leiding
gaven.
A l l e r e e r s t merken wij op, dat Codex D nog steeds
geen gelijke waardeering ondervindt. De indertijd door
Westcott-Hort vastgestelde z.g. ..neutrale tekst" heeft heel
wat critiek moeten doorstaan, maar vindt nog altijd grooten
aanhang bij hen, die van den „wilden" of westerschen
tekst spreken ^.
V e r v o l g e n s ,,herrscht bei den Zeugen des westlichen Textes eine ausserordentliche, verwirrende Vielgestaltigkeit, die so weit geht, dass nicht einmal die einzelnen Gruppen des westlichen Textes in sich übereinstimmen" ^.
T e n d e r d e , wat Handelingen 15 : 29 betreft, laten
D en enkele eindere getuigen TTVIKTCÓV weg en hebben den
gulden regel aan het einde toegevoegd.
T e n v i e r d e kan uit het voorgaande blijken, dat tusschen het weglaten van TTVIKTCÓV en het invoegen van
Kai ócra [xf] K.T.A. een verband moet bestaan.
T e n v i j f d e toonen sterke getuigen vóór TTVIKTCÓV en
tegen den z.g. gulden regel aan, dat er een ceremonieele
opvatting van Handelingen 15 heeft bestaan, die grooten
invloed had. Zij was schriftelijk vastgelegd.
T e n z e s d e pleit Codex D ervoor, dat Handelingen
15 : 29 een moreele verklaring heeft noodig gehad *.
T e n z e v e n d e , wanneer beide verklaringen ingang
hebben gehad, moet de ceremonieele de oudste zijn en
de moreele later zijn ontstaan *. De omgekeerde volgorde
is op historische gronden niet mogelijk. Immers de kracht
^ Cf. Tischendorf en O. v. Gebhardt, P.R.E., 3e dr., II, pg. 743 en de daar genoemde litteratuur.
Ook: R. Knopf, Religion in G.u.G., Tubingen, 1909, I, kolom 1126, i.v. Bibel:
II. N. T., B. Text.
^ R. Knopf, Rel. in G.u.G., a.w., kolom 112s.
^ K. Pieper, Paulus, Munster i.W., 1926, pg. n o en anderen.
^ A. H. Mc. Neile, St. Paul, Cambridge, 1920, pg. 47/8.
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van den ceremonieelen eisch kan alleen hebben bestaan
in den eersten tijd, toen het jodenchristelijk deel van de
Kerk nog een belangrijke plaats innam. Allengs zal de
ceremonieele beteekenis zwakker zijn geworden. Toen lag
het op den weg der Kerk de ceremonieele bepalingen op
den duur te verstaan als moreele geboden ^.
C o n c l u s i e over het Apostelbesluit.
Samenvattende wat wij over Handelingen 15 vonden,
meenen wij te mogen vooropstellen, dat in dit hoofdstuk
is te vinden een besluit van hoofdzakelijk ceremonieelen
inhoud. Het had de bedoeling, den band tusschen Jodenchristenen en Heidenchristenen te versterken, terwijl het
tegelijk de Heidenchristenen opvoedde in de praktijk
van hun geloof. Doordat later een groote toevloed van
Christenen uit de Heidenen de verhoudingen in de
Christelijke Kerk geheel wijzigde, is allengs de noodzakelijkheid van deze beslissing minder geworden. Men
heeft het besluit echter niet vernietigd, maar aangepast
aan de nieuwe verhoudingen.
De mogelijkheid van wijziging van het ceremonieele naar
het moreele werd vergemakkelijkt, omdat men van meet af
in het oog had gehouden, dat deze besluiten niet waren
bedoeld als substituut van de wet, geen concessie beteekenden aan de Judaisten, maar Apostolische raadgeving
(als antwoord op een bepaalde vraag) ter bevordering van
de welvaart der Kerken.
Handelingen 15 geeft een occasioneele beslissing, ook een
locale beslissing voor bepaalde Kerken, al zal men elders
met dezen raad vanzelfsprekend rekening hebben
gehouden ^. Maar het is geen besluit voor alle tij1 Th. Zahn, Einl. i. d. N. T., Ile Bd., 1907, pg. 438.
^ F. W. Farrar, The life and work of St. Paul, 1879, dl I, pg. 431.
Conybeare & Howson, The Life and Ep. of St. Paul, 1864, I, pg. 234.
W. M. Ramsay, St. Paul the traveller, lie dr., pg. 173.
J. Gresham Machen, a.w., pg. 94.
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den ^. De Kerken zelf hebben later naar de oorspronkelijke
bedoeling moeten zoeken. Intusschen had de Christelijke
Kerk jaren van kostelijke rust gehad; zij kon zich ontwikkelen, zonder dat de nationale groepeering in de Kerken
doordrong, noch ook de gradatie van het Verbond der
wet werd geprolongeerd.
Dit hebben de Apostelen vastgesteld voor alle eeuwen,
dat Christus heeft gebracht vrijheid van de wet ^. Op
geen enkele wijze hebben zij aan den drang der Judaisten
toegegeven'. Tegelijk hebben zij de Jodenchristenen niet
revolutionair uit hun levensgang gesleurd, maar dien hooggehouden als levensvorm zonder den wettischen grond.
Daarom kon de Apostel Paulus na het Convent naar de
deputeerende Kerken terugreizen en daar rekenen op
blijdschap bij het hooren van deze goede tijding *. De
last was haar van de schouders genomen *. Niet via de
Wet tot Christus. Zoo wordt het Evangelie door Paulus
gebracht, in deze streek op bijzondere wijze bevestigd
en de Apostel is bemoedigd om den moeilijken strijd
met de judaistische tegenmissionarissen voort te zetten.
Voor de Christenen uit de Joden was deze beslissing tegelijk
uiterst gewichtig. Omdat zij involveerde een losmaking
van de besnijdenis en van de wet naar oude opvatting.
Geen wonder dan ook. dat van deze zijde de oppositie
is gebleven en later losgebarsten. Zooals het in dergelijke
gevallen meer gaat, hebben de Judaisten door hun optreden gedacht te winnen; in werkelijkheid hebben zij de
Apostelen gedwongen de ,,vrije genade" tot al klaarder
^ K. Bornhauser, a.w., t.a.p.
^ A. Daechsel, Paulus, 1913, pg. 96 spreekt over ,,den chineeschen muur van de
wet", die gevallen is.
' K. Pieper, Paulus, pg. 109.
* Handelingen is : 23, 31, 41.
» Maar de wet als zede blijft. Cf. Th. Zahn, Einl. i. d. N. T., Ile Bd., 1907,
pg- 438.
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Openbaring te brengen. Daarin bovenal ligt de groote
historische beteekenis van het Apostelbesluit ^.
HANDELINGEN

1 5 E N GALATEN

2

Nauw verbonden met het Apostelconvent van Handelingen 15 is het optreden van den Apostel Paulus in Jeruzalem en in Antiochië, zooals dat beschreven wordt in
den brief aan de Galaten^. Een vraagstuk, waarover geen
communis opinio bestaat. Nu mogen wij, om ons onderwerp naar die zijde niet te veel uit te breiden, hier wel volstaan met een korte bespreking, die in het raam van onze
studie voldoende is. Dat onderwerp brengt er ons alleen
in zooverre mee in aanraking, dat de vraag gesteld moet
worden, of het bezoek van Paulus aan Jeruzalem uit Handelingen 15 hetzelfde is als het in Galaten 2 vermelde.
Eerste vereischte is, uit den brief aan de Galaten vast te
stellen, welke feiten hij geeft.
Galaten i is een poging van den Apostel om zijn apostolische roeping te verdedigen^. Ook zijn onafhankelijke.
hem door God gewezen taak (OUK OCTT' dvOpcÓTTCov ou5è 5i'
dvOpcÓTTOu) *. Met krasse woorden ^ wijst hij andere
^ Ed. Barde a.w. ad locum somt enkele voorbeelden op, hoe sporen van het besluit gevonden zijn in lateren tijd. In Lyon 177 n. Chr., in Perzië 375 n. Chr.
' Voor litteratuur cf. T h . Zahn, Galaten, 1907, pg. 22 w .
Ook: H. M. van Nes, Galaten, Groningen, 1919, pg. 7.
Apart is hier te vermelden: D . Plooy, De chronologie van het leven van Paulus,
Leiden, 1918.
Ch. J. Trip, Paulus, Leiden, 1866.
Verder zijn van belang: J. B. Lightfoot, Galatians, 1865, loe dr., 1892.
Rendall, T h e Expositor, 4th Series, Vol. IX, London, 1894, pg. 2S4—264.
W . M. Ramsay, a.w., pg. 170 w .
N.B. In het bijzonder verwijzen wij voor dit gedeelte naar S. Greydanus, Is
Handelingen 9 (met 22 en 26) en i s in strijd met Galaten i en 2? Kampen, 1935.
Na het gereedkomen van dit deel onzer studie kwam nog uit: S. Greydanus,
De brief van den Apostel Paulus aan de Gemeenten in Galatie, Amsterdam, 1936.
' Die onafhankelijkheid is n i e t bedoeld om aan te toonen, dat Paulus op voet
van oorlog leefde met de moederkerk (Zoo; O. Pfleiderer, Der Paulinismus,
1873, pg. 273).
N.B. CLTTÓ . . . . Sla, cf. vers 12: Trapd.
' Galaten i : 7, 8, 9.
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leering af en vestigt de aandacht op zijn bijzondere levensleiding. Nadrukkelijk verwerpt hij de gedachte, alsof hij
een copie van de Apostelen zou zijn geweest ^. Alles wijst
erop, dat Paulus zichzelf ten volle bewust is, dat hij een
eigen geluid geeft. Tegen dien achtergrond (KArjTÓs
'ATTÓCTTOAOS) komt in Galaten 2 zijn bezoek aan Jeruzalem te staan. Kor'dTTOKdAuvf iv ^ wordt hem de weg
gewezen ^. Barnabas en Titus vergezellen hem op de reis.
Opmerkelijk is, dat de reisgenooten op verschillende manier worden aangeduid (iJieTd Bapvd^a. CTU|iTTapaAa(3cbv
Kai TiTov. VS. i). Het gezelschap van Barnabas is gewichtiger dan dat van Titus. Barnabas gaat mee. Titus wordt
meegenomen. Wij moeten daaruit concludeeren. dat dit
bezoek aan Jeruzalem valt in den tijd. toen de verhouding
tusschen Paulus en Barnabas kon worden aangeduid als:
Barnabas — Paulus of ook: Paulus — Barnabas, en ten
tweede, dat de naam van Titus verband hield met het
bezoek, dat moest worden afgelegd *.
Dat doel komt in vers 3 met naam en toenaam te voorschijn: ouSe TiTos ó ouv è^ói "EAAriv wv fivayKdaöri
TTepiTtJiTiöfjvai.

Die mededeeling geeft n u r e e d s aan het bezoek
relief. Doel van deze reis is niet de bezorging vein bij eengezamelde gelden, het is niet allereerst een collectereis.
Er is twist ontstaan, doordat TrapeiaÓKTOi ^|;eu5a5éA90i
vóór de besnijdenis hebben geageerd in de Kerken van
Galatie. Reeds om die reden moet afgewezen de gedachte
van Van Nes ^ e.a., dat dit bezoek aan Jeruzalem moet
verbonden worden met de reis naar Jeruzalem, die w ijbe' Galaten i ; i8, 19, 20.
^ Galaten 2 : 2 .
' A. G. Leacock, Life of St. Paul, New York, 1906, pg. 84. L. wijst op de mededeeling van Handelingen 15 en van Galaten 2. Het verschil is volgens hem;
officieele afvaardiging en persoonlijke roeping door den Heiligen Geest.
* Over Titus, cf. pg. 121 v.v.
^ H. M. van Nes, Tekst en Uitleg, Galaten, 1919, pg. 62.

6

82

EXEGESE VAN BIJZ. PLAATSEN: HANDEL. 15 EN GALATEN 2

schreven vinden in Handelingen 11:30 en 12:25. Nadrukkelijk wordt daar als eenig motief voor het bezoek
aangegeven: Atuóv laeydAriv piéAAeiv êaeaOai 69' ÓATIVTTIV
oiKouiiévTiv (11 : 28). Of Paulus tijdens zijn lange verblijf in Tarsus ver buiten deze stad. tot in Galatie gepredikt heeft, is een vraag, waarop de Schrift geen antwoord geeft. Terwijl de zendingsreis van Handelingen
13 en 14, over Cyprus naar Antiochië in Pisidie en naar
Lystra en Derbe, den indruk geeft, dat zij de eerste is,
die Paulus heeft ondernomen ^.
Ook pleit niet tegen de gelijkheid van de reis in Galaten 2
en die van Handelingen 15, dat Titus volgens Galaten 2
wordt meegenomen, terwijl hij in Hand. 15 niet wordt
genoemd. Naar het oordeel van Ramsay ^ was het op de
reis van Handelingen 15 hoogstgevaarlijk Titus mee te
nemen. Deze man toch was representant van de aanhangig
gemaakte kwestie. Zijn meekomen kon een provocatie
lijken. Zou de Apostel, die ten opzichte van Timotheus
zoo voorzichtig was. dat hij hem besnijden liet, nu Titus
meenemen? '
Onzes inziens houdt dit argument geen steek, ten eerste,
omdat de besnijdenis van Timotheus een zaak van geheel
anderen aard is en ten tweede, omdat de haast zegevierende
toon van Paulus in Galaten 2 : 3 (dAA' ou5è TiTos) erop
wijst, dat van de zijde der gemeente wel tegenactie te
duchten was, wat echter geen gevaar beteekende, omdat
het standpunt der Apostelen van geen aarzelen of twijfelen wist. En door vrees zal Paulus zich niet hebben
^ Cf. de verhouding; Barnabas—Saulus, later Paulus alleen met andere helpers.
Ook is te wijzen op het optreden in de Synagoge. Dat was van de zijde der Christelijke Kerk pionierswerk.
' W. M. Ramsay, a.w., pg. 170.
' W. M. Ramsay, a.w., pg. 60, verwijst naar een gezegde van Eusebius, die beweerde, dat Lukas en Titus familie van elkaar waren. Daarom laat Lukas den
naam van Titus weg. Dezelfde reden, waarom hij zijn eigen naam evenmin
noemde.
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laten leiden. Dat was in die jaren trouwens ook nog overbodig.
Trip ^ heeft opgesomd, welke overeenkomsten er volgens
hem te vinden zijn tusschen Handelingen 15 en Galaten 2:
1°. d e z e l f d e p e r s o n e n worden genoemd. (Met
uitzondering van Titus, die in Handelingen niet met
name voorkomt (zie boven) en Johannes de Apostel
(genoemd in Galaten 2 : 9)).
2°. h e t z e l f d e p u n t v a n v e r s c h i l . Galaten
2 : 3, 4; 5 : 1 , 2 ; Handelingen 15 : i, 5.
3°. d e z e l f d e a a n l e i d i n g tot de twist. Galaten
2 : 4; Handelingen 15 : i, 2.
Van Zeller ^ neemt hij de tegenstellingen over:
1°. het doel van de reis in Handelingen wordt anders voorgesteld dan in Galaten, waartegen Trip terecht opmerkt (pg. 84), dat de reden, die de gemeente drong
om Paulus af te vaardigen naar Jeruzalem, niet behoeft
uit te sluiten dat hij door een openbaring' persoonlijk
daarover licht ontving. Het behoeft hier geen: óf . . . .
ofte zijn, maar kan evengoed als èn . . . . èn worden
opgevat.
2°. Handelingen 15 beschrijft de besprekingen te Jeruzalem officieel als Convent, Galaten 2 daartegenover
meer als een ontmoeting met de leiders der Kerk.
Hiertegen merkt Trip terecht op, dat in Galaten 2 : 2
ook de tegenstelling wordt gemaakt: dveOéiJiriv oüroïs
. . . . KCCT' i5iav 5è TOÏS SoKouaiv . . . .
3°. De partijen in Handelingen 15 zijn te conciliant. Het
lijkt wel, alsof Petrus en Jakobus Paulus de hand boven
het hoofd houden. En dat moet onwaar zijn. Trip
weerlegt ook deze opmerking met een beroep op het
^ Ch. J. Trip, Paulus, 1866, Leiden, pg. 80 vv.
" Ed. Zeller, Theol. Jahrbücher, 1849, pg. 431. Ausgabe von 1854, S. 224.
' Galaten 2 : 2 .

84

EXEGESE VAN BIJZ. PLAATSEN: HANDEL. I S EN GALATEN 2

feit, dat de verhouding tusschen de Apostelen inderdaad goed was. De tegenstelling bestond alleen tusschen Paulus en de ..ingeslopen broeders".
4°. De uitkomst van de samenspreking volgens Galaten
klopt niet met die uit Handelingen. In Galaten schijnt
Paulus van andere besluiten, ook genomen ten aanzien van het leven der Heidenchristenen, niets te
weten. Trip weerlegt dit bezwaar, door erop te wijzen,
dat de toestanden in de Galatische Kerken anders
waren; Paulus kon er de besluiten van het Convent zoo
niet gebruiken ^.
Deze weerlegging van de meest bekende bezwaren tegen
de overeenkomst van Handelingen 15 en Galaten 2 kan
nog versterkt met wat wij eerder opmerkten over Hand. 15.
Men kan den strijd in de Kerk breedvoerig teekenen en
een aantal besluiten daarover nemen, tenslotte was de
besnijdenis h e t centrale punt. Van haar was al het
andere afhankelijk. Als daarom Paulus spreekt over een
reis naar Jeruzalem en in verband met dien tocht de besnijdenis noemt, pleit onzes inziens alles voor de overeenkomst tusschen de beide hoofdstukken.
Ten overvloede verwijzen wij ook naar de behandeling
van Zahn ^, die eveneens voor de overeenstemming pleit.
Onze c o n c l u s i e moet zijn, dat de genoemde hoofdstukken eenzelfde reis naar Jeruzalem beschrijven, al ligt
het voor de hand, dat door de onderscheiden bedoeling
de nadruk in Handelingen eenigszins anders is gelegd dan
in den brief aan de Galaten. Maar dit is op zichzelf geen
reden tot tegenstrijdigheid'.
^ K. Bornhauser, Studiën zur Apostelgeschichte, Gütersloh, 1934, pg. 127 w .
' Th. Zahn, Einleitung, 2e Bd., Leipzig, 1907, pg. 438.
' Cf. L. Danaeus, D. Pauli vita, <Genève>, IS9S.
E. V. Dobschütz, Probleme, Leipzig, 1904, pg. 8s.
A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, I, 1893, pg. 237 en niet
te vergeten Th. Zahn, a.w., pg. 76 w .
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1 6 : 3 ^

De besnijdenis van Timotheus heeft aanleiding gegeven
tot drukke wetenschappelijke discussie. Aan de eene zijde
stond de Tübingsche School, die de Handelingen der
Apostelen als bron secundair achtte om de gedurige harmonisatiepogingen der redacteuren, aan de andere zijde
Harnack en de zijnen, die getracht hebben deze daad van
Paulus te verklaren.
Wij spreken niet over het boek der Handelingen als geheel, ook niet over de houding van Paulus tegenover de
wet in het algemeen ^, het gaat om dit ééne geval, om de
beteekenis van Handelingen i6 : 3:
TOOTOV fiösAriaev ó TTaüAos ovv aurco è^eAöeïv, Kai Aapcov
TrepieTetJiev ocuróv 5id TOÜS 'lou5aious TOOS övras êv TOÏS
TÓTTOis èKeivois' •r|5eiCTav ydp dTravres ÖTI "EAAriv Ó Trarfip
cxuTou UTrfjpxev.
Wij laten een verschil in woordschikking rusten. Behalve
deze kleinigheid is er geen twijfel aan de vastheid van de
lezing. Of men leest TÓV Trorrépa OCOTOÜ ÖTI "EAAriv
CfTTfipxev of wel ÖTI "EAAriv ó TTorrfip OCÜTOÖ UTrfjpxev met
N ABC en talrijke minuskels, geeft alleen een proleptisch
' Ch. J. Trip, Paulus, Leiden, 1866.
E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869.
O . Pfleiderer, Der Paulinismus, Leipzig, 1873,
F. W . Farrar, T h e life and work of St. Paul, I en II, London, 1879.
J. van Andel, Paulus' Evangelie, Kampen, i88s.
W . M. Ramsay, St. Paul the traveller, i i e dr., Londen, 189s.
J. M. S. Baljon, Handelingen der App., Utrecht, 1903.
Ed. Barde, Handelingen der App., Vert. G. Keizer, Kampen, 1910.
Robertson & Plummer, I.C.C. op I Korinthen, Edinburgh, 1911.
A. Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N . T., IV, Leipzig, 1911.
Fr. Philippi, Paulus und das Judentum, 1916.
W . Lütgert, Gesetz u. Geist, Gütersloh, 1919.
A. Schlatter, Die Theologie der App., 2e dr., Stuttgart, 1922.
A. T . Glover, Paul of Tarsus, Londen, 192S.
J. Kastein, Eine Geschichte der Juden, Berlijn, 1931.
B. Wielenga, Van Jeruzalem naar Rome, Kampen, z.j.
" Cf. Hoofdstuk V.
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onderscheid in de eerste lezing. De beteekenis verandert
er niet door.
Op zijn eerste zendingsreis heeft Paulus Timotheus leeren
kennen in Lystra ^. Hoewel geboren uit een gemengd
huwelijk — zijn vader is een Heiden — hebben zijn moeder Eunice * en zijn grootmoeder Lois haar jongen vroeg
bekend gemaakt met de wet des Heeren. Zij leeren hem
de Schriften kennen *. En de prediking van Paulus doet
het licht in zijn hart geheel opgaan. Hij kiest het deel
van Christus met zulk een overtuiging, dat Paulus op
zijn tweede reis hem als medearbeider roept. Een onverdeeld gunstig getuigenis van de broeders ter plaatse bevestigt de juistheid der keuze. Paulus neemt hem en doet
hem de besnijdenis ondergaan.
Of de Apostel zelf deze daad heeft verricht, behoeft onzes
inziens uit TrepiéT6|jev niet per se te worden afgeleid;
overigens maakt het voor de waardeering der feiten niets
uit, of Paulus het zelf deed, dan wel of het in zijn opdracht
gebeurde. Hij droeg er in ieder geval kennis van. het was
met zijn wil.
Nu worden voor de circumcisio van Timotheus twee motieven aangegeven, die door ydp verbonden zijn. Paulus
achtte deze besnijdenis noodig ten eerste 5idTOUS MouSaious
— terwille van de Joden; de daar wonende Joden zouden
anders afwijzend tegenover zijn werk staan. Het was hun
immers bekend, hoe Timotheus van huis uit als geloovige
Jood was opgevoed. En naar den rabbijnschen regel (Becho^ Lystra of Derbe, ,,Der Streit ist der Rede kaum wert". Zoo: A. Jülicher, P.R.E.,
3e dr., dl. XIX, art. Timotheus. Uit e/ccl, volgend op Lystra (i6 : i) leiden
wij af, dat Timotheus uit die stad afkomstig was. Baljon verandert eerst in 20 : 4
den tekst, leest daar: ,,de Derbeeër Timotheus", maar verwondert zich dan
erover, dat in 1 6 : 2 geen getuigenis over Timotheus wordt gegeven door menschen uit Derbe. Zou wellicht dit ontbreken ook voortkomen uit verkeerd lezen
van den tekst in Handelingen 20 : 4?
' II Timotheus i : $.
' II Timotheus 3 : 14, i s .
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roth I, 4, e.a.): ,.Partus sequitur ventrem" ^ zag men
Timotheus voor een Jood aan. Alleen, hij miste nog het
teeken des Verbonds, hij had de voorhuid nog.
Bovendien had hij een heidenschen vader. Dit feit wordt
met ydp aan het eerste motief verbonden. Maar dit ydp
lijkt op het eerste gezicht weinig redegevend; terwille
van de Joden daar . . . . w a n t hij had een Griekschen
vader en dat was alom bekend.
De verklaring van dit dubbele motief moet bij het laatste
beginnen. Het huisgezin van Eunice was in Lystra bekend.
Niet het minst ook door de levenswijze van haar man.
Dat kan in goeden of in slechten zin verstaan worden.
In ieder geval hij was, hij leefde als Griek (dat behoeft
niet hetzelfde te zijn als: Heiden) ^.
Niettemin heeft Eunice haar kind geloovig kunnen grootbrengen. Hoewel van joodschen bloede en niet besneden,
was Timotheus een ,,verbondskind". Nam Paulus hem
ZÓÓ mee, dan rukte hij dezen jongeling uit de omgeving,
waarin hij opgroeide, uit den bodem, waarin hij was geworteld en hij kreeg een helper, die overal — tenminste
in alle synagogen — moeite zou opleveren'.
Timotheus was een Jood. Hij kwam uit de roeping, waarmee
de Heere hem riep *.
Om al deze redenen moest Timotheus besneden worden.
Een houding, die verwondering heeft gewekt bij allen,
die het werk en de roeping van Paulus niet begrijpen wilden of konden. Als men ervan uitgaat, dat ,,circumcision
was valueless." waarom moét de conclusie dan zijn, dat
Paulus toegeeft, omdat hij gedwongen wordt door ,,pre' F. W. Farrar, a.w., dl. I, pg. 462.
" Cf de verwijzing bij de aanteekening dienaangaande op I Korinthen 9 : 20.
' F. W. Farrar, a.w., pg. 462.
H. H. Wendt, a.w., pg. 274, 275.
* I Korinthen 7 : 17 w .
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judices so strong, that they might otherwise have rendered
his work impossible" ^.
Inderdaad, de besnijdenis was niets ^. Zij had geen waarde
meer v o o r G o d . Maar daarom waren de Joden, die
neigden tot het geloof in Christus, nog niet zoover. Farrar ^ geeft zich de moeite uitvoerig te beschrijven, hoezeer
het joodsche volk gehecht was aan de besnijdenis; hoe deze
het hart was van de geheele wet.
Onder zulke menschen moest Paulus het Evangelie verkondigen, onder menschen, die met duizend vezelen gebonden waren aan de voorvaderlijke wet. Dan mocht hij hun
afkomst, hun historie niet verloochenen, niet plotseling
den grond hun onder de voeten weggraven. Hij moest hen
met verstandig overleg brengen uit de gebondenheid der
wet tot de vrijheid der genade. En hij deed dit door de
besnijdenis te erkennen als een bijzondere handeling,
als historische, gewichtige daad.
Wij zien hier geen zweem van onwaarachtigheid of van
opportunisme. Wanneer Joseph Kastein, zelf uit den
ouden stam gesproten, om deze besnijdenis Paulus heftig
aanvalt *, laat hij den Apostel geen recht wedervaren:
„Es geht ihm im Grunde genommen . . . . um den E rf o 1 g. Wo er es für den Erfolg opportun betrachtet,
wendet er das Gesetz unbedenklich an". Terwijl hij verder
I Korinthen 9 : 20 citeert en eraan toevoegt: ,,man kann
zweiflen, ob sie die Sophistik eines gelehrten Pharisaers
oder slichte Lüge sei".
Schlatter * peilt de diepere motieven beter. Hij somt eerst
op de vele plaatsen uit Handelingen, waar Paulus ,,den
Joden een Jood" is en vraagt dan: ,,Was war Erbauliches
^
'
'
*
'

F. W. Farrar, a.w., dl. I, pg. 461.
I Korinthen 7 : 19.
F. W. Farrar, a.w., pg. 400 w .
J. Kastein, a.w., pg. 247.
A. Schlatter, a.w., pg. 452, 4S3.
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daran dass Paulus Timotheus beschnitt, für Nasiraer
in Jerusalem Opfer bezahlte und sich beharrlich zuerst
an die Synagogen wandte? Lukas sieht noch die Grosse
des Paulus in diesen Handlungen und erzahlt sie in der
Meinung, Paulus habe damit der Kirche ein Erbe hinterlassen, dass ihr für immer zeige, wie sie sich im Verhaltnis zur Judenschaft ein reiner Gewissen verschaffe . . . ."
De besnijdenis is in zichzelf o05év ^. Dat wil niet zeggen:
zij heeft geen enkele beteekenis. Maar zij heeft geen beteekenis ten aanzien van de KAfjais ^. ,,De besnijdenis
is op zichzelf geen gerechtigheid" *. Daarom kan men
Galaten 5 : 2 w . hier met geen mogelijkheid tegenover
stellen. Daar spreekt de Apostel Paulus over de werken
der wet. Daar waarschuwt hij Christenen uit de Heidenen
om niet het juk der wet aan te trekken en zich te laten
besnijden. Dan zijn zij schuldenaars om de geheele wet
te doen *. Ten duidelijkste bewijst dit ook nog de houding
van Paulus, toen het ging over de besnijdenis van Titus *.
Glover komt tot de conclusie, dat Paulus over de circumcisie niet altijd gelijk heeft gedacht. Maar dan verliest
hij. evenals Baljon. geheel uit het oog, dat de gevallen niet
gelijk staan ^.
„Om der Joden wil" is een tegemoetkoming, maar van
welken aard? Dat is geen zwakheid en dat is ook geen
accommodatie ^' in dien zin. dat zij een vreemd woord
•^ I Korinthen 7 ; 19.
Cf. I.C.C., Robertson & Plummer op I Korinthen. T e bedenken is bovendien,
dat het nog niet hetzelfde is, wanneer de wet weinig beteekenis heeft dan wel of zij
geen beteekenis heeft.
* F. W. Grosheide, Commentaar op I Korinthen, A'dam, 1932, pg. 248, aant. ^.
' J. van Andel, a.w., pg. 35.
* E. Barde, a.w., bij Handelingen 1 6 : 3 .
' Voor de gebeurtenis met Titus, cf. Galaten 2 : 3, pg. 123 w .
' A. T. Glover, a.w., pg. iS3/iS4.
J. M. S. Baljon, a.w., pg. 176.
' E. Renan, a.w., pg. I2S.
W. M. Ramsay, a.w., pg. 171.
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voor zwakheid is. Paulus past hier naar de omstandigheden
toe het beginsel, dat hij in Christus vrij is ^. Dan kan hij
terwille Vcin de Joden Timotheus besnijden.
Onzes inziens schrijft Harnack terecht ^ aan het slot van
zijn verhandeling over deze zaak, dat de wet volgens
Paulus als middel ter rechtvaardigheid i s o p g e h e v e n
voor alle m e n s c h e n , maar als zede, als
g e w o o n t e i s g e b l e v e n bij e e n k r i n g ,
een groep*.
Wij meenen deze bespreking te mogen besluiten met de
woorden van Philippi *, als hij zegt, dat wij in Handelingen
16:3 moeten zien, ..das Bild eines der Grössten a u s
d e r W e r d e z e i t des C h r i s t e n t u m s . einer
U b e r g a n g s z e i t . in der die neue Frömmigkeit
schon erlebt und erfasst ist, die Abrechnung aber mit der
Vergangenheit noch ein schweres Problem für Kopf und
Herz eines tief veranlagten Menschen ist".
Alleen maar. Handelingen 16:3 moge een gewichtig
probleem stellen aan hoofd en hart, het is niet alleen een
gesteld probleem, ook een o p g e l o s t probleem ^.
Paulus heeft de besnijdenis als joodsche ceremonie losgelaten; als historische levensvorm èn terwille van de Joden, heeft zij ook voor hem beteekenis behouden.
HANDELINGEN 18 : 18

Eer de Apostel Paulus afreist van Korinthe's havenplaats
Kenchreae, vinden wij door Lukas met enkele woorden
een gebeurtenis beschreven, die door de kortheid véin de
' I Korinthen 6 : 12 Galaten 4 : 31.
Cf. Ch. J. Trip, a.w., pg. 236—239.
B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, II, pgg. 144, 212, 213.
' A. Harnack, Einl. i. d. N. T., IV, 1911, pg. 30 w .
' Dezelfde, a.w., pg. 31.
* Fr. Philippi, a.w., pg. 13.
• I Korinthen 9 : 20.
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beschrijving veel gedachten en verklaringen heeft opgeroepen. Het is van belang, vooraf de lezing van dit gedeelte vast te stellen. Moeite levert dat trouwens in dit
geval niet op, daar alleen een verschil in woordschikking
wordt aangetroffen bij enkele handschriften, waardoor de
zin in wezen niet wordt aangetast.
'O 5è HaOAos eTi Trpoaiaeivas fmépas iKavds, TOÏS d5eA90ïs
oTTOTa^diJievGs è^éTrAei eis TTIV Zupiav, Kai CTIJV OCUTCÖ
TTpiaKiAAa Kai 'AKuAas, K C i p d u e v o s èv KevX p e i a ï s TTiv K e 9 a A f i v e ï x ^ v y d p e u x i i v .
De gespatieerde woorden vormen de moeilijkheid. Als
eerste vraag komt direct naar voren: Van wien wordt de
bijzonderheid van het haar-scheren vermeld? Moet KeipdHevos met Paulus of met Aquila verbonden worden?
Voor Aquila kan pleiten, dat zijn naam onmiddellijk vóór
Keipdpievos is genoemd; bovendien ook, dat in de woordschikking HpiaKiAAa vooropgaat, in tegenstelling met
18 : 2, waar de volgorde juist omgekeerd is. Dan heeft
Lukas dus met opzet dezen zin zoo gerangschikt ^.
Zahn meent deze opvatting nog te kunnen bevestigen door
zijn opmerking, dat Lukas, wanneer hij Paulus had willen
bedoelen, de namen van Priscilla en Aquila vóór diroTa^d(Jievos of é^eTTAei had moeten zetten *. Daarbij zou dan
nog kunnen gevoegd worden de lezing van N A B E en
andere codices, die in vs. 19 KorrnvTriaav hebben. Dit
1 H. Grotius, Annotationes in N . T., V, Groningen, 1828, pg. 169, a.l.
Conybeare & Howson, T h e Life and Ep. of St. Paul, 1864, a.l.
Ch. J. Trip, Paulus, Leiden, 1866, pg. 7 vv. N.B. het citaat van Schneckenburger, door Trip overgenomen.
E. Ch. Luthardt, Das Ev. nach Joh. u. die Apgsch., 2e dr., München, 1894, a.l.
H. H. Wendt, Apgesch., 8e dr., Göttingen, 1899, a.l.
A. H . Mc. Neile, St. Paul, Cambridge, 1920, pg. 74/7S, a.l.
J. T h . Ubbink, Nwe. Theol. Studiën, se Jrg. 1922, pg. 137 w .
K. Pieper, Paulus, Munster i.W., 1926, pg. 149.
J. Ridderbos, Apostel der Heidenen, Kampen, 1931, pg. 160.
^ T h . Zahn, Apgesch., II, Leipzig, 1927, a.l.
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meervoudige subject moet bewijzen, dat de auteur zich
bewust was van de subjectsverwisseling ^.
Als laatste argument noemen wij het door zeer velen ingebrachte gemoedsbezwaar: Paulus heeft in ieder geval zooiets nooit kunnen doen ^.
Niet veel minder in aantal zijn echter de verklaringen van
hen, die de ,,ambiguus sermo" — het woord is van Erasmus ' — niet verder uitleggen of bespreken, omdat zij
een beslissing onmogelijk achten met de gegevens, die
Handelingen biedt *.
De meeste exegeten echter blijven van oordeel, dat in
dit vers iets over den Apostel Paulus wordt medegedeeld.
En dat om verschillende redenen.
A l l e r e e r s t is Paulus vóór, in en na vers i8 doorloopend de hoofdpersoon: è^eTrAei . . . . eïxev . . . . KCCTriVTrjcrav ^ . . . . KotréAiTrev.
In de t w e e d e plaats kan uit andere teksten blijken,
dat de Apostel niet vijandig stond tegenover een handeling
als hier wordt genoemd.
T e n d e r d e heeft de vooropstelling van Priscilla geen
verbindende kracht voor Aquila. Zij wordt in Romeinen
16:3 en II Timotheus 4 : 19 immers ook eerst genoemd.
Daarin kan evengoed worden gevonden een superioriteit
1 H . H . Wendt, a.w., a.l.
' G. V. Lechler, Apgesch., 4e dr., Bielefeld-Leipzig, 1881, pg. 386, a.l.
' Des. Erasmus in N . T . Annotationes, Basel, Froben, IS40> a.l. in margine.
* A. Moonen, Paulus onder de Heidenen, Delft, 1715, a.l., pg. S09; ,,de zaek
is van geen groot belang".
I. Calvini, in Nov. Test. Commentarii, (Ed. Tholuck), Vol. IV. in Acta Apostolorum, Berlijn, 1833, a.l., pg. 370.
Ch. J. Trip, a.w., pg. 240.
A. Harnack, Beitrage zur Einl. ins. N . T., III, Die Apgesch., Leipzig, 1908,
pg. 6 1 , a.l.
J. V. Andel, Handelingen der App., Middelburg, 1909, a.l.
' W a t hierboven uit het meervoud ten gunste van Aquila is aangehaald, bewijst
strikt genomen niets. D e pluralisvorm vloeit voort uit de opgave van het
gezelschap; dezelfde vorm was bruikbaar geweest, ook zonder «eipa/icvos
K.T.X.
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van Priscilla boven haar man in het werk van het Evangelie ^ Een vertaling als door Oort ^ aanbevolen is grammatisch onzes inziens in alle opzichten te rechtvaardigen.
Men moge dan van eenige ,,slordigheid" bij Lukas spreken *, onduidelijk is hij zeker niet *.
T e n s l o t t e , voor den auteur van het boek der Handelingen kreeg deze gebeurtenis beteekenis, doordat Paulus
haar veroorzaakte. Lukas, de Heidenchristen, is erdoor
getroffen en voegt het als tusschen twee haakjes in. Wordt
echter Aquila aangewezen als de drager van de gelofte,
dan kan men dit wel karakteristiek noemen voor de vrijheid, die Paulus aan zijn medearbeiders liet ^ niet te
ontkennen valt, dat de kracht van deze mededeeling zoo
^ H . H. Wendt, a.w., ad locum.
* H. Oort, Het N. T. opnieuw uit den grondtekst verklaard, Zaltbommel, 1912,
a.l.:
nam hij afscheid van de broeders en voer naar Syrië af, in gezelschap
van Pr. en Aq., nadat hij in Kenchr. zijn hoofd had laten scheren; want hij had
een gelofte gedaan".
' J. de Zwaan, Hand. der Apostelen, Wolters, Groningen, 1920, pg. 127.
* L. Danaeus, De Pauli vita, < G e n è v e > , 159S.
Br. Bauer, Suppl. zur Kritik der E w . u. d. Apgesch., Berlijn, 1850, a.l. N.B. op
pg. 9S, zijn critiek op Handel, i.v.m. hoofdstuk 18 en 21.
F. Chr. Baur, Paulus, 2e dr., Leipzig, 1866, a.l.
E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869, pg. 278/9.
F. W. Farrar, Life and Work of St. Paul, London, 1879, dl. II, pg. 1/2.
G. V. Lechler, Apgesch., 4e dr., 1881, Bielefeld, pg. 386. N.B. Lechler geeft
een goed overzicht van de oudere auteurs, die in Paulus het subject van Kcipalievos meenen te moeten vinden.
W . C. V. Manen, Paulus, dl. I, De Handelingen der Apostelen, Leiden, 1890,
pg. 112/167.
W . M. Ramsay, St. Paul the traveller, l i e dr., London, 189s, pg. 263.
F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 91.
C. Clemen, Paulus, II. Giessen, 1904, pg. 192.
A. G. Leacock, Studies on the Life of St. Paul, 1906, pg. n o , a.l.
Ed. Barde, Hand, der Apostelen, (vert. G. Keizer), Kampen, 1910, a.l.
A. Daechsel, Paulus der Apostel Jesu Chr., 1913, pg. 146, a.l.
J. T h . Ubbink, Nwe. Theol. Studiën, 1922, se jrg., pg. 137.
Het Heilig Ev. en de Hand, der App.; Canisiusver. (Handelingen is verzorgd
door pater J. P. v. Kasteren), a.l.
J. Iverach, St. Paul, z.j., pg. 129, a.l.
B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, He dl. Kampen, z.j., ad loc.
^ H. H. Wendt, a.w., t.a.p.
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wel karakteristiek blijft, maar dan als bladvulling. En tegen
dit laatste pleit Lukas' opzet van Handelingen.
Onze conclusie moet zijn, dat zoowel om textueele als
innerlijke redenen alleen Paulus door Lukas kan zijn bedoeld.
Wat wordt er van Paulus gezegd? Het eerste is ten volle
duidelijk, het laatste minder. Paulus laat zich het hoofdhaar afscheren (Keipdpievos — pt. aor. med. van het w.w.
Keipco) w a n t , en dan volgt de reden voor deze gebeurtenis: eïxev eOxi^v. Het feit van het afscheren is met den
aoristus, de aanleiding ertoe door het imperfectum aangeduid. Het duratieve van den geloftetijd, het in-dentoestand-zijn van een. die een gelofte heeft, krijgt zijn
eindpunt in het afscheren.
Daaruit volgt nu ook, dat het motief voor de gelofte zal
moeten liggen in den tijd v ó ó r het scheren en niet
daarna.
Tegelijk ligt in deze opeenvolging van de werkwoorden
opgesloten, dat wij het woord euxri niet mogen verklaren
als: wensch, bede. In dat geval zou niet alleen het scheren
van het haar op zichzelf komen te staan, maar ook zou de
vaste uitdrukking: euxiiv êx^'^ haar kracht verliezen.
Euxiï moet opgevat als: gelofte.
Zonder op deze plaats reeds te beslissen, welk soort van
gelofte hier wordt aangetroffen, mogen wij er wel van uitgaan, dat Paulus in de dagen, die hij in Athene of
Korinthe doorbracht, een inner lij ken drang tot zulk een
gelofte heeft gehad. Onjuist lijkt ons Krenkel's verklaring
om de oplossing te zoeken in Paulus' epilepsie ^, of wel
in zijn aannemen van den joodschen habitus, toen hij weer
naar Judea ging vertrekken ^.
^ M. Krenkel, in Hilgenfeld's Zeitschrift, 1873, pg. 238 w .
Ook: E. Fischer, Die Krankheit des Ap. Paulus, B.Z. Str. Fr.VII,4,i9n,pg.22.
' J. A. Bengel, Gnomon, I, 3e dr., Tubingen, i8so, pg. S76.
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Aannemelijk komt ons voor de verklaring van Dr. J. Th.
Ubbink ^ e.a., die verband zoeken met de uiterst moeilijke periode, welke de Apostel in Korinthe heeft doorgemaakt na de teleurstelling in Athene (Handelingen
17:33. 18: 10, I Korinthen 2 : 3 ) . Zij veronderstellen,
dat Paulus in die dagen een gelofte heeft afgelegd. Door
deze opvatting komt echter met te meer klem naar voren
de vraag naar de beteekenis van deze gelofte.
Zoolang eenige band wordt gezocht met het Nazireerschap,
behoudt Paulus' daad steeds een uitgesproken joodsch
karakter. En hoewel later blijkt, dat de Apostel tegen
zulke handelingen op zichzelf geen overwegende bezwaren heeft gehad, mag daarom uit dezen tekst zulk
een motief niet worden afgeleid. Daarvoor ontbreken de
aanwijzingen. De euxt] moge door de praktijk van Numeri 6 : 1-21 een specialen vorm hebben gekregen (waaraan ook Paulus zich blijkens Handelingen 21 niet onttrok),
daarnaast is toch ook voorgekomen de meer algemeene
vorm van een vrije gelofte. Het gewone Nazireerschap
kan hier niet bedoeld zijn, omdat Numeri 6:18 nadrukkelijk als plaats voor het haar-scheren aanwijst ,,de deur
van de tent der samenkomst". Het is verstaanbaar, dat de
algemeene, de vrije gelofte joodsch getint bleef, maar dit
behoeft op zichzelf haar nog niet aan de gewone geloften
gelijk te maken.
Toch is Handelingen 18 : 18 door zeer velen opgevat als
een inleiding tot de gebeurtenissen van hoofdstuk 21^^.
Daardoor wierp de latere Nazireergelofte haar schaduwen
' J. T h . Ubbink, Nwe. Theol. Studiën, 1922, Se jrg., pg. 138/9G. Wielenga, Paulus, Kampen, 1915, pg. 362 vv.
Ed. Barde, a.w., ad loc.
* Cf noot 4 op pg. 93. Voorts ook: F. Chr. Baur, a.w., ad l o c ; I. Calvini,
a.w., pg. 370; J. Ridderbos, a.w.; J. A. Bengel, a.w.; G. Wielenga, a.w.; Conybeare a. Howson, a.w., pg. 453.
A. Hausrath, Der Apostel Paulus, i86s; 2e dr., 1872. In het Nederl. bewerkt
door Prof. Muurling, Groningen, 1866, pg. 82.
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al vooruit tot in Handelingen i8 ^. F. Chr. Baur e.a. hebben rondweg gezegd, dat Lukas met deze bedoeling den
zin wel zal hebben ingevoegd. Na Handelingen i8 zouden
de gebeurtenissen van hoofdstuk 21 niet al te zeer verrassen.
Niettemin hebben de zooeven bedoelde auteurs bijna
zonder uitzondering de mogelijkheid opengelaten, dat in
onzen tekst wordt gesproken, zooal niet over d e Nazireergelofte, dan toch over een gelofte, die daaraan nauw verwant is. Dit moeten zij wel erkennen, omdat nergens
blijkt, dat deze gelofte een slot heeft gehad in een plechtige
handeling, zooals door Numeri 6 werd voorgeschreven.
De haast, die Paulus heeft om in Jeruzalem te komen,
behoeft geen enkel verband te houden met de bij Josephus genoemde 30 dagen', maar kan even goed worden
verklaard uit het op handen zijnde feest. De tijd begon
te dringen.
Daarmee komen wij tot de laatste vraag, waarvoor ons
deze tekst stelt: Wanneer wij loslaten de verklaring van
euxTj als belofte of bede. omdat die hier geen zin heeft,
wat wordt dan met euxr) door Lukas bedoeld? Schlatter
heeft er in zijn zooeven aan den voet vermelde werk
speciale aandacht aan gewijd. Met tal van citaten uit de
werken van Josephus toont hij aan (a.w. pg. 11 o; i i i ;
117), dat euxri allereerst beteekent: synagogaal gebed,
gemeenschappelijk en liturgisch. In verschillende samenstellingen: TTpoCT- en èTT — is de beteekenis: b i d d e n .
E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869, ad loc: „un scrupule tout juif".
A. G. Leacock, a.w., pg. 139.
J. Ironside Still, St. Paul on trial, London, 1923, pg. 199.
1 B. Weiss, Paulus u. seine Gemeinden, Berlijn, 1914, pg. 186.
^ Flavius Josephus, Bell. Jud. II, XV, § i; cf. daarover ook W. C. v. Manen,
a.w., pg. 133; E. Renan, a.w., pg. 278/9; A. H. Mc. Neile, a.w., pg. 74/s; A. G.
Leacock, a.w., pg. 139.
Vooral: A. Schlatter, Die Theol. des Judentums nach dem Bericht des Josephus,
Gütersloh, 1932, pg. 117 noot.
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Daarnaast wijst hij op de beteekenis: g e l o f t e , die bij
Josephus meerdere malen voorkomt. Tegelijk bevestigt
Schlatter de gedachte, dat het Nazireerschap zeer verbreid
was in die dagen. Zij het al niet in den strikten vorm van
Numeri 6, zoodat zelfs Heidenen haar volbrachten of
haar mogelijk maakten, doordat zij armen hielpen, die
geen geld hadden om de gelofte met de bepaalde offers
te voltooien ^.
In deze richting zullen wij de oplossing moeten zoeken.
Het onbepaalde: eüxtiv — „een" gelofte vraagt daarom ^.
De Apostel heeft een moeilijken tijd achter den rug. Uit
het hem meer bekende Klein-Azië is hij overgestoken
naar het hem onbekende Griekenland. Hij is gekomen
over de Via Egnatia in de centra van wereldbeschaving.
De eerste ontmoeting te Athene is een fiasco geworden.
Zal het in Korinthe beter gaan? Er is geen enkele reden
voor. Het is zoo begrijpelijk, dat Paulus met schroom in
deze stad begint. Wat zal hier van het Evangelie terecht
komen? Wat moet hij tegen de UTrepoxTi Aóyou en de
CT09ia van de machthebbers der wereld? Eenige jaren later
schrijft hij daarover nog in I Korinthen 2 : 3 ' .
In dien nood heeft hij den Heere zijn zorgen bekend gemaakt en een gelofte beloofd. Een vrijwillige, een persoonlijke gelofte, die echter in haar vorm doet denken aan
de joodsche ceremoniën. Dat behoeft ons niet te bevreemden. De Christelijke Kerk maakt zich in die dagen pas
los uit de joodsche windselen. Ze wordt langen tijd eenvoudig beschouwd als onderdeel van de joodsche gemeenschap. De Handelingen geven ons daarvan een duidelijk
beeld. Is het wonder, dat één der voormannen, losgerukt
1 A. Schlatter, a.w., pg. 117.
* Cf. over de ,,vows" vooral ook F. W. Farrar: Life and Workof St. Paul, II,
pg. I—3, 296. O.a. pg. 3: ,,They (de geloften in de Mishna) throw very little light
on St. Paul's vow".
' F. W. Grosheide, I Korinthen, A'dam, 1932, pg. 156 op I Kor. 4 : 6.
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van den ouden wortel en geplant in de bedeeling der genade, die zich beroemt, dat hij vrij is van de wet, (I Korinthen 9:19) toch in zijn levensvorm oogenblikken heeft,
die aan het oude heriimeren. Daarin verloochent hij zijn
afkomst niet.
Paulus wil zijn vertrouwen op God, zijn toewijding aan
de zaak des Heeren uitdrukken. Welnu, h ij h e e f t
n o g g e e n n i e u w e n v o r m ; dan kiest hij een
welbekenden, één uit het Oude Verbond. Maar tegelijk
moet worden vastgehouden, dat wij hier niet hebben te
doen met een leunen tegen de ceremonieele wet als zoodanig, maar enkel een gebruiken van een Oudtestamentische ceremonie om zich gebonden te weten aan zijn
gelofte.
Met deze eenvoudige oplossing behoeven wij in niets
te denken aan eenige tegemoetkoming, aan accommodatie,
aan toegeven ten opzichte van de Jodenchristenen, omdat
Paulus nu weer in de richting van Jeruzalem trekt.
Het is een zaak tusschen den Heere en Paulus^.
HANDELINGEN 2 1 ^

De laatste reis van den Apostel Paulus naar Jeruzalem is
^ A. Moonen, a.w., pg. 509—512; Ch. J. Trip, a.w.; E. Renan, a.w., pg. 278—280
W . C. van Manen, Paulus, I, Leiden, 1890, pg. 112/167; E. Ch. Luthardt,
a.w.; A. Daechsel, a.w., pg. 146, 168; J. Iverach, a.w., pg. 129; G. V. Lechler,
a.w., pg. 386; J. V. Andel, a.w., pg. 262/3; B. Wielenga, a.w., pg. 431 w . ; J. de
Zwaan, Hand. der App., Groningen, 1920, pg. 127; O . Baumgarten bij Ed.
Barde, a.w., ad loc. (N.B.) B. Weiss, Paulus u. seine Gemeinden, Berlijn, 1914,
pg. 92.
' Voor litteratuur verwijzen wij o.a. naar de bekende kommentaren. Cf. de litteratuurlijst. Verder:
Des. Erasmi, Annott. in N . T., Basel, Froben, 1340.
L. Danaeus, De Pauli vita, < G e n è v e > , iS9S.
L. Usteri, Entw. des Paul. Lehrbegr., se dr., Zurich, 1834.
Br. Bauer, Suppl. zur Kritik der Evang. u. der Apgsch. Berlijn, 1850.
F. Chr. Baur, Paulus, 2e dr., Leipzig, 1866.
A. Hausrath, Der Apostel Paulus, i86s, 2e dr. 1872.
C h . J. Trip, Paulus, Leiden, 1866.
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voor veel onderzoekers een struikelblok geworden. Die
k a n niet waar zijn. De verdedigers van de ,,Unionsgedanke" hebben niet het minst uit dit hoofdstuk wapenen
gesmeed. Onze taak is daarom allereerst, de gegevens van
dit gedeelte te onderzoeken.
Het wordt weer feest in Jeruzalem. Pinksterfeest ^. Dan
komen de duizenden wetsgetrouwen op naar den tempel.
Ook Paulus heeft meerdere van deze feestdagen met opzet
in Jeruzalem doorgebracht. Zijn hart trok er heen. Hij
bekortte er zijn reis wel voor om tijdig aanwezig te kunnen
zijn^. Zoo ook nu.
Deze opzet gelukt den Apostel. In Handelingen 21 : 17
vinden wij hem te Jeruzalem. De ontvangst is hartelijk
(daiJiévoos)'. Evenals in hoofdstuk 15 : 12 benut Paulus
terstond zijn tijd om verslag te doen van de vele zegeningen, die God op zijn arbeid onder de Heidenen geschonken heeft *. Hoewel hij dat werk als een in het bijzonder aan hem opgedragen taak ziet, houdt hij nadrukkelijk het contact met Jeruzalem, dat is met de andere
M. Krenkel, Paulus, Leipzig, 1869.
E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869.
O. Pfleiderer, Der Paulinismus, Leipzig, 1873.
W . C. van Manen, Paulus, I, Leiden, 1890.
W . M. Ramsay, St. Paul the traveller, l i e dr., Londen, 1895.
F . J. A. Hort, Judaistic Christianity, Londen, 1904.
C. Clemen, Paulus, I u. II, Giessen, 1904.
B. Weiss, Paulus u. seine Gemeinden, Berlijn, 1914.
A. Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N . T., IV, Leipzig, 1911.
H . Oort, Het Nieuwe Test., Zaltbommel, 1912.
Weinel, Paulus, Tubingen, 191s.
A. H . Mc. Neile, St. Paul, Cambridge, 1920.
J. Gresham Machen, T h e origin of St. Pauls religion, New York, 1921.
J. Ironside Still, St. Paul on trial, London, 1923.
J. Iverach, St. Paul, z.j.
^ Handelingen 20 : 16.
• Handelingen 2 0 : 16.
' E. Renan, St. Paul, Parijs, 1869, pg. s i o , spreekt van ,,une froideur plus politique que chrétienne". Cf. 00k O. Zuck, Leben und Werken des Ap., Bernburg,
1883, pg. 96.
* Cf. Ed. Barde, Handelingen der App., Kampen, 1910, op Handelingen 21 : 20.
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Apostelen, vast. Omdat het geen twee werken zijn, maar
een uit één gemeenschappelijke, éénzelfde roeping gegroeide taak.
Dat de Apostel een collecte komt overhandigen ^ met verschillende gedeputeerden van ,,buitenlandsche Kerken",
raakt geheel op den achtergrond ^. De andere Apostelen
brengen er Paulus al spoedig van op de hoogte', dat er
in Jeruzalem tegen hem iets gaande is.
Er zijn |Jiupid5es èvToïs 'Iou5aiois *, die, hoewel geloovigen
en leden van de Christelijke Kerk, toch zeloten zijn, waar
het de wetsonderhouding geldt. De Jodenchristenen zijn
Joden gebleven. En zulken zijn in grooten getale op het
Pinksterfeest in Jeruzalem te vinden. KcrrrixilÖ'ncrotv —
,,als een echo" is de faam Paulus vooruit gekomen, dat
hij dTTOcrraaiav 5i5dCTKei drró MCOÜCTÉOOS TOUS Kcacn Td
êOvri TïdvTas ' iouSaious ^. En naar den regel: fama crescit
eundo, had men ervan gemaakt, dat hij leerde: \xr\ TteptTépiveiv ouTous Td TÉKva nr|5è TOÏS ëOeCTiv TTepiTrareïv.
Het is voor ons niet gemakkelijk dit gerucht op de juiste
waarde te schatten. Dat zal bovendien ervan afhangen,
of wij kunnen te weten komen, wie de verbreiders van
het gerucht geweest zijn. Het is van buiten gekomen
(KaTTixilÖTlc^av). Maar het klopt in het geheel niet
met de aanwijzingen, welke Paulus in de brieven geeft.
Het is er zelfs geheel tegengesteld aan *. Het is niet in
overeenstemming met de besnijdenis vem Timotheus',
noch ook met de beslissingen van het Apostelconvent *;
^ II Korinthen 8 en 9.
^ Cf. C. Clemen, Paulus, II, Giessen, 1904, pg, 2S9.
' Handelingen 21 : 20.
* Zoo lezen wij met ABCE e.a. codices.
° Handelingen 21 : 21.
' passim in de brieven, cf. pg. l o i , noot i.
' Handelingen 16 : 1-3.
' Handelingen 15.
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het druischt eveneens in tegen de redenen, die Paulus
drongen om Jeruzalem te bezoeken.
Daarom kan dit gerucht o.i. niet komen van de zijde der
Jodenchristenen. Zij wisten van Paulus beter. Zij wisten,
dat hij predikte de vervulling der wet, maar niet haar
overbodigheid ^. Zij kenden Paulus' levenswijze.
Wanneer de Apostel lederen keer de synagoge als uitvalspoort voor zijn werk kiest, is dat geen vorm alleen; het
is ook een getrouw in praktijk brengen van wat hij aan de
Romeinen schreef^. Daarom moet het gerucht wel van
de zijde der Judaisten zijn gekomen ^. En dan met name
van de zijde der oud-Farizeën. Handelingen 21 geeft van
Handelingen 15 het vervolg, want dezelfde groep is ook nu
auteur van de anti-Paulus-hetze *.
Met klem dient vooropgesteld te worden, dat omtrent
Paulus een valsch gerucht is verspreid. Er is een tendenz
in gelegd, welke de Apostel niet heeft bedoeld. Het geheele zendingswerk is in een onwaarachtig licht komen te
staan. De eenige mogelijkheid om daaruit te geraken is
een openbaar dementi, een tegenspraak, die allen twijfel
buitensluit. Op deze wijze is het begrijpelijk, dat de Apostelen aan Paulus voorstellen, wat wij vinden in Handelingen 21 : 23, 24 *:
TOÖTO oöv TToiTiCTov ö CToi AéyoiJiev eiCTiv fmïv dvSpes
TeCTCTapes euxTiv zyp'^^S È9' éauTcöv TOUTOUS TrapaAapcov
^ Romeinen 7 en 8, passim; Galaten 2 : 16; Galaten 3, passim; vooral Galaten
3 : 24 etc.
' Romeinen i : 16.
' F. Chr. Baur, Paulus, 2e dr., Leipzig, 1866, pg. 228, veronderstelt, dat (pg. 230)
door het rumoer der Joden ook Jodenchristenen zullen zijn meegegaan. Dit is
onzes inziens wel mogelijk Cf. L. Usteri, Entw. des Paul. Lehrbegr., se dr.,
Zurich, 1834, pg. 167.
* T h . Zahn, Apgsch., II. Leipzig, 1921, ad loc.
* J. Gresham Machen, T h e origin of St. Pauls' religion. New York, 1921:
pg. i i o / i i i : ,,Participation by Paul in a Jewish vow in Jerusalem is not beyond
the limits of that devotion to the Jewish people which the Epistles undoubtly
attest".
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doeling van deze zeven dagen is onbekend. Hier, zooals
ook bij Handelingen i8 : i8 kunnen wij verzuchten, dat
uit den tijd van het Jodendom vóór de verwoesting van
Jeruzalem zooveel onverklaarbaar is tot nu toe ^.
Door de gebrekkigheid van de gegevens is ook moeilijk
vast te stellen, welke soort van gelofte deze vier marmen
op zich genomen hebben. Naar alle waarschijnlijkheid
hebben wij hier te doen met één der vele gewoonten,
die uit de Nazireergelofte zijn ontstaan en waarvan wij
dan in Handelingen i8 : i8 een voorbeeld vonden.
De actie van den Apostel Paulus in deze gelofte blijkt
alleen in het betalen van de offerkosten. Een niet onbekende gebeurtenis. Herodes Agrippa I deed het meermalen bij wijze van philanthropic, tegelijk om de menschen voor zich in te nemen *. Een daad, die aan arme
menschen zeer te stade kwam, daar de volbrenging van
de gelofte kostbaar was'.
Breede bespreking en veel critiek heeft deze raad van de
Apostelen uitgelokt. Calvijn is over dit voorstel lang niet
te spreken *. Hij is van meening, dat ,,stulta indulgentia"
ertoe heeft geleid. En hij vindt voor de vier méinnen alleen
daarin verontschuldiging, dat zij wel „novi discipuli"
zullen zijn geweest.
Op deze plaats geven wij geen rekenschap van ons gevoelen over het geheel van deze en soortgelijke gebeurtenissen in het leven van den Apostel Paulus. Wij doen dat
vooral hier niet, omdat de critiek ten aóinzien van dit feit
^ Cf. J. de Zwaan, Hd. der App., Groningen, 1920, pg. 139.
H. H. Wendt, Apgsch., 8e dr., pg. 349.
* Th. Zahn, a.w., ad loc.
' Cf. Numeri 6 : i-zo.
' loannis Calvini in Novum Testamentum Commenttorii, Vol. IV, in Acta
Apost., Berlijn, 1833, ad loc.
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bij vrijwel alle uitleggers berust niet op exegetische, maar
op schriftcritische gronden.
Wanneer Krenkel ^ zich laat gaan en uitroept, dat hier
„eine durch judenchristliches Parteiinteresse hervorgerufene Geschichtsentstellung" te vinden is, ,,eine unhistorische Erfindung", heeft deze exclamatie voor ons exegetisch onderzoek geen belang.
Wil men de feiten uit Handelingen 21 afleiden uit de
tendenz, die in het geheele boek zou te vinden zijn, wil
men dus komen op de lijn van de Tübingsche School",
dan behoort de weerlegging daarvan niet hier thuis, maar
in een studie over de Bijzondere Canoniek véin de Handelingen der Apostelen.
Voor de exegese is vers 25 van veel beteekenis. Sterk door
de codices, die het vermelden, is deze opmerking der
Apostelen hier wel zeer merkwaardig: Trepi 5è TCOV
TreTTiCTTeuKÓTcov êOvcöv fiiJieïs èTreCTTeiAapiev KpivavTes 9uAdCTCTeaOai aCrroüs TÓ T6 ei5coAó6uTov Kal aïiJia Kai TTVIKTÓV
Kai TTopveiav.
Voor het besef der Apostelen is het besluit van Handelingen 15 geen bezwaar voor Paulus — een Jood van origine — om deze daad op zich te nemen *. Ja nog sterker,
voor het bewustzijn der Apostelen is vereenigbaar Handelingen 15 èn Handelingen 21. Hoe duidelijk zij ook zien,
dat de Christelijke Kerk bestaat uit twee groepen, zij kunnen onmogelijk de positie Vcin de Joden geheel over het
hoofd zien. Daardoor kan dit voorstel met aller goedvinden
gedaan worden. Kan ook Paulus het accepteeren. Dat
hij erop ingaat, zegt hier alles. Zou het misschien in de
oogen der Apostelen nog verklaarbaar zijn, dat zij hiertoe
^ M. Krenkel, Paulus, Leipzig, 1869, pg. 163/4.
* Voor de exegese van Handelingen 21 en de tendenz der Tübingsche school
cf. de opmerking bij Handelingen 21 : 20 in E. Ch. Luthardt, Das Ev. nach Joh.
u. die Apgsch., 2e dr., München, 1894.
* N.B. daaruit volgt niet, dat de Heidenchristen nu ook hetzelfde mag doen.
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deelachtig was geworden, kon hij niet anders doen dan
het mindere (de wet) ook naar haar waarde achten.
Wat men dualisme noemt, als inconsequentie miskent,
voor zwakheid aanziet, als noodlottigen afloop van zijn
opvattingen wil verklaren, was welbewust overleg van
Paulus. Alleen zoo was er toekomst voor de ééne Kerk
van Christus ^. En tegelijk begrijpen wij, hoe deze houding in de Diaspora leiden kon tot het gerucht, dat Paulus
leerde van de wet af te vallen. Toen kon zelfs zijn gelofte
in Jeruzalem de agitatie over dat gerucht niet meer tot
rust brengen.
Bij alle verklaring van Paulus' houding zal meer rekening
moeten worden gehouden eenerzijds met de mededeelingen in zijn brieven en de gegevens van de Handelingen
der Apostelen, maar anderzijds ook met de handelwijze
van de andere Apostelen jegens Paulus. Daar ligt onzes
inziens ook het antwoord op de vraag, waarom Paulus
op het voorstel van de Apostelen is ingegaan. Hij vreest
de ,,Konsequenzmacherei" van de Judaisten niet, omdat
hij het leven en de leiding der Kerk in goede handen weet,
ook in de hand van menschen, met wie hij één lijn trekt.
Daarom behooren de zoogenaamd zwakke punten in
Paulus' leven dicht bij elkander en bij zijn andere daden.
Want ook Paulus trekt één lijn tegenover de aanslagen
van de Judaisten èn bij Titus èn bij Timotheus èn in
Handelingen 15, 18 en 21 ^
Paulus is en blijft Jood!
^ F. Chr. Baur, a.w., pg. 224 noemt het den noodlottigen afloop van zijn opvattingen.
A. Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N . T., IV, 1911, pg. 4S w . spreekt van „eine
toUkühne Reise". Maar hij merkt tegelijk op, dat Paulus aan zijn zendingswerk
verplicht was naar Jeruzalem te gaan. Hij hoopte door samenspreking de verhoudingen te verbeteren. Cf. ook pg. so '•
A. H. Mc. Neile, a.w., pg. 296, spreekt over de vereischten voor het evangelie
van een universeel christendom.
* Cf. vooral de breedvoerige waardeering van Handelingen 2i bij O. Pfleiderer,
Der Paulinismus, Leipzig, 1873, pg. S09.
C. Clemen, Paulus II, 1904, pg. 2S9, 314.
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I : l6 ^

Wanneer L. Usteri ^ in zijn: Entwickelung des Paulinischen Lehrbegriffes zal gaan spreken over Romeinen
I : i6, wijst hij vooraf naar een scholion bij Efeze 5 : 5 :
'Hi5éCTav iJiev ydp Kai TrdAai 01 Trpo9TiTai ÖTI KArjöriCTeTai
Td êSvri* ÓTi 5è Kai auyKAripovó^a eCTTai Kal CTUHtiéToxcx
ouSapicos.
Het is één van de mysteriën, die Paulus predikt, dat God
ook den Heidenen het Evangelie der genade laat hooren.
Dat is niet alleen Paulus' taak, de andere Apostelen
moeten het ook verkondigen. Petrus is gedwongen om
naar Caesarea te gaan *. Jakobus erkent de roeping der
Heidenen in zijn toespraak uit Handelingen 15.
Over het feit was geen verschil, over het hoe werd ongelijk geoordeeld. Paulus' langdurige strijd met de Judaisten en de moeite, die deze actie in de Kerken heeft
doen ontstaan, is er het beste bewijs voor.
Toch schrijft deze zelfde Paulus aan de Kerk te Rome,
dat het Evangelie een kracht Gods is TTOVTI TCÖ TTiCTTeuovri,
'Iou5aicp Tè TrpcÖTov Kai "EAArivi.
Door de eerste uitdrukking TravTi TCO TTioreüovTi wordt
het geheel der geloovigen omvat, nader bepaald door de
bijvoeging: 'lou5aicp Te TrpcoTov Kal "EAArivi.
Eerst iets over TrpcoTov. Baljon plaatst het tusschen haken,
maar met Zahn e.a. * zijn wij van meening, dat op grond
van N A C D E K L P en verschillende vertalingen TtpcoTOV
gehandhaafd moet worden. Dat juist Marcion het weglaat, behoeft allerminst voor schrappen te pleiten. Eer
^ Voor litteratuur cf. de elders genoemde Kommentaren.
^ L. Usteri, Entw. des Paul. Lehrbegriffes, 5e dr., Zurich, 1834, pg. 261/3.
' Handelingen 10 en 11.
* T h . Zahn, Der Brief des P. an d. Romer, Leipzig, 1910, ad loc.
R. A. Lipsius, Holtzmanns Handcommentar zum N . T., 2er Bnd, 2e Abt.,
Freiburg, 1891, laat irpwrov weg met de opmerking: ,,Gerade hier würde der
den Juden zugesprochene Vorzug auffallig sein, da es sich nicht um deren Erstberufung sondern um die Heilskraft des Evglms handelt".
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het tegendeel. Mardons scherpe anti-judaisme gaf er
alle aanleiding toe.
Waarbij behoort TTpcÖTOV? Het participium: Tcf» TTICTTCIJOVTI
wordt nader toegelicht in een bijzin, die beheerscht wordt
door Tè — Kai. Door deze coördineerende conjuncties
wordt een nauwe verbinding aangegeven. Zoo vinden wij
Tè — Kai ook in Handelingen i8 : 14: èTreiöév Tè 'louSaious
Kai "EAArivas.
Maar deze conjuncties worden in haar kracht beïnvloed
door TTpóÓTOV. Waarbij behoort dit? Het staat bij Mou5aicp.
Moet het ook worden betrokken bij "EAArivi? Zahn heeft
het beweerd. En hij gaf de verklaring dan aldus: „Nur
darum gilt diese Ausdruck von Juden und Griechen in
ersten Linie, von ihnen zunachst und vomehmlich, well
zur Zeit des Rm. das Ev. fast ausschliesslich Juden und
Hellenen und sogar nicht die Barbaren gepredigt worden
war. . . ." ^ Weliswaar meent Zahn, dat op deze wijze
ook een goede verklaring kan gevonden worden voor dezelfde uitdrukking als zij voorkomt in Romeinen 3 : 9;
10: 12, maar naar onze meening kan dit argument niet
gelden, daar de uitspraken van 3 : 9 en 10: 12 veel beperkter zijn dan in i : 16, eigenlijk van i : 16 afhankelijk,
eruit voortgekomen, waarom vanuit 3 : 9 en 10: 12 niet
naar i : 16 kan teruggeargumenteerd worden.
ripcoTov behoort bij 'lou5aicp. Want in de samenvoeging
van Tè — Kai met TTpcoTOv komen twee gedachten samen.
Eenerzijds het Tè — Kai: Jood èn Griek. Geen onderscheid. Anderzijds TipcoTOV: Eerst is er geweest het prerogatief van den Jood. Een historisch prerogatief Nu geldt
in het Evangelie ten volle en alleen het TÈ — Kai. De
beide leden zijn gelijk. Paulus is zelf ook Jood. Die af^ Th. Zahn, a.w., pg. 77.
S. Greydanus, Romeinen, Amsterdam, 1933, pg. 91 w . G. verwijst naar E. Kühl
voor dezelfde opvatting.
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komst behoeft hij niet te verloochenen. Dat is niet noodig,
want de Joden hebben het Evangelie niet eerst gem a a k t , maar o n t v a n g e n . Zij immers hebben de
woorden Gods ontvangen ^.
Zoo vinden wij in dit woord van Paulus als inleiding op
den geheelen brief aan de Romeinen een afwijzen van het
Judaïsme. Het Evangelie komt tot ieder, die gelooft. Het
Evangelie komt niet door het Jodendom heen tot openbaring. lederen "EAArivi ^ is het evenzeer kracht Gods.
De Joden hebben een voorsprong. Paulus erkent het;
hij weet zichzelf kind van het afgezonderde volk. Die bevoorrechte positie blijft hem lief, ook als TTpcoTov slechts
historische beteekenis heeft overgehouden.
Om kort te gaan, wij meenen ons te mogen aansluiten bij
enkele conclusies van Lange *, als hij schrijft: „Diese
Prioritat ist die O k o n o m i s c h e, wie sie auf der
alttestamentlichen Offenbarung Gottes und dem Glauben
Abrahams beruht (Kap. 4 : 9) und als solche i) die g en e t i s c h e Prioritat. Das Heil kommt von den Juden.
2) die h i s t o r i s c h e Prioritat (Chrysostomus u.a.)
. . . . und doch bei alledem kein sachliches Vorrecht, da
das Heil i) kein Produkt des Judentums ist, sondern der
freien Offenbarungsgnade; 2) der Glaube alter ist als
das Judentum (Kap. 4)" enz
Wanneer de Apostel Paulus zijn reis naar Rome voorbereidt door zijn brief aan die Gemeente, geeft hij een
beginselverklaring van zijn prediking, een heenwijzing
naar wat God in de historie heeft gedaan en een gehoorzaam volgen van het bevel in Mattheus 28 : 19: \xcxdr]^ Johannes 4: 22. Zie over dezen tekst verder uitvoerig S. Greydanus, a.w.,
pg' 92/3. Eveneens van Leeuwen—^Jacobs, Romeinen, Kampen, 1932.
^ Op de uitdrukking; 'EXXrjvi-^apPdpos gaan wij niet bijzonder in, Cf. de aanteekening van Th. Zahn, a.w., ad loc.
^ J. P. Lange, Der Brief Pauli an die Romer, 3e dr., Leipzig, 1880, pg. sS-
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TeÜCTcrre TtdvTa Td 66vri ^. Paulus mag geen SiOToArj (Romeinen 10: 12) prediken (I Korinthen i : 24; Galaten
3 : 28; Kolossenzen 3 : 11).
Paulus predikt: Tè — Kai 2.
Maar hij weet zich loot van den ouden stam en dat verloochent hij evenmin: MouSaico Tè TTpcoTOV.
I K O R I N T H E N 9 : 2 0 VV ®

Het tweede gedeelte van den eersten brief aan Korinthe
(capp. 7 en vlg.) behandelt vragen, die aan den Apostel
Paulus zijn toegezonden. In hoofdstuk 7 spreekt hij over
het huwelijk, in hoofdstuk 8 over het afgodenoffer. De
bespreking daarvan breekt hij, naar het schijnt, in 8 : 13
af, maar komt er 10 : 14 toch weer op terug. Hoofdstuk 9
draagt dus het karakter van een intermezzo. De Apostel
heeft tot nu toe nogal krasse uitspraken gedaan over het
niets-zijn van de afgoden en over het op zichzelf niet^ De hedendaagsche zending onder de Joden kan uit Romeinen i : i6 niet concludeeren, dat deze arbeid een prerogatief moet hebben voor de zending onder
Heidenen en Mohammedanen.
•rrpwTov heeft alléén historische beteekenis.
^ cf. pg. 32.
' Litteratuur:
Des. Erasmi, Aimotationes in N . T . , Bazel, 1540.
loannis C^alvini in N . T . Commentarii, Ed. Tholuck, Berlijn, 1833.
L. Usteri, Entw. des paul. Lehrbegriffes, 5e dr., Zurich, 1834.
F. Chr. Baur, Paulus, 2e dr., Leipzig, 1866.
A. Sabatier, l'Apötre Paul, Strassbourg, 1870.
P. W . Schmiedel, Die Briefe an die Thessal. u. Kor., Freiburg, 1891.
P. Wernle, Paulus als Heidenmissionar, Tubingen, 1899.
C. Clemen, Paulus II, Giessen, 1904.
A. Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N . T., IV, Leipzig, 1911.
Robertson & Plummer in I.C.C. < op I Korinthen > , Edinburgh, 1911.
J. Warneck, Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission, Berlijn, 1913.
J. Gresham Machen. T h e origin of St. Pauls religion. New York, 1921.
K. Pieper, Paulus, Munster, 1926.
P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927.
E. Lohmeyer, Grundlagen Paulinischer Theologie, Tubingen, 1929.
F. W . Grosheide, I Korinthen, Amsterdam, 1932.
B. Wielenga, Van Jeruzalem naar Rome, He dl., Kampen, z.j.
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zondige van het gebruik van afgodenoffervleesch. Hij
maant echter tot voorzichtigheid in den levenswandel met
het oog op den zwakken broeder.
Deze uitspraak bevestigt Paulus met een beroep op zijn
apostolaat. Hij is eAeOOepos-vrij. Hij heeft geen enkele
noodzaak om als Apostel van Jezus Christus den band
van de wet te dragen ^. En het is voor hem een heel ding
door een ander daartoe te worden genoodzaakt.
Dit klemt voor hem nog te meer, omdat hij als apostel
de è^ouCTta heeft om vrij te zijn. Maar Barnabas ^ en hij
hebben van hun bevoegdheid geen gebruik willen maken.
Blijkbaar vond men in Korinthe Paulus te weinig vrij in
de praktijk en begreep men niet, dat hij deze houding
had aangenomen terwille van anderen. De Korinthiërs
vonden fortiter in re, suaviter in modo geen methode,
die te prijzen was.
Enkele opmerkingen dienaangaande weerlegt Paulus. Hij
had evengoed als de andere Apostelen, bijvoorbeeld zooals
Petrus, een vrouw met zich ,,om kunnen leiden" ^. Het
huwelijk was hem niet verboden. Ook daarin wist hij zich
ten volle èAeuöepos. Hij had geregeld geld kunnen aemnemen *. Hij heeft van al deze dingen geen gebruik
willen maken ^, niet — hij neemt deze gedachte, die mogelijk kon opkomen, terstond weg — omdat hij met
zijn armoede en zijn gebrek te koop wilde loopen, en op
die manier zichzelf roem dacht te bereiden. Neen, het
Evangelie prediken was hem dvdyKt].
Hij m o e s t het van Godswege doen. Hij heeft daarom
gedeelten van zijn bevoegdheid eenvoudig laten liggen
terwille van het Evangelie. Hij wilde zoodoende TOUS
^
'
'
*
°

F. W. Grosheide, a.w., pg. 296.
I Korinthen 9 : 6.
I Korinthen 9 : 5 .
I Korinthen 9 : 6 w .
I Korinthen 9 : 15.
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TrAeiovas ^ winnen. (Cf. ook vers 22 —Tivds). Zoo schrijft
hij nu in vers 20 w , hoe hij gehandeld heeft krachtens zijn
è^ouCTia en zijn eAeuOepia: Kai êyevó^riv TOÏS 'Iou5aiois
WS MouSaïos" ïva Mou5aious KepSriCTco' TOÏS IJTTÓ vójiov
d)S 'JTTÓ vó\xov, [xr\ wv CCUTÓS UTTÓ vópiov, ïva TOUS UTTÓ
vóijiov KepSi^CTco" TOÏS dvópois <as dvoiJios, jJifi cov dvo^os
0eoö dAA' evvonos XpiCTTOÜ, ïva Kep5dvco TOOS dvónous.
êyevóiiTivToïs daöevéCTiv dCTÖevns, ïva TOUS daöeveïs KepSi^CTCO'
TOÏS TTSCTIV yéyova Trdvra, ïva TxdvTcos Tivds CTCÓCTCO.
TrdvTa 5è TTOICO 5id TÓ euayyéAiov, ïva CTUVKOIVCOVÓS
ouToö yévcoiaai.
Hij is TOÏS 'Iou5aiois coS MouSaïos ïva 'lou5aious Kep5fiCTC0.
Voor de groep, het volk (TOÏS) heeft hij zich gehouden
a l s Jood om enkelen ( z o n d e r lidwoord) te winnen.
Parallel daaraan loopt vers 20b: TOÏS UTTÓ vótiov cos VTTÓ
VÓ|iOV, [XT[ cov CCUTÓS UTTO VÓpOV, ÏVa TOUS UTTÓ VÓpiOV
Kep5T|CTC0 2.
Nó|ios — hier als geheel der wet, niet het minst als de
ceremonieele wet (zonder lidwoord) ^. O m dit gedeelte
te verklaren, moeten wij uitgaan van iJifi cov CCUTÓS UTTÓ
vóiJiov *. Paulus weet zich geheel vrij van de wet. Dat is
zijn {[XT\) ^ persoonlijke overtuiging (èAeuöepos: 9 : 1 ) . Toch
is hij met hen, die UTTÓ VÓIJOV leven, die door God ,,onder
^ Voor Tois •nXdovas — cf. F . W . Grosheide, a.w., pg. 316. Ook A. van Veldhuizen, Tekst en Uitleg. Van V. vertaalt: zoovelen als mogelijk is. Wij achten
dit wel wat al te vrij weergegeven. Met zijn gedachtengang stemmen wij geheel
overeen, maar vertalen liever: Opdat ik er zeer velen . . . . etc.
G. F . Heinrici, in Meijers Kommentar, ü. d. N . T., se Abt., 8e dr., op I Korinthe, Göttingen, 1896; , , . . . . die Mehrzahl der iravres. P . W . Schmiedel,
a.w., pag. 116 schrijft: „ndvras mag P . aus Bescheidenheit nicht sagen".
Maar dan klopt het weer niet met rivds uit vers 22I
Calvijn zegt; ,,Ut plures lucrifaciam".
' cf. Robertson & Plummer, International Critical Comm., I Korinthen, merken
bij vers 20 op: Het eerste deel heeft betrekking op de Joden als volk, het tweede
op de Joden als religieus volk.
' Cf. Robertson & Plummer, a.w., ad loc.
* Over de juistheid van deze lezing, cf. vorige aant.
* ibidem.
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de wet" geplaatst zijn, meegegaan in zooverre, dat hij
cos ' ^ d vópiov leefde. '60s — hier te verklaren en te vertalen: a l s o f . Het geleek maar zoo. Uiterlijk gebonden,
wist hij zich innerlijk èAeO0epos.
'EyevóiJiTiv — ik ben geworden. Dit beteekent niet, dat
hij langzamerhand tot deze overtuiging gekomen is. Met
Feine ^ zijn wij van meening, dat ,,dieser Tatbestand
freilich nicht so zu erklaren ist, wie es zum Teil die altere
Paulusforschung angesehen hat, dass der Apostel i m
A n f a n g auch seinerseits zum Gesetz gestanden habe
wie die alteren Apostel, und erst a l l m a h l i c h , im
Laufe seiner Heidenmission sich zum gesetzesfreien
Evangelium hindurchgerungen habe".
Hij verwijst naar teksten als II Korinthen 5 : 16 w.; Galaten I : 15 w.; om deze juiste gedachte te versterken.
En gaat dan verder: ,,Das ist eine Maxime, die der Apostel
nicht erst allmahlich herausgebildet hat. Es lag vielmehr
gar keine Grund für ihn vor, ebensowenig wie für Jesus
und die alteren Apostel, unter den Juden sich irgendwie
vom Gesetz lösen zu wollen, mochte er auch innerlich
alles gesetzliche Streben aufgegeben haben. Erst die
Heidenmission.... z w a n g . . . . die Gesetzesfragen zu
durchdenken u n d e i n e p r a k t i s c h e L ö s u n g
zu f i n d e n " .
Opmerkelijk is, dat Paulus in vers 21 tracht een soort
parallel te maken. Hij heeft eerst over de Joden gesproken ^.
Nu gaat het over de Heidenen: TOÏS dvóiJiois cbs dvopios,
\xr\ obv dvoiJios 6eoö dAA' evvonos Xpicrrou, ïva KSpBavcó
TOÜS dvóijious'
Van de wet uitgaande beschouwt Paulus de Heidenen als
menschen, die zonder de wet leven, zonder de bepaalde,
door God aan Israël gegeven wetten. Tot hen kan Paulus
* P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927, pg. 519.
' Cf. Romeinen i : 16.
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niet zeggen, dat hij ook dvonos geworden is. Hij haast zich
het cbs aldus te verklaren, dat hij natuurlijk zich niet alleen
als schepsel wist gesteld onder de ordinantie Gods: \xr\
dvo|ios öeoO, maar ook èvvopios Xpicrroü (niet — Xpicncö).
Hij heeft in zijn omgaan met de Heidenen nimmer het
bloed van Christus onrein geacht. Maar al was hij onder
Gods wet, ook onder het gebod van Christus, daarmee
hield hij de „wet van Mozes" nog niet geheel. En daarin
ligt het positieve van de vergelijking. Paulus heeft zooveel mogelijk, terwille van zijn Evangelie, zijn levensV o r m ingericht naar de vereischten van de omstandigheden. Daarin ligt de kracht van cos. Het was geen schijnhouding, die Paulus aannam. Dan zou hij zich niet naar
Jeruzalem gehaast hebben om er de feesten te vieren en
op allerlei wijzen getoond hebben, nog verknocht te zijn
aan de vaderen en de vaderlijke levensgebruiken. Dat is
ook voor Paulus nog de vorm van zijn religieuze leven.
Door talloos velen is deze houding wel gebrandmerkt
als a c c o m m o d a t i e . Over het woord als term behoeven wij niet te discussieeren, wel over de beteekenis,
die eraan gegeven werd en wordt.
Wanneer Harnack ^ deze uitspraak van I Korinthen aangrijpt om over de „jüdische Schranken" van Paulus uit
te weiden, ziet hij een tweespalt: ,,Denkt er (d. i. Paulus)
an Christus und cin die Glaubensgerechtigkeit, so erachtet
er sie (de Wet n.l.) für Schaden, ja für ,,Unrat", aber
eben diese Stelle ^ zeigt andererseits aufs deutlichste, dass
er sich bewusst ist, einen wirklichen Schaden zu leiden,
den er nur deshalb willig tragt, well er einen grosseren
Gewinn hat".
Uit dat gevoel van hooger gewin spreekt ook de praktijk
van I Korinthen 9 : 20 w . volgens Harnack. Hier treedt
''• A; Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N. T., IV, Leipzig, 1911, pg. 37.
" Philippenzen 3 : 7 w .
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de accommodatie op in een gevaarlijken vorm, wijl zij gepaard gaat met zwakheid. Het is dan ook opmerkelijk,
dat Harnack elders over deze dingen sprekende, schrijft:
„der Jude (war) in ihm selber noch zu machtig" ^.
Van eenige accommodatie u i t z w a k h e i d is hier
naar onze overtuiging geen sprake. Wij kunnen ons aansluiten bij de gedachte, welke Wielenga ontwikkelt in
zijn werk over de reis van het Evangelie van Jeruzalem
naar Rome ^: ,,De kracht van I Korinthen 9 : 20 w
is de kracht van een sterke. De bange is angstvallig consequent, d e s t e r k e d u r f t v a n e e n r e g e l
af t e wij k e n " ^
Hoofdzaak is, dat het motief wordt gezocht, waarom de
Apostel nu eens met de Joden, dan weer met de Heidenen
in hun levensgewoonten meeging *. Onzes inziens ligt
daarvoor reeds een aanwijzing in de v o l g o r d e van
zijn verklaring (cf. Romeinen i : 16). Hoewel Apostel der
Heidenen begint hij steeds, ook hier, bij de Joden. Wanneer zij zich afkeeren, maakt hij zich van hen vrij en keert
zich tot de Heidenen.
Zoo constateeren wij, dat de achtergrond van deze woorden
dezelfde is als van de toespraken, welke wij van Petrus
en Jakobus in Handelingen 15 vonden: (ou5èv SiéKpivev
peTa^u fiJJicöv Te Kai CCUTCÖV) ^. De ceremonieele wet mist
verder haar eigenlijke beteekenis. Zij dient niet meer om
gerechtigheid te verwerven ®.
* A. Harnack, a.w., pg. 42.
* B. Wielenga, Van Jeruz. naar Rome, II, Kampen, z.j., ad loc.
• Wij denken hierbij ook aan wat Prof. Grosheide schreef in zijn Kommentaar
op I Korinthe, A'dam, 1932, pg. 316 over e'SouAoioa — niet naar de oogen zien
(zwakheid), maar een bevoegdheid, die Paulus bezat, vrijwillig opgeven (sterkte).
* Het motief van Glover, Paul of Tarsus, London, 192s, pg. 191, achten wij
veel te zwak: „Paul is a master of courtoisy".
' Handelingen i s : 9* C. Clemen, Paulus II, Giessen, 1904, pg. 105.
F . W . Grosheide, a.w., pg. 316.
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Toch heeft de Apostel bij tijden zich aan de wet gehouden.
Niet als wet, maar als levensvorm, als voorvaderlijke gewoonte ^. Zoo gaat hij naar de joodsche feesten om die
feesten mee te vieren ^. Zoo begrijpen wij Handelingen
18 : 18, 21 : 23 w . Zoo begrijpen wij Paulus' gevoelen
inzake Timotheus' besnijdenis ^, terwijl hij toch met
evenveel recht kon schrijven, zooals hij aan de Galaten
deed: "ISe èycó TTaOAos Aéyoo Ojjiïv OTI èdv TrepiTéiJivriCTOe,
Xpicrrós u|iasou5èv cótpeAriCTei *. Hij bedoelt dit in het licht
van Galaten 4 : 3 1 . Wie als Christen uit de Heidenen
de wet van Israël wil gaan houden, buigt zich onder het
juk van de ceremoniën. Een niet-natuurlijk juk *. Dat is
echter voor de Joden een verhouding, die uit hun afstamming voortkomt. Zij ,,trekken de wet niet aan", maar
leven onder de wet. Daarom handelt Paulus met Timotheus anders dan met Titus.
Voor de verklaring van dezen gedachtengang lijkt ons
geheel onjuist de verwijzing van F. Chr. Baur naar den
brief van Barnabas, cap. 9 *. Hij wil uit het drijven van
de Hellenistische Joden, die in den vreemde de Mozaïsche
wet niet geheel hielden en die ,,durch diese Vermittelung
dem Christenthum seinen eigenen Weg bahnten", versterkt door de gedachte van Barnabas, cap. 9 (waarin de
auteur de besnijdenis een groote vergissing noemt; Cf. de
Hom. Clement.) concludeeren, dat Paulus reeds in dezen
geest handelde. Geheel onjuist, schreven wij. Paulus
heeft niet getracht de wet systematisch af te breken. Juist
een tekst als I Korinthen 9 : 20 w . bewijst, hoe hij getracht heeft te leven in den tijd, toen de wet door Christus
^ E. Lohmeijer, Grundlagen Paulinischer Theologie, Tubingen, 1929; pg. 21/2;
62 w .

' Handelingen 18:21; 20 : 16.
' Handelingen 16 : 3.
* Galaten s '• 2.
^ S. Greydanus, Galaten, Korte Verklaring, Kampen, 1922, ad loc.
* F. Chr. Baur, Paulus, 2e dr., Leipzig, i866, pg, 157 vv.
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pas was vervuld. Zijn reformatie was niet revolutioneiir,
maar van binnen uit regenereerend. Geen inconsequentie,
geen zwakheid, maar vervulling van het gebod der waarheid en der liefde ^.
Sabatier voert de uitlegging van deze woorden uit I Korinthen tot een peroratie op, als hij schrijft: . . . . ,,resprit
est aussi essentiellement amour qu'il est liberté. L'indépendance absolute devient une servitude absolue,
c'est a dire, une indépendance qui se sacrifie sans cesse,
et se retrouve plus grande après chaque sacrifice. Libre
de toutes choses, je me soumets a tout pour gagner plus
d'ames a Christ. I Cor. 9 : 19. La liberté de la foi, c'est
la servitude de la charité" *.
De houding van den Apostel Paulus, zooals hij die weergaf in I Korinthen 9 : 20 w., heeft niet aller instemming
kunnen vinden. Afzonderlijk wijzen wij op enkele auteurs,
die een oordeel hebben uitgesproken over de wijze, waarop
de Apostel zich gedraagt ten opzichte van Joden en Heidenen. Hoewel dit niet rechstreeks bij ons onderwerp
behoort, vloeit de vraag er toch onmiddellijk uit voort,
of deze daad van Paulus geoorloofd was.
Wernle ^ gaat ervan uit, dat Paulus alles doet, als het zijn
doel maar dient. Hij wijst op het gaan in de synagoge,
op Timotheus' besnijdenis, de gelofte enz.: ,,Diese Beispiele sind um so wertvoller weil eine solche Akkommodation für unser Gefühl die Grenze des Erlaubten werm
nicht überschreitet so doch streift".
^ L. Usteri, Entwickelung des Paul. Lehrbegriffes, se dr., Zurich, 1834, pg. 205.
loannis Calvini in N. T. Commentarii, Ed. Tholuck, Berlijn, Eichler, 1833,
Vol. V, pg. 350.
J. Gresham Machen, a.w., pg. 92.
' H. F. Th. L. Ernesti, Die Ethik des Ap. Paulus, Braunschweig, 1868, pg. 108
(3e dr. 1880).

A. Sabatier, L'Apótre Paul, Strassbourg, 1870, pg. 139.
' P. Wernle, Paulus als Heidenmissionar, Tubingen, 1899, pg. 16.

120

EXEGESE VAN BIJZ. PLAATSEN: I KORINTHEN 9 : 2 0 VV

Nog verder gaat Pieper ^. Hij geeft een verklaring van het
begrip accommodatie. Een ,,missionspadagogisches Prinzip" ,,in die pragnanten Worte" (van I Korinthen 9: 20 w.)
„gekleidet". Maar tegelijk een bereidwilligheid, die zoover
is gegacin, ,,dass uns seine Anschmiegungsfahigkeit fast
bedenklich erscheinen möchte (Cf. Vischer, Paulus, S. 40)".
Wat Paulus met Timotheus doet, moet ons ,,zunachst
wohl in einiges Erstaunen versetzen". Het zal, volgens
Pieper, voor Paulus den Farizeër heel moeilijk geweest
zijn, niet alleen den Joden een Jood maar ook den Heidenen een Heiden te zijn ^.
Tenslotte Warneck ^: ,,Wenn er (i.e. Paulus) in seinem
Entgegenkommen hier und da für unser Empfinden etwas
weit g e h t . . . . so lasst sich solche Inkonsequenz nur
begreifen aus dem doppelten Bestreben, einmal auf alle
Falie die nicht-christliche Welt zu gewinnen, und dann
Verbindung mit der jerusalemischen Gemeinde zu halten.
Man möchte ihm das Wort unterlegen: Wenn ich auch
die besten Prinzipien hatte und hatte die Liebe nicht, so
ware es mir nichts nütze".
Wij stellen hier slechts enkele opmerkingen tegenover.
Allereerst erkennen Pieper èn Warneck beide, dat het
voor Paulus een geweldig iets is geweest om op sommige
tijden niet als Farizeër te leven. Dit is een feit, dat veel
te veel uit het oog verloren wordt.
Wanneer men het erover eens is, welke moeite dit voor
Paulus was, kan men na de erkenning van dit feit de oorzaak van zijn houding tegenover Jood en Heiden niet
zoeken in zwcikheid. Een zwakke is inconsequent. Maar
^ K. Pieper, Paulus, Munster i. W., 1926, pg. 147 w . (R. K.l)
* Dezelfde, a.w., pg. iso. N.B. Dit laatste staat onzes inziens I Korinthen 9 : 21
juist niet te lezen.
' J. Warneck, Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission, Berlijn, 1913,
pg. 67 w .
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een zwakke geeft geen systeem van zijn inconsequentie.
En dat zou de Apostel in I Korinthen 9 : 20 w . geven.
Ten derde: de Paulus, die uit de besluiten van Handelingen 15 kracht putte om in Antiochië Petrus te bestrijden,
gelijk hij in Galaten 2 deed, kan ter bevestiging van zijn
bestreden Apostelschap geen zwakheid aanvoeren ^. Vandaar dat wij meer letten willen op de positieve gegevens
in dezen tekst ^.
Paulus verklaart, dat hij dingen heeft gedaan ,,als een Jood",
die hij niet deed a 1 s Jood, (d.w.z. niet o m d a t hij
Jood was) maar omdat hij zijn volk zocht. In den omgang
met de Heidenen heeft hij die levensvormen wel eens afgelegd, al legde hij daarmede zijn gebondenheid aan
Gods wet allerminst af.
Deze beschouwing van Paulus over zijn eigen houding
wijst naar onze meening in de richting van het onderscheid tusschen religie als inner lij ken band met God en
religie in haar uitwendigen levensvorm. Inderdaad ligt
daar de groote overwirming voor de Jodenchristenen.
Christus is de vervulling van de wet. Hij is in zekeren zin
ook het einde van de wet. Wat moest er blijven? En wat
kon verdwijnen?
Het inzicht in de consequentie van Christus' komst is niet
in één oogenblik gekomen. Paulus heeft het gezien, erover geschreven en in z ij n tijd en op z ij n wijze het
vraagstuk opgelost. Dat is de beteekenis van I Korinthen
9 : 20 w .
GALATEN 2 : 3

T i t u s in J e r u z a l e m .
Wij bepalen ons tot enkele opmerkingen over dezen tekst,
omdat het wedervaren met Titus niet is een aanraking van
* I Korinthen 9 : i w .
^ zie boven.
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Paulus met het Jodendom. Titus immers is,een Christen
uit de Heidenen.
Toch krijgt de Apostel door Titus te doen met de joodsche
wet. En daarom is Galaten 2 : 3 zijdelings wel voor dit
exegetisch onderzoek van belang.
Op reis naar Jeruzalem (Handelingen 15) neemt de Apostel
in zijn gezelschap ook Titus mee. Hij wil door dezen discipel en medehelper een levend bewijs toonen van de
genade, die Christus aan alle volken bewezen heeft door
het kruis van Golgotha. Titus is representant van de
heidenchristelijke groep, die door Paulus' arbeid in de
Kerk al sterker begint te worden. In Titus ziet men de
concrete noodzakelijkheid om over het punt der besnijdenis
een uitspraak te doen.
Het gaat ons in Galaten 2 : 3 alleen om de woorden:
dAA' ou5è TiTos "EAAriv wv fivayKdaOr] uepiTurjOfivai.
Op welk gedeelte van dezen tekst valt nu de nadruk? Op
het feit, dat Titus niet g e d w o n g e n werd tot de
besnijdenis, of op de mededeeling dat hij niet besneden
werd? Gaat het om fivayKdaorj of om o05è . . . . TrepiT|iTiOfivai?
E. Renan ^ heeft beweerd, dat Titus besneden is. Dat
volgt, zegt hij, uit de principes van Paulus, ,,qu'il pratiqua
toujours ^". Reeds eerder in hetzelfde werk over deze
besnijdenis handelend ^, schrijft hij zelfs de zeer vergaande
conclusie neer: ,,Comme tous les hommes qui tiennent
beaucoup aux idees, Paul tenait peu aux formes".
Met F. Chr. Baur *, C. Clemen ^ P. Feine * en veel an^ E. Renan, a.w., pg. I2S.
F. W . Farrar, a.w., dl. I, pg. 416.
' E. Renan, a.w., pgg. 87, 88, 89.
' Dezelfde, t.a.p.
* F. Chr. Baur, a.w., pg. 139.
' C. Clemen, Paulus, II, Giessen, 1904, pg. 139.
• P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927, pg. 538.
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deren achten wij deze conclusie van Renan c.s. ten eenemale onjuist. Teveel blijkt men de besnijdenis van Timotheus te verwarren met wat Titus overkwam. En daartegen moeten wij waken. De Apostel Paulus wil in den
brief aan de Galaten laten uitkomen, dat hij tot de besnijdenis van Titus, gezien de omstandigheden, had kunnen gedwongen worden.
Maar de gevallen: T i m o t h e u s-T 11 u s staan niet
gelijk^. Timotheus is een Jood, Titus een Griek. Toen
in Jeruzalem de groote vraag opkwam uit den vijandelij ken hoek der Judaisten, of niet de Christenen uit de
Heidenen tot het geloof dienden te komen, nadat zij
waren ingelijfd in het verbond der wet, dat is door het
teeken der besnijdenis, is zeker ook op Titus aandrang
uitgeoefend.
Tegen dien drang hebben Paulus en Titus zich met
kracht verzet ^. Wanneer wij daarbij letten op den gang
van zaken, dat Paulus in vers 2 als doel van de reis naar
Jeruzalem heeft genoemd het afleggen van rekenschap
over zijn gevoelen ten aanzien van de besnijdenis voor
,,degenen die in achting zijn", zal fivayKdCTOri aldus omschreven moeten worden, dat van de zijde der Apostelen
aan den aandrang van judaistische zijde niet is toegegeven.
Juist omgekeerd!
Ae^ids ê5coKav . . . . Koivcovias '.
Titus is n i e t besneden! *
Op dit punt mocht Paulus niet wijken. En de houding
van I Korinthen 9 : 20 moest in dit geval zóó toegepast
worden, dat Titus niet via het Jodendom de gemeenschap
^ o . Pfleiderer, a.w., pg. so8.
* vers 5.
' vers 9,
* S. Greydanus, art. in Chr. Encycl., Kampen, dl. V, i.v.: Titus.
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met Christus ontving, maar alleen door het geloof in den
Middelaar.
Galaten 2 : 3 is een bewijsplaats voor de manier, waarop
Paulus is opgetreden. Hij werd niet geslingerd tusschen
durven en niet durven, maar kcK)s doelbewust zijn weg.

HOOFDSTUK IV

PAULUS IN ZIJN MISSIONAIREN TIJD
Het is onmogelijk ons een juiste gedachte te vormen over
Paulus' optreden, zoo wij niet eerst de moeite nemen
om zijn tijd te leeren kennen. Van alle zijden heeft men
getracht in de prediking, in de organisatie der Kerken,
sporen te ontdekken, die verband zouden kunnen houden
met de vele en velerlei stroomingen van den syncretistischen tijd, waarin Paulus leefde^. Maar met al deze
pogingen ontkomen wij niet aan den eisch, dat wij aandacht moeten schenken aan Paulus' joodsche afkomst.
Hij beroemt er zich op, dat hij Jood is ^. Hij weet zich volbloed Jood en schaamt zich daarover niet in het minst.
Zijn nationale trots is echter niet alleen een beroep op
zijn bloed, slechts bedoeld om zijn historie te vindiceeren,
de g e e s t e l i j k e band met zijn volk is ook gebleven
en reeds vroeg gebleken, toen hij voor zijn opvoeding
uit Tarsus naar Jeruzalem kwam om ,,aan de voeten van
Gamaliel" ^ in de wet te worden onderwezen. De vorming
van den jongen Saulus heeft in Jeruzalem plaats gevonden
naar de beste methoden, die in zijn dagen bekend waren.
Hadden zijn ouders, hoewel in de Diaspora wonende,
de voorvaderlijke levenswijze niet losgelaten*, de zoon
^
^
'
*

Cf. de Inleiding.
Cf II Korinthen 11 : 22; Philippenzen 3 : 5.
Handelingen 22 ; 3.
Philippenzen 3 : S-
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heeft het pad der wet niet minder nauwgezet bewandeld,
zijnde onberispelijk^. Hij kent de geboden'', niet alleen
naar de letter, maar ook in geschiedenis en midrasjim *;
hij gebruikt de LXX*, kortom Saulus is ten volle toegerust als leeraar der wet.
Zijn gezindheid toont hij aanvankelijk bij het proces van
Stephanus, voorzoover dit tenminste den naam van proces
kan dragen ^. En de vervolging, waartoe de steeniging van
den eersten diaken-martelaar aanleiding gaf, is zeker niet
het minst een groote vervolging geworden door Saulus'
toedoen *.
Deze Saulus is Farizeër'. Door dezen partijnaam schaart
hij zich bij een groep, bij een bepaalde richting. Wij
meenen uit de wijze, waarop Paulus zich later op deze
richting beroept, te mogen afleiden, dat hij in zijn Farizeërschap een eer zag ^. Daarom is het temeer te betreuren, dat van het Farizeisme betrekkelijk weinig bekend is, trouwens van het geheele joodsche leven uit den
tijd tusschen de regeering der Maccabeën en 70 n. Chr.
Vaststaande is wel het feit, dat de partij der Farizeën
ontstaan is kort na den terugkeer uit de ballingschap. De
^ Philippenzen 3 : 6; Handelingen 22 : 3, 4.
2 Romeinen 7 : 7.
' Galaten 4 : 29; I Korinthen 10 : 4.
* Deuteronomium 3 0 : 2 ; Galaten 3 : 1 9 ; Kolossenzen 2 : 1 5 , 1 8 ; cf. Flav.
Josephus, Ant., XV, s, 3.
' Handelingen 6 : 8—7 : 60; 8 : 1 .
' Handelingen 8 : i, 3; 9 ; i, 2; Philippenzen 3 : 6 ; ! Korinthen 15 •<)•
' Handelingen 23 : 6; 26 : s; Philippenzen 3 : 5.
Cf. A. Sabatier, L'Apötre Paul, Strassbourg, 1870, pg. 60.
Travers Herford, Pharisaism, London, 1912, pg. 191 w .
' C f E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi,
(ie dr. 1873), 4e dr. 1908, II, pg. 477 w .
A. E. F. Sieffert, art. P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XV, pg. 264—292, i.v. Pharisaer
u. Sadducaer.
Cf. bij A. E. F. Sieffert de uitvoerige litteratuurlijst op pg. 264.
J. A. C. van Leeuwen, Chr. E n e , Kampen, z.j., Ile dl., pg. 148, i.v. Farizeërs.
P. Fiebig, Rel. in Gesch. u. Gegenwart, Tubingen, 1913, dl. IV, kol. 1487 w . ,
i.v. Pharisaer und Sadducaer.

MISSIONAIRE T I J D : PAULUS PARIZEER

127

Joden hebben het exiel gevoeld als straf voor hun verlaten
van de wet des Heeren. Zou er voor de toekomst vrijwaring
van die straf te vinden zijn, dan alleen door onderhouding
van de wet. Zij zuiverden de joodsche religie van den
afgodendienst en weerden heidensche invloeden en gebruiken. Reeds Ezra had op het gebied van heiligdom
en huwelijk in deze richting geijverd^.
Eerst tegenover de Sadduceën en later ook tegenover
Herodianen, Ebionieten en anderen, hebben de Farizeën
zich toegelegd op de studie en de praktijk van de wet.
Zij waren de preciesen, de ,,afgescheidenen", die tegen
de helleniseerende tendenz van de Sadduceën zich met
kracht hebben verzet. De ,,Chasidim", de vromen, die,
om de legers der Diadochen uit Syrië te weerstcian, zich
met de Maccabeën verbonden en allengs een politieke
partij werden, welke tot groote macht kwam.
Bij het opdringen van de Idumeën, die telkens steun van
de Sadduceën ontvingen, hing het volk de Farizeën aan,
omdat men in hen zag de trouwe en betrouwbare leiders,
die het volk door hun levenshouding voorgingen en de
wet streng hielden, in onderscheiding van de Sadduceën.
Ook politiek weigerden de Farizeën samen te gaan met de
Sadduceën, die doorgaans op de hand der Romeinen waren.
Die volksaanhang kreeg zulk een invloed en kracht, dat
allengs de Farizeën d e partij werden, de mannen, die
de zuivere wet bewaarden. Omdat bovendien de Farizeën
een groep vormden, die zich hoofdzakelijk toelegde op
het wettische, het religieuze leven, terwijl daartegenover
de Sadduceën almeer werden een groep met een vooral
politieken inslag, werd de sterkte van deze twee partijen
gebonden aan twee stroomingen. De Farizeën verbonden
zich aan het joodsche leven, de Sadduceën gevoelden
zich verknocht aan de Romeinsche heerschappij.
^ Cf. Ezra 9 en 10.
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In zulk een Farizeesche leerschool kwam Saulus van
Tarsus. Hij leerde er de wet in al haar gangen en uitleggingen, in haar wezen en werking en hij voegde zich onder
haar wil. Hij besefte, dat zijn leermeesters zaten op de
stoel van Mozes S dat zij vertolkten, zij alleen en officieel,
wat de wet te zeggen heeft ^.
Wij mogen dus verwachten, dat Paulus ook in zijn latere
leven over de wet veel zal spreken en schrijven. Het behoeft ons niet te verwonderen, als hij in schriftgebruik,
in exegese, in allegorie en redeneertrant op Farizeesche
leest geschoeid blijkt te zijn. Het omgekeerde zou eer
verwonderen*. Paulus heeft zichzelf niet verloochend.
Want de joodsche denkvormen en levenswijze zijn in hem
vleesch en bloed geworden*.
Van de Farizeën ook leerde hij, wat eigenlijk zending was.
Hun werfij ver was hem niet onbekend gebleven ^. De
Farizeesche zendingsmethode volgde Paulus, wanneer hij
op reis ging en in de centra van de bewoonde wereld zijn
prediking hield". Daarbij had hij steeds een vast punt
in de S y n a g o g e .
Telkens vinden wij den Apostel daar aanwezig ', ook op
den sabbat. Wij mogen zelfs zeggen, dat de organisatie
van Paulus' zendingswerk steunde op de organisatie
van de Synagoge ^. Het is voor Paulus een gewoonte
1 Mattheus 23 : 2; cf. Deuteronomium 1 7 : 10 w .
^ F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 29.
' I Korinthen 10 : 4; 15 : 24; Galaten 4 : 2S, 26; Efeze 3 : 10; 6 : 12; Kolossenzen
2 : I S ; Il Timotheus 3 : 8.
^ A. Schlatter, Die Theologie der Apostel, 2e dr., Stuttgart, 1922, pg. 398.
° Mattheus 23 : 15.
C f A. Hausrath, Der Apostel Paulus, i86s, bewerkt door Prof. Muurling, Groningen, 1866, pg. so.
Flavius Josephus, Ant. XX, 2, 4,
* J. Warneck, Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission, Berlijn, 1913,
pg- 67.
' Handelingen 9 : 20; 13 : s, 14; 14 : i; 17 : 1, 2, 10, 17; 18 : 4, 19; 19 : 8.
' Fr. Philippi, Paulus u. das Judentum, 1916, pg. 11, 12.
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geworden (Korrd 8è TÓ eicoOós-Handelingen 17:2)^.
Welke bedoeling heeft hij daarmee gehad? Men heeft
hem wel verweten, dat hij enkel voor den vorm naar de
Synagoge ging. Het zou een vertooning zijn geweest ^. Dit
verwijt is geheel ten onrechte. De Apostel, die in Romeinen I : 16 en I Korinthen 9 : 20 w . zijn gezindheid
tegenover de Joden blootlegde, zal zeker uit andere motieven de Synagoge hebben bezocht.
Voor dat bezoek voert men doorgaans als motief aan, dat
hij daar deCTepoiJévoiaantrof, de Proselyten *. Maar het
is te sterk uitgedrukt, wanneer Munzinger op dit motief
zoo eenzijdig nadruk legt, dat hij schrijft: De hoofdbron
van Paulus' zendingswerk was niet de Synagoge zelf, maar
wat zij in zich geborgen hield: de Proselyten*. Hoewel
Paulus in het bijzonder geroepen was voor de Heidenen *,
heeft hij allereerst een taak onder de Joden. Daarvan is
hij begonnen zich te kwijten terstond na zijn bekeering
op weg naar Damaskus ®. Hij zoekt de Joden in de Synagoge op, omdat hij daar aantreft èn zijn eigen volksgenooten èn de Proselyten, die door hun meeleven met de
Joden reeds vóór de verkondiging van het Evangelie waren
voorbereid. Maar de prediking onder de Joden is geen
aanloop om zich spoedig het stof van de voeten te schudden en den weg tot de Heidenen vrij te hebben'. Inder' Des. Erasmi Annott. in N. T., Froben, Basel, 1540, ad l o c : ,,ut erat illi mos,
sive ut solitus erat, sive pro sua consuetudine ingressus erat".
' T h . Zahn, P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XV, pg. 7S, i.v. Paulus: ,,schablonenhafte
Zurechtmachung der Geschichte".
' Cf. W . Wrede, Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, pg. 32, 33.
C. Munzinger, Paulus in Korinth, Heidelberg, 1908, pg. 49.
T h . Zahn, P.R.E., 3e dr., 1904, dl. XV, pg. 7S, i.v. Paulus.
F. W . Grosheide, I Korinthen, Amsterdam, 1932, pg. 8/9.
* C. Munziger, a.w., pg. 49.
° Handelingen 9 : iS° Handelingen 9 : 20-22.
' Handelingen 13 : 46, 51; 18 ; 6; 28 : 2S-28.
Van belang achten wij, wat E. v. Dobschütz opmerkt, Probleme des Apostolischen Zeitalters, Leipzig, 1904, pg. 49: De organisatie van de Christelijke Kerk
vond plaats ,,nach Art der Synagoge".
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daad Paulus zoekt de gelegenheid voor zijn werk, voor
zijn boodschap in de Synagoge om daar de voorbereide
Heidenen op te vangen, maar hij predikt eerst den Joden,
want hun zijn de beloften toevertrouwd ^. Bovendien moet
er hem alles aan gelegen zijn, de Joden voor zijn werk te
winnen.
Het leven van de moederkerk te Jeruzalem is met de
Synagoge nog ten nauwste saamgebonden. Nog is niet
duidelijk gebleken, dat Evangelie en Jodendom twee
wegen zullen gaan. Dat komt later pas. En met W. Wrede ^
zijn wij ervan overtuigd, dat de strijd van de zijde der
Synagoge onmiddellijk is ontbrand, toen het onderscheid,
langzamerhand de tegenstelling, aan den dag trad. Eerst
hebben de Joden het Evangelie alleen gezien „als Abart
eines Glaubens der langst das Interessen erregt hatte".
Maar later zien zij in Paulus den Apostaat, ,,der Verkünder
eines verfluchten Glaubens; er war auch der Störenfried,
der Rivale, der in ihren Teiche fischte".
Kan men dus zeggen, dat Paulus allereerst in de Synagoge
ging om de Joden te winnen ^, om voor hen zijn bediening
heerlijk te maken; is het vervolgens waar, dat hij er de
Proselyten zocht om hen, de dichtstbijstaanden, met het
Evangelie bekend te maken, wij meenen, dat toch ook een
derde motief Paulus naar de Synagoge heeft gedreven.
Dat motief was zijn eigen cultueel leven. De vorm van
zijn godsdienstig leven.
Geen enkel mensch kan God dienen zonder daarvoor den
vorm van een bepaalden godsdienst te hebben. Dat brengt
ons leven mee. Ons leven kan niet in de ruimte blijven
hangen. Het kiest zich een levenswijze, het hecht zich aan
* Romeinen 9 : 4.
Cf J. V. Andel, Paulus' evangelie. Kampen, 189s, pg. i i i .
^ W. Wrede, Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, pg. 33.
' Hier is van veel beteekenis Romeinen 11 : 14, iSCf. P. Feine, Jesus Christus u. Paulus, Leipzig, 1902, pg. 245.
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bepaalde uitingen. In het stoffelijke, maar ook in het
geestelijke leven blijkt die behoefte.
Het eerste gebod van de wet der tien geboden, de erkenning
van God in Zijn bestaan, wordt onmiddellijk gevolgd door
het tweede, waarin de mensch in zijn dienst van God, in zijn
religie, gebonden wordt. Bij credenda komen agenda. Zoo
heeft Paulus als vorm voor zijn godsdienstig leven vastgehouden aan het Synagogale sabbatsleven, hoewel hij vrij was
van de wet. Het is van belang op te merken, dat deze houding in geen enkel opzicht in strijd kwam met zijn prediking.
De Christelijke Kerk was goeddeels nog gekneld in het
keurslijf van de Synagoge; zij begon eerst heel langzaam
aan zich zelfstandig te openbaren. Daarom verwondere
het ons niet, dat, terwijl de andere Apostelen in Jeruzalem
blijven hangen en niet willen wegtrekken, Paulus in dezen
tijd zich nog niet geheel heeft losgemaakt van den voorvaderlijken vorm ^. Wij mogen niet miskennen de macht
der gewoonte, vooral in een periode, waarin de nieuwe
christelijke levenswijze nog geheel gevonden moest
worden. In de prediking vinden wij geen aarzeling, in de
levenshouding komt langzamerhand tot uitdrukking, dat
ook de vorm van het leven der Christelijke Kerk den invloed van het kruis moet ondergaan.
De geregelde gang naar de Synagoge versterkt dus de
gedachte, die wij op plaatsen als Handelingen 1 6 : 3 ;
18 : 18; 21 : 23 w . enz. vonden. Paulus houdt in zijn
missionairen tijd joodsche trekken over, die er bewijs van
afleggen, dat de overgangstijd in de Christelijke Kerk nog
niet voorbij is. Paulus verschilt in zijn praktijk wel gradueel, maar niet essentieel van de andere Apostelen.
De Synagoge voert ons tot de J e r u z a l e m s c h e
K e r k , met welke Paulus steeds in contact wilde blijven,
^ E. V. Dobschütz, a.w., pg. 34. Hij zegt: D e band in het Jodendom liep door
de Synagoge heen (Kerk en Staat).
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voor welke hij op zijn reizen gaven verzamelde om haar
armen te helpen ^. Omdat Jeruzalem de moeder is van
de geheele Christelijke Kerk, is het voor onze studie
bijzonder belangrijk, te weten hoe men in de Kerk van
Jeruzalem dacht over het joodsche leven. ,,In het leven
der jeugdige Kerk (is) karakteristiek een b i n d e n d
en een s c h e i d e n d element ten opzichte van Israël.
Het eerste ligt in: KaO' fiiiépav TC TTpoCTKopTepoüvres
ó|Jio6u|ja5óv èv TCÖ iepco; het tweede in KAcovTés TC KOT'
OTKOV dpTov" ^. Volstrekt geen radicaal breken met den
schaduwdienst van Israël, evenmin als Christus dit had
gedaan, maar een uitgroeien uit de windselen der oude
bedeeling *.
Aanvankelijk is het Jodenchristendom geen probleem voor
het Jodendom *. Het Jodenchristendom leeft in alle dingen
nog mee. De Jodenchristenen komen gedurig in den tempel, even getrouw als de Joden. Op de gebedsuren zijn
zij in het heiligdom te vinden *.
Maar tegelijk vormen zij een eigen èKKAriCTia ®, dat is een
aïpeais een groep b i n n e n het Jodendom'. Ook de
^ Handelingen i i ; 28, 30.
^ Handelingen 2 : 45. Bij de overweging, welke normatieve kracht aan dezen tekst
moet worden toegekend, raag o.i. niet uit het oog worden verloren, i n w e l k e n
t ij d deze gewoonte in de Christelijke Kerk in zwang was. Wij zijn van meening,
dat z o n d e r m e e r uit dit woord niet mag worden afgeleid, dat de godsdienstoefeningen moeten worden gesplitst in leersamenkomsten en gemeenschapsoefeningen met Heilig Avondmaalsviering. Rekening moet gehouden worden
met het feit, dat ook in dit opzicht de Christelijke Kerk een overgangstijdperk
doorleefde. Daarom zijn alle feiten nog geen normen.
' P. A. E. Sillevis Smitt, De organisatie van de christelijke kerk e t c , Rotterdam,
1910, p g . 6 4 .

* E. V. Dobschütz, a.w., pg. 27.
Hij verwijst ook naar G. V. Lechler, Das apostolische u. nachapostolische
Zeitalter, 3e dr., 1885, pg. 92.
* Handelingen 2 : 1 5 ; 3 : 1 ; 10 ; 3, 9.
' Over eVxAijffia; avvayojy^; 7 n p en ÏTIV cf. P. A. E. Sillevis Smitt, a.w.,
p g . 32 w .

TT

T

' Handelingen 24 : 5, 14; 28 : 22.
E. Barde, Handelingen der Apostelen, 1910, op cap. 2 : 46.
K. Pieper, Paulus, 1926, pg. i.
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Sadduceën en Farizeën hebben dien naam van aïpeais
gedragen ^. Dat was dus op zichzelf niet een vreemd verschijnsel. De Jodenchristenen konden aanvankelijk als
nieuwe partij hun plaats in het joodsche volksleven opeischen.
Wij zijn van meening, dat door de benaming van aïpeais
de mogelijkheid van min of meer vreedzame ontwikkeling
is ontstaan. De Christelijke Kerk heeft in een betrekkelijk rustige sfeer zich kunnen ontplooien. Niet het minst
werkte tot die mogelijkheid mede de gehechtheid der
Jodenchristenen aan Jeruzalem. Verknocht aan haar eeredienst hebben de duizenden, die geloofden ^, de joodsche
levenswijze voortgezet. Het laat zich ook begrijpen, dat
onder dezen velen zullen zijn geweest, die wel Jodenchristenen heetten, maar ten volle Joden bleven in hun
levenswijze.
Ondertusschen waren in de Kerk van Jeruzalem ook andere elementen. Behalve de Apostelkring en de Farizeën,
die Christenen waren geworden ^, behoorden tot de
Jodenchristenen ook nog de Hellenisten, die hun eigen
Synagogen hadden en de wet minder streng hielden*.
Van deze zijde komt straks vooral door den persoon van
Stephanus een consequente prediking, die de Joden ontrust en tot verzet prikkelt *.
Aanvankelijk is dit verschil nog niet duidelijk. De Kerk
F. Jackson & K. Lake, T h e Beginnings of Christianity, 1920, pg. 304.
E. V. Dobschütz, a.w., pg. 38.
^ E. V. Dobschütz, a.w., pg. 30 w .
* Handelingen 2 : 4 1 zijn er 3000.
Handelingen 4 : 4 zijn er 5000.
Handelingen 21 : 20 zijn er myriaden.
* Handelingen i s : SCf. Ch. J. Trip, Paulus, Leiden, 1866, pg. 76.
Krenkel, Paulus, Leipzig, 1869, pg. 61.
* Handelingen 6 : 2-6.
K. Pieper, a.w., pg. 9.
' E. V. Dobschütz, a.w., pg. 52: Deze groep ,,trieb nicht aus dem Christentum,
wohl aber aus dem Judentum hinaus".
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vormt meer een ecclesiola in ecclesia, waarin de geloovigen
practisch met den tempel blijven meeleven. Wel worden
de Apostelen gevangen genomen, wordt de gemeente te
Jeruzalem zwaar vervolgd onder leiding van Saulus,
maar uit Handelingen 11:2 blijkt, dat er in Jeruzalem
spoedig weer een gemeente is. Heeft de Jeruzalemsche
overheid, door Saulus' bekeering verschrikt, het roer omgewend en een andere gedragslijn aangenomen?
Ondertusschen blijft de overgang van een niet onbeduidend
getal Farizeërs evenmin zonder uitwerking in de Christelijke Kerk te Jeruzalem. Door de Christenfarizeën komt er
een wettische inslag, die in de gemeente gaat overheerschen; Wanneer de openbaring aan Petrus ertoe drijft,
dat ook Cornelius met de zijnen moeten aanvaard worden
en opgenomen in de gemeenschap der geloovigen ^, besluit men te Jeruzalen, daarin mee te gaan, maar dan bij
wijze van uitzondering, zeker niet als regel ^. Tegelijk
laat het zich verstaan, dat men door de gebeurtenis met
Cornelius cum suis, over de positie der Heidenen in de
gemeente is gaan nadenken. Daaraan danken wij het
ontstaan van het J u d a ï s m e .
Het J u d a ï s m e is een richting, die in den eersten tijd
binnen de Christelijke Kerk leefde; later heeft het zich
met alle kracht tegen de Kerk gekeerd. De Judaisten
meenden, dat de onderhouding van de wet, ook van de
ceremonieele wet, voor alle leden der gemeente en dus
ook voor de Heidenchristenen noodzakelijk was. Zij konden zich de Kerk van Christus niet indenken dan met alle
wetten van Mozes als grondslage.
' Handelingen lo.
^ W. M. Ramsay, St. Paul the traveller, iie dr., London, 189S, pg. 41 w .
' B. Wielenga, van Jeruz. naar Rome, Kampen, z.j., II, pg. 141, 142.
Joh. Jansen, art. Judaïsme, Chr. Ene, dl. Ill, pg. 230.
P. Fiebig, Rel. i. Gesch. u. Gegenwart, dl. Ill, Tubingen, 1912, i.v. Judenchristen.
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Reeds eerder, bij de exegese van Handelingen 15 en bij
enkele passages uit de brieven van Paulus, maakten wij
met deze richting kennis. Nu hier een historische schets
van de ontwikkeling der Kerk wordt gegeven, mogen wij
ervan uitgaan, dat van meet af aan in de Christelijke
Kerk een Farizeesche strooming is geweest. De menschen, die tot deze richting behoorden, kunnen niet zonder meer geïdentificeerd worden met de Farizeën. Want
de Judaisten vormden aanvankelijk beslist een groep
b i n n e n de Christelijke Kerk ^. Maar de verschillen
konden in den eersten tijd nog worden aangeduid met
woorden als: accent leggen, bepaalde voorliefde voor den
wettischen levensvorm aan den dag leggen. Maar al spoedig werden deze gedachten in systeem gebracht. De
Judaisten gingen Paulus achterna trekken met hun contramissie en wekten elders den schijn, dat de Kerken in
Palestina alle judaistisch getint waren ^.
Wanneer men dezen judaistischen trek in de Kerk van
Jeruzalem naar waarde wil schatten en zijn invloed bepalen, zal men zeker niet zoo ver mogen gaan als E. Renan,
die van het kerkelijk leven in Jeruzalem deze typeering
geeft: ,,Une société de pharisiens mal convertis, un monde
en réalité plus juif que chrétien" ^. Ook anderen hebben
dat beweerd *. Onzes inziens zeer ten onrechte.
De Kerk van Jeruzalem is i n h a a r g e h e e l allerminst judaistisch geweest. Anderen komen tot deze conclusie, omdat zij den invloed van de Apostelen in Jeruzalem pro memorie uittrekken. Paulus is de man van de
vrijheid der wet, maar wat de overige Apostelen betreft:
' A. Sabatier, a.w., pg. 23.
* Th. Zahn, a. w., t.a.p.
Cf J. Warneck, a.w., pg. 262.
' E. Renan, St. Paul, 1869, pg. 286.
* A. Hausrath, a.w., pg. 47.
A. Sabatier, a.w., pg. 29 w .
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„Jamais la loi et l'Evangile n'avaient été a leurs yeux en
contradiction^. En in zijn ,,j'accuse" tegen deze halve
houding somt Sabatier uitvoerig op het vieren van de
feesten ^, het komen in den tempel en in de Synagogen',
het vasten, geloften doen *; schuwen van verboden spijze;
geen ,,souillure legale" *; besnijdenis *. Het is alles KaTd
TÓV vó|iov'. Naar zijn meening heeft het Judaïsme zulk
een opgang kunnen maken, omdat men het niet onderscheiden kon. Het is in eersten aanleg niet herkend, niet
gesignaleerd, omdat de Kerk van Jeruzalem op precies
dezelfde wijze leefde. En natuurlijk, dan is Paulus de
heros, die dit alles terstond heeft doorzien, die het compromis met klem heeft afgewezen *: ,,l'Evangile et Ie
judaïsme lui sont toujours apparus en contradiction radicale et absolue".
Maar zoo staan de zaken toch niet. De Jeruzalemsche
Kerk is niet een Kerk van ,,simply Jews" *. En wat de
Kerk doet, is geen volgen van het Judaïsme. Dat is zonneklaar gebleken op het Apostelconvent. Toen bestond er
in dit opzicht geen enkele aarzeling.
Dat de Apostelen voor zichzelf de wet onderhielden, gaf
zeker aan de Judaisten een zeker ,,colour of support" ^°,
maar als twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde.
De Kerk van Jeruzalem is met het Evangelie werkzaam
gebleven, de Judaisten zaten met het Evangelie der genade spoedig als met een blok aan het been. Zij predikten
* A. Sabatier, a.w., pg. S9.
" Handelingen 2 : 1 ; 18 ; 18; 2 0 : 6 ; Romeinen 1 4 : 5 .
' Handelingen 2 : 46; 3 : 1 ; 5 : 42; 10 : 9.
' Handelingen 10 : 30; 18 : 18; 21 : 23.
' Handelingen 10 : 14.
' Handelingen 1 4 : 3 ; Galaten 5 ; 2.
' Handelingen s : 13.
A. Sabatier, a.w., pg. 29, 20.
' A. Sabatier, a.w., pg. 59.
' J. Gresham Machen, The origin of St. Pauls religion, New York, 1921, pg. 127.
"Dezelfde, a.w., pg. 128.
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het Evangelie ten deele en deden op de Apostelen een
valsch beroept.
Aan de andere zijde moeten wij erkennen, dat het voor de
moederkerk een moeilijke strijd is geweest, zich het
proces van de vervulling der wet door Christus in te denken. Daarvoor heeft zij tijd noodig gehad. In dat proces
is van groote beteekenis geweest de omstandigheid, dat
Petrus en Paulus en de andere verkondigers van het
Evangelie spoedig moesten gaan reizen om de grenzen
der Kerk naar buiten uit te zetten; intusschen werden de
muren van het oude Jeruzalemsche heiligdom afgebroken.
Wat bij de vervolging na Stephanus' dood ten kwade
werd gedacht, wat voor de jeugdige Kerk de nekslag
scheen te beteekenen, zou later blijken d e oplossing te
zijn. Vervolging werd verbreiding^.
Het verschil tusschen de Jeruzalemsche Kerk en het
Judaïsme is dan ook het beste zoo aan te geven: Activeering en versteening. De Kerk bleef door de gebeurtenis
met Cornelius en door de reizen van de Apostelen zich
gedurig oriënteeren aan het Evangelie, het Judaïsme ging
zich almeer isoleeren.
Op deze wijze is het te begrijpen, dat de Apostelen en de
Kerk eerst met rust werden gelaten *, maar door Stephanus
in opspraak zijn gekomen. Er is in de houding der Apostelen een langzame groei te ontwaren. Een onder de
leiding van den Heiligen Geest ook almeer zien van hun
roeping. Maar zij houden aan Jeruzalem vast, want daar
ontvingen zij de opdracht van Christus: Van Jeruzalem
uit beginnen! *
Om datzelfde motief blijft Paulus de band met Jeruzalem
zorgvuldig bewaren. Omdat zijn werk niet minder dan
•• ,,superficial" zegt Gresham Machen, t.a.p.
^ F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, 1904, pg. 46 w .
' Handelingen 4 en S* Lukas 24 : 47, 49, 52; Handelingen i : 4, 8, 12, 14.
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dat van de Apostelen gebonden is aan de opdracht van
Christus. Ook de arbeid onder de Joden in de verstrooiing
en de Heidenen is geboren uit het heil, dat in Jeruzalem
is geopenbaard.
Bovendien, Paulus staat in Jeruzalem nog in het krijt;
daar heeft hij de gemeente Gods vervolgd. Buiten opdrachten in verband met collecten of quaesties, die gerezen zijn, is de reis naar Jeruzalem voor hem altijd een
zaak van eereschuld. Hij mag in Jeruzalem rapport uitbrengen van zijn werk.
Maar — en dat moet Paulus het zwaarste hebben gewogen — Christus heeft één Kerk gesticht, één lichaam
gevormd uit Joden en Heidenen samen. Hoe moet hem
die eenheid na aan het hart hebben gelegen! ^ Die band
moet vastgehouden worden in ieder verslag, dat hij aan
de Apostelen uitbrengt om te laten zien, wat de Heere
in andere steden begon te doen. Daarvoor zamelt hij
gelden in. Zoo heeft de Apostel alles erop gezet om de
jeugdige Christelijke Kerk voor tweespalt te behoeden.
Jeruzalem is hem meer dan alleen een administratief
centrum ^. Jeruzaletn biedt de sleutel om de Jodenchristenen vast te houden *. Toch is dat niet het eenige
motief voor zijn reizen naar Jeruzalem en zijn in menig
opzicht joodsche levenswijze. Daarvoor zijn andere factoren aan te wijzen. Al is het om verschillende redenen
aannemelijk, dat Paulus ook terwille van de Jodenchristenen deed, zooals hij deed *, het werk dat hij verrichte,
was ook belangrijk voor hemzelf. Voor Paulus, den Jodenchristen, was het een lust, op bepaalde tijden in Jeruzalem
te mogen zijn om er aan te bidden en te offeren *, om er
1 Cf. J. de Zwaan, Paulus als geestelijk hervormer, Amsterdam, 1932, pg. 184.
^ W. M. Ramsay, a.w., pg. 153.
' W. Wrede, a.w., pg. 45, 46.
* A. Harnack, Beitrage zur Einl. i. d. N. T., IV, Leipzig, 1911, pg. 58.
^ Handelingen 24; 11, 17.
Cf. W. C. van Manen, Paulus, I, Leiden, 1890, pg. is, i6.
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zijn geestelijk leven te vullen met nieuwe kracht voor het
werk, dat hem riep.
Om die oorzaak zien wij dan ook geen verschil tusschen
de vriendschappelijke houding tegenover Paulus, zooals
die in Handelingen 15 en 21 beschreven wordt •^. De blijdschap van de Apostelen over het werk van Paulus is niet
veranderd. Wel hebben zich de omstandigheden gewijzigd,
zelfs zóó, dat de Apostelen de positie van Paulus gevaarlijk
achten en hem een broederlijken raad geven om op de
beste wijze uit deze impasse te geraken. Wij zien daarin
veeleer een bewijs van goede verstandhouding dan vcin
geschokt vertrouwen.
PETRUS

In de Kerk van Jeruzalem waren twee personen, die op
den voorgrond traden: Petrus en Jakobus. Het is noodig
aan hun houding tegenover Paulus aandacht te schenken.
Niet het minst, omdat dikwijls met de namen van beide
mannen richtingen, tenminste sterk geprononceerde groepeeringen zijn verbonden. De poging is zelfs gewaagd,
uit deze gegevens de geschiedenis der Kerk op te bouwen ^.
In dienzelfden geest spreekt Weinel ^ over: j o o d s c h r a d i c a l e n ; over g e m a t i g d e n (Jakobus c.s.); over
een v r i j e r e r i c h t i n g , waarin Petrus een conservatief en Paulus een vooruitstrevend standpunt innam en
tenslotte over v r ij g e e s t e n, die alle binding ontkenden.
Op deze en dergelijke gedachten is ook de critiek van de
Tübingsche school gebouwd. Woorden als: ,,Paulinismus" *, ,,Petrinismus" ^ „Jakobusjongeren" en dergelijke
^ W. M. Ramsay, a.w., pg, 169.
" Cf. F; Chr. Baur's idee over HPA (= Handel, v. Paulus) en HPE. ( = Handel.
v. Petrus).
^ H. Weinel, Paulus, Tubingen, 1915, pg. 174.
* Cf. het bekende werk van O. Pfleiderer, Leipzig, 1873.
' Cf. verschillende auteurs uit de Tübingsche school.
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werden geijkte termen. Daarbij werd dan uitgegaan van
de veronderstelling, dat de betrokken Apostel op zijn
richting een stempel zou hebben gedrukt.
Met de schriftgegevens als feiten in de hand, kan naar
onze overtuiging deze groepeering zóó niet worden aanvaard. De constructie van verschillende, gescheiden optrekkende deelen, gaat veel te ver. Weliswaar heeft men
de sterkste bewijsplaatsen vóór de eenheid en tegen de
differentiatie willen verwijderen ^, maar elders ^ is betoogd, dat deze critiek geen grond heeft. Bij wat wij toen
schreven, kan nu nog gevoegd de opmerking, dat Paulus
in zijn brieven over Petrus steeds hartelijk is blijven
spreken. Wij mogen ons niet beperken tot de woorden,
die hij in zijn brief aan de Galaten schreef. Had inderdaad
het ,,Petrinisme" zich door zulk een groepeering onderscheiden, dan zou Paulus niet zoo vriendelijk Petrus
tegemoet zijn getreden ^. En ook al laat men de scherpe
reprimande, die Paulus aan Petrus in Antiochië gaf*, in
volle zwaarte wegen, dan blijft chronologisch n a deze
gebeurtenis liggen, wat Petrus in zijn tweeden zendbrief
schreef over Paulus *. De vermaande mede-Apostel is
niet verbitterd geworden. En tenslotte legt I Korinthen i
er bewijs van af, dat wel zekere verschillen openbaar
werden, hoewel deze nooit tot zulke tegenstellingen aanleiding gaven, als wel beweerd is *. Men had soms ruzie
over bepaalde punten. Dan ontstond er ook wel twist

•' nl. Handelingen 15 en 21.
^ Cf. het hoofdstuk over Lukas den auteur van Handelingen.
3 Galaten i ; 18; 2 : 8 .
* Galaten 2 : 11, 14.
^ II Petrus 3 ; i s .
' Voor een overzicht over de litteratuur in verband met de toestanden in Korinthe, cf. Ph. Bachmann, Der Brief des P. an die Korinther, 3e dr., Leipzig,
1928, op I Korinthen i : 12.
Cf. Ook F . W . Grosheide, I Korinthen, Amsterdam, 1932, ad loc.
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onder de broeders. En de Kerken vertoonden daarvan
het beeld.
Zulke stormen waren bijzonder moeilijke tijden voor een
man als Petrus. Er was heel wat noodig, eer hij tot de
Heidenen gegaan was om hun het Evangelie te prediken ^.
Trouwens, uit Handelingen 8 : i blijkt wel, dat a l l e
Apostelen moeite hebben gehad om hun roeping te zien
en de feiten te aanvaarden. Ondanks de vervolging, die
na Stephanus' dood losbrak, bleven zij in Jeruzalem, hoewel de gemeente uiteengeslagen was ^. Eerst later begonnen zij te reizen. Toen de verstrooiden versterking
noodig hadden. Dan treffen wij Petrus aan in Lydda^,
in Joppe *, in Caesarea ^, in Samaria * en in Antiochië ''.
Hij komt in al deze plaatsen, o m d a t er al gemeenten
zijn. Petrus moet eerst tot de feiten getrokken worden;
dan pas erkent hij, dat deze feiten de consequentie van
de Evangelie-prediking zijn.
Wij moeten toegeven, dat Paulus in geestelijk inzicht de
meerdere van Petrus is. De laatste laat zich leiden, de
eerste geeft leiding. Dat deze onzekerheid van Petrus
gevaarlijk was, bewijst de pijnlijke historie van Galaten 2.
Het is onze taak niet, de dateering van den brief aan de
Galaten aan een onderzoek te onderwerpen. Voor ons
onderwerp doet de uitslag van zulk een onderzoek er ook
niet zooveel toe. De beteekenis blijft er dezelfde om *.
Want zelfs wanneer men aanneemt, dat Paulus aan de
•' Handelingen lo vv.
" J. Warneck, a.w., pg. 14.
' Handelingen 8 : 32.
* Handelingen 8 : 38 vv.
^ Handelingen 10.
° Handelingen 8 : 9 .
' Galaten 2 : 1 1 ; cf l Korinthen 9 : 5 .
* Cf. pg. 38 vv. Daar hebben wij ons uitgesproken voor de gelijkheid van
Handel, i s en Galaten 2. Dan is Galaten na het Convent geschreven.
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Galaten heeft geschreven vóór het Convent van Jeruzalem,
is de rede van Petrus te Jeruzalem nog een bewijs, dat hij
de vermaning van Paulus heeft aangenomen en in de
lijn van Handelingen lo is verder gegaan; en wanneer
Petrus het beginsel van de vrijheid der wet aanvankelijk
wel heeft gepredikt en hooggehouden, heeft hij in Antiochië
den moed gemist, de praktijk van zijn woorden te beleven^.
Petrus toonde zich in dezen tijd niet de man van de groote
lijn. Hij nam incidenteele beslissingen. Toen de Heere
hem door een visioen duidelijk deed zien, dat zijn weg
naar Cornelius leidde, ging hij ^ en verdedigde zijn beleid
in Jeruzalem. Al ontstond er twist om *, hij hield voet
bij stuk. Wat hij eenmaal op den Pinksterdag gepredikt
had*, liet hij niet los.
Maar toen kwam de reis naar Antiochië. Een stad, waar de
Kerk van geheel andere samenstelling was, dan Petrus
tot nu toe had meegemaakt. Daar behoorde een zeer groot
deel der gemeente tot de Christenen uit de Heidenen.
Op zulk een plaats was het voor Petrus gevaarlijk. Want
zijn aanvankelijke meegaandheid kwam hem hier duur te
staan. In Antiochië bracht een incidenteele beslissing de
grootste moeilijkheid met zich mee. En zijn besluit, in
goed bedoeld opportunisme genomen, kwam den Heidenchristenen in het gevlei. ,,But to shilly-shally on the matter, to act in one way to-day and in a different way tomorrow, to let the question of friendly intercourse depend
on the presence or absence of people, who were supposed
to represent the stern personality of James, could not
under a n y circumstances be right" ^.
In beginsel accoord met de vrijheid van de wet, wankelde
^
^
°
*
°

W. M. Ramsay, a.w., pg. i6o, 162.
Handelingen 10.
Handelingen 11:2, 3-17.
Handelingen 2 : 39.
F. W. Farrar, The life and work of St. Paul, 1879, I, pg. 441.
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hij soms bij de toepassing ^. Zulk een aarzeling bij één der
voormannen kon voor de jeugdige Christelijke Kerk noodlottig worden ^. Vandaar dan ook de heftigheid, waarmee
Petrus door Paulus ontvangen werd. Paulus besefte,
hoezeer Petrus met zijn eigen overtuiging in strijd was
geraakt. Het was zaak, deze gevaarlijke zone, terwille van
het recht der Heidenchristenen, zoo spoedig mogelijk en
zoo beslist mogelijk te passeeren.
Men heeft wel getracht, de kracht van deze vermaning
van Paulus te neutraliseeren door de opmerking, dat de
berisper later zelf eveneens tegen zijn overtuiging is ingegaan, door zijn toestemming in de bepalingen van
Handelingen 15, door zijn daad van Handelingen 18 : 18
en door zijn gelofte van Handelingen 21 : 21 w . Maar
wat Paulus afkeurt in de handelwijze van Petrus, is niet
het iouSaiKCüs jfjv op zichzelf, maar het waggelen tusschen deze leefwijze en die, welke zich vrij wist van de wet.
Terecht merkt Ritschl op, dat er tusschen de Apostelen
geen principieel onderscheid kan geweest zijn. Men moet
de praktische verschillen niet opdrijven tot principieele
tegenstellingen '. Letten wij bij de gebeurtenis in Antiochië
op Petrus, dan zien wij hem ook hier in het licht van Mattheus 14: wandelend op de zee, even later zinkend in
de zee. ,,Derselbe furchtlose Mann, der vor den Obem
der Juden erklart, Gott mehr als Menschen gehorchen
zu mussen (Hand. 5 : 29) erscheint vor den machtlosen
Judenchristen als einer, der die Menschen fürchtet*".
Onaanwijsbaar blijven de sporen van gebleven tegenstel^ K. Pieper, a.w., pg. 113.
O. Zuck, Das Leben u. Wirken des Ap., Bernburg, 1883, pg. 39.
F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, 1904, pg. 76 w.: „false opportunism. Petrus
is unfaithful to his own convictions".
^ P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des P., 1899, pg. 21, 26.
^ A. B. Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche, 1850, < Nederl. uitgave, Utrecht, 1868, pg. si, 100 > .
* Ch. J. Trip, a.w., pg. 104.
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lingen, van richtingen, die de Kerk zouden hebben verdeeld.
JAKOBUS ^

Is Petrus de man, die, tenminste in woorden sprak over
de zaligheid, welke ook aan de Heidenen moest gepredikt
worden, van Jakobus zijn minder woorden bekend, temeer
echter daden, die gebruikt zijn om hem voor te stellen
als het hoofd van een zeer joodsch getinte groep. Dat hij
als leider van de Jeruzalemsche gemeente een man is met
een bijzondere taak, blijkt wel uit Handelingen IS en
Galaten 2 en uit den aanhef van den brief ^ dien wij van
zijn hand bezitten.
Van dit opschrift uitgaande, is door velen verder uitgebouwd de joodsche gezindheid van dezen broeder des
Heeren. Schlatter' concludeert eruit: ,,Jakobus hat sich
durch die Aufschrift seines Briefes z u r E r w a h l u n g
I s r a e l s bekannt * und seinen Willen ausgesprochen,
die Gemeinschaft mit der Synagoge zu bewahren so lange
sie dazu wiUig ist".
Om er meteen een volgend punt in te betrekken, op blz.
117 van het zooeven genoemde werk gaat Schlatter nog
verder, wijzend naar Galaten 2 : 9, 12 en Handelingen
21:21: ,,Wir erfahren von Paulus, d a s s J a k o b u s
m i t i h m v e r b u n d e n e M a n n e r in die
J ü d i s c h e n G e m e i n d e n s a n d t e ^ , deren Aufgabe war, die jüdischen Christen in der Verbindung mit
Jerusalem zu erhalten und in der Bewahrung der jüdischen
Sitte zu befestigen. Darum unterliess Petrus in Antiochië
^ Over de personen, die in het N. T. dezen naam dragen, zie de uitvoerige verhandeling bij F. W. Grosheide, De brief aan de Hebreen en de brief van Jakobus,
Amsterdam, 1927, pg. 395 vv.
* Jakobus I : I.
* A. Schlatter, Die Theologie der Apostel, 2e dr., Stuttgart, 1922, pg. loi,
103, 117.

* Spatieering van mij, P.G.K.
* Spatieering van mij. P.G.K.
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seit der Ankunft solcher, die Jakobus gesandt hatte, die
Ubertretung der Speisegesetze. Das zeigt dass Jakobus
auch in der Rechtfertigungslehre nicht ganz mit Paulus
zusammenstimmte" ^.
Nog sterker drukt Wrede zich uit ^, als hij beweert op
grond van Galaten 2:12, dat Jakobus Petrus l i e t b e w e r k e n . Ook Trip gevoelt wel iets voor zulk een
controle van Jakobus op Petrus'. En om deze teekening
te voltooien, vatten wij de gegevens van Hausrath * samen,
die allereerst wijst op Jakobus' afkomst. Hij was een familielid van den Heiland ^ en verwierp aanvankelijk het
Evangelie als dwaasheid. Later tot geloof gekomen, heeft
hij getoond niet te kunnen begrijpen, wat de vrijheid
der wet beteekende. Hegesippus * deelt mede, dat Jakobus
wijn noch sterken drank dronk, met geen scheermes zijn
haar liet scheren en geen zalfolie voor zijn huid gebruikte.
Eusebius ' vult dit nog aan, als hij beschrijft, hoe Jakobus
geen kleed droeg van wol, enkel van linnen. Voorts was
hij gedurig in den tempel te vinden, waar hij voor zijn
volk bad. Door dit aanhoudend geknield bidden, waren
zijn knieën vereelt geworden als van een kameel. En
Josephus ® voegt er nog bij, dat hij den naam: de rechtvaardige ® droeg, om zijn esseensche vroomheid, zijn
levietische kerkelijkheid en zijn farizeesche trouw aan
de wet. Waarom hij dan ook goede vrienden was met de
Farizeesche partij.
^ A. Schlatter, a.w., pg. 117.
* W . Wrede, Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, pg. 44.
Ook K. Holsten, a.w., pg. 356.
E. v. Dobschütz, a.w., pg. 85.
' Ch. J. Trip, a.w., pg. 104.
* A. Hausrath, a.w., pg. 36.
^ Markus 3 : 21.
' Eusebius, h.e., 2, 23.
' Eusebius, h.e., II, i, 23.
* Flavius Josephus, Ant. XX, 9, I.
° Voor dien naam, cf. ook F . W . Farrar, a.w., I, pg. 233.
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Daarbij kan ook nog gewezen worden op de opmerking
van Jakobus tijdens Paulus' laatste bezoek aan Jeruzalem ^
Dan zegt hij, dat er zooveel Joden zijn, die ijveraars zijn
voor de wet. Deze opmerking is doorgaans verklaard als
een zeer ver meegaan met de Joden ^.
Weliswaar heeft Holsten vantevoren deze ,,oncritische
theologie" als onwetenschappelijk aan den kaak gesteld'
en haar feitelijk het recht van verzet ontzegd, met Hort*
verzetten wij ons toch tegen zulke veel te ver gaande conclusies. Vooral wanneer die op grond van de Schriftgegevens heeten genomen te zijn.
Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over Tivds
dTTÓ MaKcópou. Daar staat alleen, dat in Antiochië menschen kwamen, d i e , e v e n a l s J a k o b u s , i n h u n
l e v e n s p r a k t i j k de w e t t i s c h e lijn v a s t h i e l d e n . Meteen voegt Hort er onzes inziens geheel
terecht bij: het zal een bepaalde levenshouding zijn geweest, zonder dat een duidelijk permanent principe naar
voren werd geschoven.
Von Dobschütz ^ heeft beweerd, dat de ,,richting van
Jakobus" samenvalt met het Judaïsme *. Volgens hem
heeft Jakobus geleerd, dat ,,das Gesetz zugehörig ist zum
Christentum, das Gesetz ist heilsnotwendig". En door
de samenkoppeling van Jakobus met het Judaïsme kreeg
Petrus' houding zulk een gevaarlijk karakter ^. Jakobus
zou het hoofd geweest zijn of geworden zijn van de formeele tegenactie, die Paulus op zijn missionaire reizen
is lastig gevallen en de jonge Kerken trachtte te belem^ Handelingen 21 ; 24.
^ F . W . Farrar, a.w., I, pg. 440, noot 2.
' K. Holsten, a.w., pg. 3S9.
* F . J. A. Hort, a.w., pg. 79, 80.
Cf. ook Ch. J. Trip, a.w., t.a.p.
^ E. v. Dobschütz, a.w., pg. 85.
° Over het Judaïsme, zie pg. 134 vv.
' Cf ook W . Wrede, a.w., pg. 45; ,,auf Jakobus fallt der meiste Verdacht".
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meren in haar groei. De scherpe bewoordingen, waarmede Paulus de rondtrekkende predikers heeft afgewezen, zeggen genoeg over Paulus' gedachte ten aanzien
van hun werk ^.
Nu spraken wij op pg. 134 w . reeds afzonderlijk over het
Judaïsme als historisch verschijnsel. Wij meenen hier tegen
de bewering van von Dobschütz e.a. nog een argumentum e silentio voor dit speciale geval te mogen aanvoeren.
Ware het juist, dat Jakobus optrad als leider van de tegenmissie tegen Paulus, dan is absoluut onverklaarbaar, waarom Paulus den band met de Kerk van Jeruzalem heeft
vastgehouden. Want de leiding van de Kerk te Jeruzalem
was praktisch in handen van Jakobus. Wat is het in dit
licht opmerkelijk, dat er blijkens Galaten i : 19; 2 : 9
niets is tusschen Paulus en Jakobus. Paulus accepteert
dien levensvorm ook voor zichzelf.
Maar in de tweede plaats, op het voetspoor van von
Dobschütz, wordt de redevoering van Jakobus op het
Convent van Jeruzalem (Handelingen 15) een staaltje
van zeer grove huichelarij, terwijl met Handelingen 21
nog minder is te beginnen. Daarom achten wij het historisch onjuist, de facta, ook de facta, zooals Handelingen
ons die mededeelt, te verwringen om zoodoende een
niet vaststaande praemisse te redden.
Een Paulus, die er niet voor terugdeinsde, één der zuilenapostelen te betichten van huichelarij ^, zou zeker ook
Jakobus over zijn ernstige dwaling en afbreuk onderhouden
hebben, zou ook in zijn brieven aan de jonge Kerken op
dit gevaar gewezen hebben en dan met naam en toenaam,
zooals Paulus elders wel deed.
Jakobus is een mensch van gelijke beweging als de Apostelen. Een man, die Christen is en Christus volgt, maar
^ II Korinthen ii : 13; Galaten 1:7; 2 : 4 .
^ Galaten 2.
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iemand met een praktische levenshouding ^. Hij heeft
uit den tijd van zijn joodsch-wettische leven sterke trekken
overgehouden. In hoeverre hij daarin getoond heeft, dat
Christus Zijn volk heeft vrijgemaakt van de wet, staat
aan de exegese niet te beoordeelen. Hier zal eerder de
historia revelationis moeten constateeren, dat Jakobus
eenigermate ,,achterblijft". Een tekort aan inzicht, dat
echter niet alleen bij hem en bij veel leden der gemeente,
maar ook bij de Apostelen op te merken is ^.
De levensvorm naar de wet zit er bij Jakobus zoo diep in,
hij kan zich daarvan niet geheel losmaken. Zonder dat
wij hem veroordeelen, heeft het ons veel te zeggen, dat
hij na de vervolging van de gemeente, in Jeruzalem wilde
blijven. Inderdaad, daar kon een figuur als Jakobus gezag
hebben en houden. Daar kon hij als wachter bij de wet
van Christus zijn taak vervullen. Op den drempel van
tempel en Kerk.
Wanneer Holsten' vermoedt, dat Jakobus in Antiochië
nooit zou gedaan hebben, wat Petrus er deed, kunnen
wij met die veronderstelling wel meegaan. Is Jakobus
daarmee echter veroordeeld? Ons ernstig bezwaar tegen
tal van opvattingen omtrent Jakobus ontkenen wij aan
de zucht tot nivelleering, aan de poging om de Apostelen
en leidslieden aan elkander gelijk te maken en naar één
vorm te modelleeren.
De tendenz van Baur en van de Tübingsche school, die
één figuur uitkiezen en alle andere aan die ééne willen
gelijkmaken of ook tegenover de these van den een, de
antithese van den ander willen vinden, om zoodoende op
Hegeliaansche wijze een synthese te zoeken, vermoordt
de historie, vermechaniseert en versystematiseert haar en
^ Cf. zijn geheelen brief.
^ Men denke aan Petrus' houding en aan wat wij bij Paulus aantroffen in de
speciaal behandelde teksten.
' K. Holsten, a.w., pg, 3S9 vv.
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verlaagt haar tot een deterministische rij van enkel noodzakelijke gebeurtenissen.
Zoo is de historie der openbaring niet. Daar treden allerlei
menschen op, die met een eigen karakter, met eigen afkomst, met eigen bekeering, allen het heil der Christelijke
Kerk zoeken. Het behoeft in het geheel niet te verwonderen, wanneer verschil van opvatting ook tusschen de
Apostelen openbaar wordt. Als maar vantevoren vaststaat, dat in de Christelijke Kerk één ding allen samenbond: Zij geloofden allen, dat Jezus Christus is Gods
Zoon, de Messias, de Middelaar, de Man van smarten,
door Zijn opstandig en hemelvaart met eer en heerlijkheid
gekroond.
Op dien grondslag vroeg Jakobus werkzame inachtneming
van de volkomen wet der vrijheid. Petrus vermaande tot
onderlinge liefde hen, die tot een nieuwe hoop waren
wedergeboren, Paulus roemde in de rechtvaardigheid door
het geloof in Christus. Allen waren het over den grondslag van de wet eens. Allen wezen de wet als verdienende
faktor af^. Nooit v e r p l i c h t t e n zij tot offer, tot
reinheid naar de wet, tot het houden van den sabbat ^.
Maar hun l e v e n s v o r m was nog ,,en marche". Die
kreeg eerst langzamerhand vaste lijnen. De gemeente
leefde nog in ,,de lokalen", later werden de Kerken gebouwd.
De Apostel Paulus heeft door zijn plotselinge bekeering
de lijn der toekomst eerder en scherper gezien dan de
anderen'. Daarom juist laat het zich van hem verstaan,
dat hij den band met Jakobus en Petrus zoo krachtig heeft
vastgehouden.
Eén Christus, één geloof, één Kerk.
^ A. B. Ritschl, a.w., pg. 122.
' Dezelfde, a.w., pg. 47.
' J. Warneck, a.w., pg. 15.
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De Apostel Jakobus brengt ons in nauwe aanraking met
een strooming in de Christelijke Kerk, welke dicht bij het
Jodendom bleef leven. Wanneer wij over de Jodenchristenen gaan spreken, moet eerst vaststaan, welke
strooming wij bedoelen. Want dikwijls wordt niet duidelijk aangegeven, over welke richting men spreekt en de
handboeken doen meer dan één keer de vraag rijzen, of
over een christelijke dan wel over een joodsche groep of
richting gesproken wordt. Dat sticht verwarring.
Met de namen Jodenchristen en Judaist worden twee
onderscheiden richtingen aangeduid. Naar den aard der
ontwikkeling van geestelijke stroomingen mogen zij aanvankelijk niet duidelijk te splitsen zijn geweest, zij waren
principieel verschillend. Dat is ook spoedig openbaar
geworden. Zoo afwijzend de Apostelen gestaan hebben
tegenover het Judaïsme, zoo tegemoetkomend waren zij
tegenover de Jodenchristenen.
Hort heeft in zijn reeds meer genoemde boek ^ eens en
voor goed temidden van deze spraakverwarring duidelijke
taal gesproken: ,,Judaistic Christianity" is niet een Christendom, dat zoozeer judaistisch is in ,,tone and spirit"
dat het het Oude Testament misbruikt ^, ook niet het
Christendom, dat van het Oude Testament afhankelijk
is. Dan zou alle Christendom judaistisch zijn.
,,The only Christianity which can properly be called
Judaistic is that w h i c h f a l l s b a c k t o t h e
J e w i s h p o i n t o f v i e w , belonging naturally to
the time before Christ c a m e . . . . It ascribes perpetuity
to the Jewish law, with more or less modification.
Judaistic Christianity, is this the true sense of the term,
^ F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. i vv.
' F. J. A. Hort, a.w., pg. 2.
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might with at least equal propriety be called C h r i s t i a n
J u d a i s m" ^.
Ritschl ^ had deze zelfde gedachte al opgemerkt bij Schliemann, dien hij citeert, maar tegelijk afwijst. Hij beweert,
dat deze onderscheiding onjuist is, omdat Paulus en Barnabas ook Joden waren, die in de meening verkeerden,
dat Oud en Nieuw Testament hetzelfde was'. Maar
Paulus zag het Christendom als uitvloeisel van Gods
beloften en in tegenstelling met de Mozaïsche wet, terwijl
de anderen het Christendom zagen als gevolg van de wet
en met haar overeenkomende. Zij meenden, dat de belofte
alleen aan het wettische leven verbonden was. Het laatste
is Jodenchristendom. Want allen hebben judaiseerende
trekken *.
Hoewel het weinig zin heeft, in 1936 nog te polemiseeren
over een gedachte uit Ritschls werk, dat van 1868 dateert
en in veel opzichten reeds lang is achterhaald, wij mogen
ten aanzien van dit punt niet nalaten Ritschls opvatting
af te wijzen. Het is een bekend feit, dat de groote meester
door velen is gevolgd en zijn gedachten lang bleven nawerken. Wij moeten daarbij opmerken, dat Ritschl, toen
hij zijn Entstehung der Altkatholischen Kirche schreef,
nog sterk onder den invloed van de Tübingsche school
stond. Dit treedt reeds duidelijk aan het licht in het zooeven weergegeven citaat, waarin hij Paulus een positie
ten opzichte van de wet laat innemen, die in alle opzichten
„vi coactus" is. Zelfs van den „Paulus der vier hoofdbrieven" (wij stellen ons even op het standpunt der
Tübingers) is dit ten eenenmale onjuist.
Deze poging tot ,,gelijkschakeling" in de Christelijke
^ F. J. A. Hort, a.w., pg. 5.
' A. B. Ritschl, a.w., pg. 102, 103.
' Ritschl verwijst naar Barnabas, cap. 4; Recogn. Clem., IV; Romeinen 8 : 6
en Philippenzen 3 : 3 .
* A. B. Ritschl, a.w., pg. 107 vv.
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Kerk is van de Tübingsche gedachten niet los te maken.
Al wat joodsch is, is om die reden geoordeeld. En als gevolg van deze praemisse, worden Judaïsme en Jodenchristendom genivelleerd. Echter ten onrechte.
Wij meenen, dat tusschen beide richtingen een principieele onderscheiding moet worden aangenomen, welke
hierin haar kernpunt vindt: Welke waarde wordt aan de
wet toegekend? Is zij n o o d z a k e 1 ij k of w e ns c h e l ij k voor degenen, die ,,uit de besnijdenis" zijn? ^
Op dit cardinale punt hebben de Judaisten de noodzakelijkheid van de wet volgehouden. Zij hebben de
zaligheid ontzegd aan degenen, die zich niet lieten besnijden ^. Bij de behandeling van Handelingen 15 hebben
wij er al op gewezen, dat deze richting op het Convent
van Jeruzalem in ronde woorden is gedesavoueerd ,terwijl
aan de Jodenchristenen eenige concessies werden gelaten.
Bezien wij het verloop van deze ontwikkeling historisch,
dan zullen wij er oog voor moeten hebben, dat de
Jodenchristenen aanvankelijk één groep zijn geweest.
Wanneer de Christelijke Kerk in haar opkomst is, treffen
wij een groot getal geloovigen aan, die uit het Jodendom
zijn voortgekomen. Deze groote groep hechtte bijzonder
aan de voorvaderlijke gewoonten.
Op den duur kwam er echter een splitsing in deze richting,
omdat verschil van meening over de waarde van de wet
ontstond. Het Judaïsme kwam op. Over deze quaestie kan
Handelingen 15:5 ons Vcin terzijde inlichten'. Het conflict
op de vergadering te Jeruzalem was in optima forma een
discussie over den eisch der Judaisten. Daar wordt ons door
Lukas meegedeeld, hoe deze zaak in den boezem der
^ Handelingen lo : 4S.
' Handelingen IS : 2.
' Ook Handelingen 6 : 7.
Cf. Th. Zahn, art. Paulus, P.R.E., 3e dr., 1904, Bd. XV, pg. 77 vv.
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Kerk was opgekomen onder invloed van de Farizeën, die
tot de Kerk waren toegetreden. Farizeisme en Judaïsme —
daar hebben wij den draad van het strakke legalisme.
Sedert de beslissing van de Jeruzalemsche kerkvergadering
gaat het Judaïsme eigen paden en komt tot een formeele
tegenmissie ^. Wij behoeven er niet bij te zeggen, dat het
Judaïsme na dien tijd met de Christelijke Kerk gebroken
heeft 2.
Dat hebben de Jodenchristenen n i e t gedaan. Hun is
een eereplaats in de Kerk gegeven, hoezeer ook door de
verharding van Israël hun aantal gedurig slonk. Vaststond: De zaligheid is uit de Joden.
Daarom is het onjuist, wanneer men het beroep, dat de
Judaisten op het gezag der Apostelen deden, beschouwt
als bewijs, dat er tusschen Jodenchristenen en Judaisten
geen onderscheid bestond. Immers beide groepen beriepen zich op Jeruzalem. Men kon het in Antiochië
met elkander niet eens worden en vond als eenigen weg ter
oplossing van het conflict: De uitspraak van de moederkerk in Jeruzalem.
De Christelijke Kerk stond nog aan het begin; de lijnen
van haar ontwikkeling b e g o n n e n zich pas af te
teekenen. In dien tijd had het Judaïsme in de Kerk een
kans, omdat de Apostelen en het overgroote deel der
gemeenteleden nog aan den tempeldienst hingen'.
De Judaisten meenden voor hun gedachten steun te vinden bij de Apostelen. Maar zij kwamen met die verwach^ Kolossenzen 2 : 16, 17; II Korinthen 1 1 : 4, 12 w . ; 12 : 11; Philippenzen 3 : 2 vv.
• Cf. Joh. Jansen, art. Judaïsme, Chr. E n e , dl. III, Kampen, z.j.
J. van Nes, art. Jodenchristen, Chr. E n e , dl. III, Kampen, z.j.
G. Uhlhorn, art. Ebioniten, P.R.E., 3e dr., 1904, Bd. V, pg. 12S.
P. Fiebig, art. Judenchristen, Rel. in Gesch. u. Gegenwart, 1912, dl. III, kol. 798.
' Handelingen 2 : 46; s : 20 w .
C f Joseph Kastein, Eine Gesch. der Juden, Berlijn, 1931: pg. 240: citeert Hoenicke: „ l m Schatten der jüdischen Gemeinschaft breitete sich das Christentum
aus".
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ting bedrogen uit ^. Niet onmogelijk is, dat de Judaisten
in Jeruzalem, waar de Kerk een geheel andere samenstelling had, meer aanhang hoopten te vinden voor hun
oppositie tegen Paulus' prediking *. Hebben zij mogelijk
op een verwijdering tusschen de broeders onderling gespeculeerd?
Het is zeer goed mogelijk, dat door de intensieve werkwijze van de Judaisten verschillende eenvoudige Jodenchristenen verward zijn geraakt', waardoor zij de prediking van Paulus met begrijpelij ken schroom tegemoet
traden. Zij zijn er bang voor gemaakt. Indien dit zoo is,
wordt onze gedachte bevestigd, dat Paulus in dezen tijd
van uiterst snelle ontwikkeling der groepeeringen, zich
veel moeite heeft gegeven om de eenheid der Kerk vast
te houden, maar tot geen prijs ten koste van de waarheid *.
Zien wij goed, dan hebben de Jodenchristenen in dezen
overgangstijd veel voorrechten ontvangen. Dat kon alleen,
omdat zij Christenen waren. Daartegenover rees tegen de
Judaisten almeer verzet, omdat zij C h r i s t e n j o d e n
waren en , , u i t d e w e t " wilden blijven leven.
ANTIOCHIË

De vervolging, die ontstaan is na Stephanus' dood, heeft
de jeugdige Jeruzalemsche Kerk naar alle zijden uiteengedreven. Getrouw aan hun roeping, predikten de verstrooiden overal, dat Jezus is de Christus. Tot in Antiochië
toe. Maar zij deden dit, iir|5evi AaAoüvTes TÓV Aóyov ei
|JT) lióvov 'louSaiois. (Handelingen i i : 19). Enkele mannen onder hen, — zij kwamen van Cyprus en van Cyrene —
hielden zich aan deze gewoonte niet en spraken ook tot
^ J. Gresham Machen, a.w., pg. 126.
^ Dezelfde, t.a.p.
' F. Chr. Baur, a.w., pg. 222, 223.
' De invloed van het Hellenisme in de Christelijke Kerk, een apart onderwerp,
laten wij onbesproken.
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de niet-Joden ^. Met de streek van afkomst der predikers
zal wel samenhangen, dat straks de Cyprier Barnabas naar
Antiochië wordt gezonden, om hoogte van zaken te
nemen ^.
Volgens Josephus' woonden er in Antiochië zeer veel
9oPoO|jievoi TÓV 0eóv, die trouw met de Synagoge meeleefden. Ook dezen hoorden nu het Evangelie. Dat was
iets nieuws. Want het ging nu niet langer om de prediking
tot enkelingen, maar het werd een spreken TTpós T O U S
"EAArjvas*, tot de Grieken a l s g r o e p .
Het is van belang, deze verandering in de prediking te
constateeren, omdat er uit blijken kan, dat men in Antiochië deze gewoonte ging volgen, e e r P a u l u s a l s
A p o s t e l d e r H e i d e n e n o p t r a d . De latere
Apostel v o n d in Antiochië de methode om, van de
Synagoge uit, het Evangelie te verkondigen Reeds eerder
hebben wij gezien, dat de Farizeën dezelfde methode
toepasten; zij blijkt ook in Antiochië spoedig navolging
te hebben gevonden
Het spreekt vanzelf, dat de vraag over de toelating van
de niet-Joden tot de Christelijke Kerk, incidenteel in
Jeruzalem reeds gerezen, te Antiochië in al scherper belijnden vorm moest te voorschijn komen. De vraag kreeg
door het kerkelijk leven van Antiochië symptomatischen
nadruk. ,,The Church of Antioch then was in a somewhat
anomalous condition. It contained a member of Greeks,
who were in the position of,,God-fearing proselyts" —but
had not conformed to the entire law; a n d t h e q u e s t i o n was still u n s e t t l e d what was t h e i r
s t a t u s in t h e C h u r c h " ^ .
'
^
'
*
'

A. Hausrath, a.w., pg. 41 vv.
Handelingen 11 ; 20, 22, 23, 24.
Flavius Josephus, Bellum Judaicum, VII, 3, 3.
Handelingen 11 : 20.
W . M. Ramsay, a.w., pg. 44.
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Aanvankelijk is de verhouding met de Kerk van Jeruzalem uitstekend geweest. Men hield in Antiochië een
inzameling voor de broeders in Judea, om hen te helpen
in den komenden hongersnood ^.
De moeilijkheid, die op den duur ontstond, werd veroorzaakt door de samenstelling van de Antiocheensche Kerk.
Wie waren haar leden, hoe was haar groepeering?
Het antwoord op deze vraag kan tegelijk een positief verweer zijn tegen de ideeën van Bousset, die bij zeer velen
ingang hebben gevonden ^. Bousset wil de verklaring van
de moeilijkheden in de Antiocheensche Kerk daarin zoeken, dat zij evenals de overige ,,urchristliche hellenistische
Gemeinden" gegroeid is in de atmospheer van den
KYRIOS-NUS-HERMES-cultus.
Op dit vraagstuk moeten wij ingaan, niet om een beknopte
weergave te geven van de litteratuur, die verwantschap
van Paulus met de mysterienreligies heeft bepleit of bestreden. Ook niet om het verschijnsel van het Hellenisme
aan de orde te stellen. Wij raken deze materie alleen even
aan, omdat Bousset voor zijn theorie sterken steun meende
te mogen vinden in de toestanden van de Kerk te Antiochië. In de typeering van het Antiocheensch kerkelijk leven heeft hij Paulus' prediking betrokken en onzes
inziens eenzijdig en onjuist beoordeeld. Zelfs als men
Boussets ideeën gematigd weergeeft en van oordeel is,
dat in Antiochië „Jezus als de ,,kyrios", d.w.z. de grootvizier des Allerhoogsten, blijkbaar het kenmerk was van
de prediking der Hellenisten, in wier midden Paulus
straks volkomen op zijn plaats blijkt te wezen" ', blijven
hiertegen nog bezwaren. Bousset heeft zijn standpunt
moeten verdedigen door herhaalde en ingrijpende af* Handelingen 11:28 vv.
' W. Bousset, Kyrios Christos, Göttingen, 1913, 2e dr., 1921.
' J. de Zwaan, Handelingen der Apostelen, Tekst en Uitleg, Groningen, 1920,
cap. II : 20.
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wijking van den overgeleverden tekst. Men lette op de
methode, die hij volgt, om in zijn genoemd werk"^ te
bewijzen, dat de naam van den Heiland alleen Jezus is
geweest en door de overlevering is omgewerkt en aangevuld met den naam Christus ^.
In diezelfde lijn voortgaande, schrijft hij ', dat de band
tusschen Paulus en Jeruzalem zeer ,,dürftig" is geweest.
Zoo is de uitzending van Saulus door den joodschen
Raad * historisch zeker onjuist. Dit dan op grond van
Galaten i : 22, waar Paulus zegt, dat hij in Judea een
vreemde is. Antiochië was al Hellenistisch getint, ook
zonder Paulus. En ,,jedenfalls hat der Apostel seine Entwickelung als Christ auf dem Boden der hellenistischen
Gemeinden erlebt" ^.
Antiochië typeerende, zegt Bousset*: „Wie die beinahe
gleichzeitigen gnostischen Sekten sich sammeln um den
KÜpios — Simon, die Kupia — Helena, die Kupia — I^riTrip,
den Küpios — NoOs — Hermes; wie die Agyptische Religion sich konzentriert im Kultus des Herren Osiris,
Isis, Serapis, so fasst sich das jonge Christentum im
Kultus des Herrn Jesus zusammen". Paulus erkent dat
zelf, schrijft Bousset, in I Korinthen 8 : 5 w . En wat den
,,Kultus des Herrn Jesus" betreft': ,,Auf dem Kyrioskult
der Urgemeinde ruht die ins Persönlich-geistige erhobene
Christusmystik des Apostels. Wie für Paulus das Pneuma
aus dem beherrschenden Element des gottesdienstlichen
Lebens zu dem das ganze neue religiös-sittliche Leben des
Christen beherrschenden Faktor wird, so erfahrt derKyrios'
^
'
*
^
'
'

W. Bousset, a.w.
Dezelfde, a.w., passim. Cf. den index der teksten.
Dezelfde, a.w., pg. 92.
Handelingen 9 : 1 .
Dezelfde, a.w., pg. 92.
Dezelfde, a.w., pg. 119.
Dezelfde, a.w., pg. 172.
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Glaube eine ganz analoge Vertiefung und Erweiterung".
Het is spoedig in te zien, dat deze,, rehgionsgeschichtUche"
verklaring van Paulus' prediking niet met de feiten strookt ^.
Tegen de door Bousset geopperde ideeën pleit de eenheid
der Antiocheensche gemeente, die in Handelingen 13 : i
wordt meegedeeld. Het zou onbegrijpelijk zijn geweest,
dat een Kerk, die toch ook een belangrijk aantal Jodenchristenen onder haar leden telde, met zulk een geprononceerd-Hellenistischen Kyrios-cultus genoegen zou hebben genomen. Trouwens de goedkeuring van Barnabas,
een kerkvisitator van ,.professie", komt dan ook in een
eigenaardig licht te staan.
Maar vervolgens — en dat zegt positief veel meer — a l s
er oneenigheid ontstaat in Antiochië, is het in het geheel
niet over het door Bousset genoemde punt. Wanneer de
vraag opduikt naar de kerkelijke positie van de Christenen uit de Heidenen, is deze quaestie van a tot z u i t
J e r u z a l e m g e ï m p o r t e e r d ^ . In de zoo sterk
gevarieerde Antiocheensche Kerk gaat het niet om het
,,d a t", alleen om het „h o e ?" ' Wel een bewijs, hoezeer er banden gelegd waren tusschen Heidenchristenen
en Jodenchristenen.
Vervolgens kan, tegenover de gedachten van Bousset,
gewezen worden op het geestelijk verleden van de Antiocheensche Heidenchristenen. Zij waren opgegroeid in de
schaduw van de Synagoge. En hoezeer de leiding van de
Synagoge in goede handen was, blijkt uit het woord van
^ C f K. Pieper, Paulus, Munster, 1926, pg. iS2vv. Pieper verwijst naar Psalm
i i o : i; Mattheus 22 : 43; Markus 12 : 37; Lukas 20 : 34; I Korinthen IS : 2S
en zegt: ,,Die Kyriosbezeichnung Jesu, die uns schon im Munde Jesu selbst
(Mk 1 1 : 3 ; Mt. 21 : 3; Lk 19 ; 31, 34; 6 ; 46) und auf den Lippen der Urgemeinde (cf. Apgsch. 2 ; 36) begegnet, ist also in ihrer Genesis nicht hellenistischer
Provenienz, sie ist nicht heidnisches Lehngut, . . . . sondern ist aus dem geistigen
Leben und Gut des Judentums hervorgewachsen".
^ Handelingen 1 5 : 1 .
' W . M. Ramsay, a.w., pg. 157.
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lof, dat Jakobus op het Jeruzalemsche Convent heeft
gesproken ^: Mozes raakt in de steden nog niet in het
vergeetboek.
Daarbij komt tenslotte de goedkeuring van de Apostelen
uit Jeruzalem ^. Barnabas had in opdracht van Jeruzalem onderzocht, hoe men in Antiochië God diende.
Hij adviseerde, op den ingeslagen weg voort te gaan:
Tf) TtpoOéaei Tfjs KapSias TrpoCTiJiéveiv'. Hij was zoozeer
met den gang van zaken ingenomen, dat hij in Antiochië
zich den persoon van Saulus herinnerde. Een man, dien
Barnabas voor deze Kerk bijzonder geschikt achtte. Hij is
Paulus gaan zoeken en heeft hem naar Antiochië gebracht.
Ook het sobere gegeven van Handelingen i i : 25, 26 is
voor ons doel van groot gewicht. De latere Apostel v o n d
in Antiochië een bepaalden toestand, die vóór zijn komst
reeds in de Christelijke Kerk ontstaan was. Vervolgens
is het van beteekenis, dat deze toestand was gegroeid in
nauwen band met de Synagoge. Maar bovenal is het voor
ons onderwerp gewichtig, dat Barnabas in Paulus den
man meende te hebben gevonden, die voor Antiochië
paste. Zóó iemand moest deze Kerk bearbeiden. Een Jood
van Cilicische afkomst, Tarsier, maar tegelijk Hebreër
uit de Hebreen, Benjaminiet en kosmopoliet.
Door Paulus is Antiochië uitvalspoort naar Europa geworden *. Paulus is, mede door Antiochiës kerkelijk
leven, geworden de pionier van de prediking onder de
Heidenen in de schaduw van de Synagoge *.
^ Handelingen 15 : 21.
^ Handelingen i i : 23.
' t.a.p.
* N.B. ook Handelingen 11 ; 26. Daarin ligt opgesloten, dat de richting zich
duidelijk afteekende. Indirect is dit het gevolg van de bewustwording der Heidenchristenen; eerste vrucht van Saulus' werk in Antiochië.
' Voor de verdere geschiedenis van de Kerk te Antiochië verwijzen wij naar de
bespreking van Handelingen i s .
N.B. Een zeer scherpe veroordeeling van Paulus' optreden in Antiochië is te
vinden bij J. Kastein, Eine Geschichte der Juden, Berlijn, 1931, pg. 244 vv.

HOOFDSTUK V
DE OORZAAK VAN DE JOODSCHE ELEMENTEN
IN PAULUS' OPTREDEN
Het spreekt vanzelf, dat ons onderzoek niet afgeloopen
is, wanneer wij de teksten, die daarop betrekking hebben,
achtereenvolgens hebben besproken. Evenals anderen
naar de oorzaak van de joodsche elementen in Paulus'
optreden gezocht hebben, moeten ook wij trachten deze
feiten te verklaren. Op verschillende plaatsen ^ gaven
wij reeds enkele aanwijzingen.
Vooraf is het echter zaak, dat wij hoor en wederhoor doen
plaats vinden. Daartoe hebben wij in de bonte mengeling
van gedachten eenige orde aangebracht. Weliswaar gaat
deze groepeering niet in alle deelen op, omdat sommige
auteurs meer dan één oplossing voorslaan, maar zij kan
toch verder helpen.
Achtereenvolgens behandelen wij:

a. A c c o m m o d a t i e ,
b. I n c o m p e t e n t i e ,
c. I n c o n s e q u e n t i e ,
d. E v o l u t i e .
a. A c c o m m o d a t i e .
Doorgaans wordt de accommodatie in Paulus' optreden
vastgeknoopt aan de behandeling van I Korinthen 9 : 20.
Daar heeft de Apostel volgens veler idee de deur ervoor
1 Cf. Hoofdstuk III.
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open gezet. Hoe men dat ook wendt of keert, ,,es lebten
zwei Seelen in seiner Brust". Eenerzijds erkent Feine ^,
dat Paulus de Heidenen toebracht zonder het juk van de
wet op hun schouders te leggen . . . . en toch ,,Paulus
bheb Jude. Nicht nur hat er das 'louSaico Te TrpcÓTOv
Kai "EAArivi (Romeinen i : i6) festgehalten, nicht nur
blieb die Geschichte Israels für ihn wie das A so das O
der Heilsgeschichte (Römerbr. 9-11), sondern der lebendige, heilige, fordernde und richtende Gott und die Unverbrüchlichkeit seiner Israel gegebenen Offenbarung
blieben allezeit Grundelemente seiner religiösen Überzeugung. D a h e r s i n d b e i i h m s o w o h l d a s
J u d e n t u m v e r w e r f e n d e wie das Judentum bejahende Ausserungen möglich.
Acht en twintig jaar later verdedigt Feine dezelfde gedachte opnieuw in zijn ,,Paulus" ^, als hij verwijst naar
tal van plaatsen (Philippenzen 3 : 5 w.; Galaten 1:13;
II Korinthen 11: 22), waar Paulus spreekt over de liefde,
die hij tot zijn volk heeft. Trouwens, Feine meent, dat
het gaan naar de Synagoge niet enkel een gewoonte voor
Paulus in zijn zendingswerk is geweest. Hij legt er nadruk op, dat wij Paulus toch vooral h i s t o r i s c h
moeten verstaan.
In den grond is het dezelfde gedachte, die indertijd door
van Manen is uitgesproken, al schreef hij het veel scherper:
„Paulus schikt zich naar de omstandigheden" ', want hij
wil ,,geen ergernis geven aan Joden en Grieken" *.
Vóór dien tijd had Pfleiderer reeds gezegd, dat velen in
Handelingen der Apostelen wel ,,tendenziöse Erdichtungen" aanwezen. Maar hij had er terstond als verklaring
^ Cf. P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, Leipzig, 1899, pg.
182/3.
^ Verschenen in Gütersloh, 1927; Cf. dl. 2, pg. 208 vv.
' W . C. van Manen, Paulus, III, Leiden, 1896, pg. S3/4. op I Korinthen 9 : 20.
* Dezelfde, a.w., pg. 109, op I Korinthen 10 : 32, 33.
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Bij deze rubriek noemen wij ook Gresham Machen^,
die naar aanleiding van Handelingen 15, over Paulus zegt:
,,Paul was much more accommodating than the Decree
would demand. Paul was not the man to insist upon
blatant disregard ^ of Jewish feelings where Jews were
to be won to Christ".
Deissmann verklaart', dat ,,Paulus bis z u l e t z t . . . . frommer Bibel-Jude gewesen ist". ,, LXX-Jude". Dat blijkt
wel uit de sterk-joodsche trekken van zijn schrijftrant:
de analogie: I Korinthen 15 : 35 w.; de mededeehngen
over landbouw en soldatenleven: I Korinthen 9 : 7 ; de
redeneering a minori ad malus: Romeinen 11 : 12, 24; en
a maiori ad minus: I Korinthen 6 : i vv.; Romeinen 11:2.
Tenslotte Pieper *, die, hoewel arbeidende in nauwe aansluiting aan de Heilige Schrift, toch een zekere accommodatie meent te moeten aannemen. Maar hij zoekt die
vooral in den stijl, in het gebruik van allerlei woorden,
als: ZcoTrip, dat ook van Asklepios en van Caesar gebruikt
werd. Verder wijst hij op allerlei mysterie-woorden als:
liUCTTTipiov, TéAeios, adpKiKos, K.T.A. Maar in hoeverre dit
accommodatie is, beslist hij eigenlijk niet.
Hij verwijst naar Reitzenstein ®, maar eindigt zonder conclusie: Het is onzeker ®.
b. I n c o m p e t e n t i e .
Nauw verwant met de accommodatie is het gevoelen van
hen, die Paulus' houding tegenover het Jodendom willen
^ J. Gresham Machen, T h e origin of St. Pauls' religion. New York, 1921, pg. 92.
^ Deze eigenaardige uitdrukking beteekent: Hij was er de man niet naar, om aan
te dringen op openlijke veronachtzaming van Joodsche gevoelens.
' A. Deissmann, Paulus, 2e dr., Tubingen, 192S, pg. 84.
* K. Pieper, Paulus, Munster, 1926, pg. i s o v v ,
^ R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen, Leipzig, 1910, pg. S9.
* Voor verder onderzoek over ,,Paulus en de mystiek", verwijzen wij naar K.
Deissner, Paulus und die Mystik seiner Zeit, 2e dr., Leipzig, 1921, pgg. I—17A. Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus, 1930.
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verklaren uit incompetentie. De Apostel is geslingerd
tusschen willen en niet-kunnen en hij is in zijn levensgang slachtoffer van zijn principes geworden. Sommigen
hebben deze zwakheid begrijpelijkerwijs vastgekoppeld
aan Paulus' zucht om te accommodeeren. In abstracto
zou dat zeer goed mogelijk zijn. In accommodatie k a n ,
niet het minst, als zij vi coactus optreedt, een groote mate
van zwakheid openbaar worden.
Van ouden datum is het oordeel van Bruno Bauer ^, die
naar Handelingen i8 : 21 wijst: 5eï [xe. Ook Handelingen
20 : 6 verraadt Paulus' wettische houding. En in 20 : 16
onderstreept de haast om in Jeruzalem te komen dit nog
eens bijzonder.
Eenigermate behoort bij deze groep ook Feine met zijn
opmerking ^, dat de wetenschappelijke beschouwing over
Paulus' leven vooral zal moeten letten op het feit, dat het
geheele werk van den Apostel ,,individuell und zeitgeschichtlich bedingt ist". ,,IndividueU" verklaart hij aldus:
Een ander zou het heel anders gedaan hebben — en
,,zeitgeschichtlich": Paulus heeft zich zijn kennis vergaderd langs de in zijn tijd mogelijke wegen'.
Diezelfde gedachte vinden wij, in ongeveer denzelfden
tijd, bij Zehnpfund*.
Onder b. moet ook vermeld worden de beschrijving van
Clemen over Paulus' zwakke verschijning ', diens weinig
stoere optreden", ziekte en gebrekkige rhetoriek. Wat
was de tegenstelling met Apollos in Korinthe opgevallen!
Zoo wordt Paulus' zwakheid van lichaam gebruikt om de
•• Br. Bauer, Supplement zur Kritik der Evv. und Apgsch., Berlijn, i8so, pg.
92/3.

^ P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, Leipzig, 1899, pg. 195.
' P. Feine, a.w., pg. 194.
* R. Zehnpfund, Das Gesetz in den Paulinischen Briefen, Neue Kirchl. Zeitung,
8e jrg., 1897, pg. 412.
" C. Clemen, Paulus, II, Giessen, 1904, pg. 107.
* I Korinthen 2 : 3 ; II Korinthen 10 : 10.
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zwakheid in zijn optreden te verklaren. Hij heeft geen
indruk gemaakt, het was louter ,,individueH".
Het uitvoerigst heeft Harnack voor deze meening gepleit ^. Hij knoopt zijn beschouwing vast aan Handelingen
15. Merkt daarbij op, dat Paulus door deze joodsche
restricties zichzelf heeft bemoeilijkt, belast, verward en
schade berokkend. Hij heeft wel een geheel nieuwe
theocentrische en universeele beschouwing gegeven, maar
Jood en Heiden kon hij nog niet gelijkwaardig achten.
,,Er schreckt vor der letzten Konsequenz . . . . er blast
in dem Momente wo es schon beendigt scheint das Gefecht selbst ab und begibt sich in das Lager der Feinde ^.
De oorzaak voor deze houding is te vinden in gebrek aan
doorzetten, in gebrek aan kracht: ,,dazu reichte seine Kraft
nicht aus, dazu war der Jude in ihm noch zu machtig
und die Piet at gegen den Inhalt des Alten Testaments
noch zu gross. Am letzten Punkte macht der Apostel
halt und statt das Israel Kcrrd adpKa entschlossen nunmehr
aus der Heilsgeschichte ganz zu streichen, lasst er es
doch bestehen und kehrt die urapostolische Erwartung
einfach um: erst die Heiden, dann doch das Israel Korrd
adpKa'.
Later* komt Harnack op ditzelfde punt nog eens terug
in veel krasser woorden: ,,Seine Schranke lag darin dass
er diese Gedanken ( = seine progressive religiose Gedanke)
nicht zu Ende gedacht hat, demgemass an einem unklaren
Kompromiss mit dem Lebensgedanken des Judentums
festhielt uns statt auf der ganzen Linie den Kampf zu
führen, dem Juden im Judenchristen an wichtigen Punkten
Recht gab — nicht aus Feigheit oder Unwahrhaftigkeit,
' A.
^ A.
' A.
* A.

Harnack,
Harnack,
Harnack,
Harnack,

Beitrage zur Einleitung in das N. T., IV, Leipzig, 1911, pg. 34.
a.w., pg. 3S.
a.w., pg. 34.
a.w., pg. 42.
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s o n d e r n weil der J u d e in i h m s e l b e r
n o c h zu m a c h t i g war".
Volgens Harnack vinden wij de consequente overwinning
van dit vraagstuk pas later, bij Justinus, die het houden
van de wet zonde noemt; de beloften aan Israël gegeven,
alleen voor Israël Korrd TTveÖMa van beteekenis acht; de
Jodenchristenen, die de wet houden, geen Christenen,
maar Joden noemt en zulken eigenlijk den broedernaam
niet wil verkenen.
Wanneer Harnack de houding van Paulus typeeren gaat,
doet hij dit met woorden, die aan duidelijkheid niets te
wenschen overlaten: Paulus is als de vrouw van Lot,
want ,,er hat dabei wie Lots Weib doch noch immer
rückwarts geschaut" ^.
Dit krasse woord verzacht hij in het einde met de opmerking, dat deze ,,Doppelstellung" een groot voordeel
geweest is voor het zendingswerk, ,,denn sie stellte ein
Ubergangsstadium dar . . . . die Revolution war vermieden" ^.
Het is niet te verwonderen, dat een man als Jülicher met
een dergelijke opvatting van Paulus' ,,jüdische Schranken"
geen genoegen nam'.
Tegen Harnack's opvatting van Romeinen 11, maar niet
minder tegen diens uitlegging van 2 Thessalonicenzen 2,
Galaten 5 : 1 1 ; Handelingen 21 rees Jülichers bezwaar.
Galaten 5:11 is niet een kwaad, dat wij Paulus mogen
aanrekenen. Het is laster van de vijanden. Wat Paulus
leerde, is duidelijk te vinden in Galaten 5 : 3; 6: 12, 13*.
^ A. Harnack, a.w., pg. 43.
^ A. Harnack, a.w., pg. 44, cf. ook pgg. 40—42.
* A. Jülicher, Protest. Monatshefte, 17e jrg., Leipzig, 1913, pg. 4.
Jülicher verwijst voor Harnacks opvatting niet alleen naar diens Beitrage zur
Einleitung, IV, zie boven, maar ook naar Harnacks Dogmengeschichte,
4e dr., 1909, pg. 100.
* Voor Jülichers beschouwing over Romeinen 11 en de verklaring van Harnack
verwijzen wij naar pg. 37.
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Volgens Jülicher stelt Paulus de verhouding van Jood en
Heiden niet op den voorgrond. Dat heeft Harnack ervan gemaakt. Paulus beziet deze quaestie theocentrisch;
dan komt de zaak heel anders te staan.
Philippi heeft de oplossing daarin willen zoeken, dat
Paulus practisch de joodsch-wettische opvatting christelijk
overwint, maar theoretisch in zijn geloofsvoorstelling
zooveel mogelijk de wet heeft vastgehouden ^.
In zekeren zin gaat ook Deissmann dezen kant op. Immers op de vraag, ,,ob Gott sein Volk verstossen hat",
antwoordt hij, dat dit geen vraag is om als probleem op
te lossen. „Aber gedanklich . . . . aus der Begeisterung
seines Glaubens und aus der Liebe zu seinem Volk heraus
(hat er) die peinigende Frage doch beseitigt ^. Wanneer
wij dit laatste werkwoord mogen vertalen in dien zin,
dat Paulus deze vraag ,,terzijde heeft gezet", ,,zich ervan
heeft afgemaakt", ligt in deze uitdrukking een aanwijzing
in de richting van incompetentie. En Deissmann's opinie
verschilt niet veel van die van Harnack.
Onder deze groep hoort ten deele ook thuis de sterk gekleurde teekening, die door Joseph Kastein' van Paulus'
hcindelwijze is gegeven. Omdat Kastein stamt uit hetzelfde volk, dat ook den Apostel der Heidenen voortbracht, moest hij gevoelen, dat hij Paulus geen recht laat
wedervaren.
Wij nemen enkele van zijn uitdrukkingen over: ,,Da, wo
man ihm (1. e. Paulus) glaubt und ihm folgt, ist er milde,
vaterlich, wohlwollend, gütig. Aber da, wo er Widerstand spurt, ist er von einer überschnellen, aggressiven
Gereiztheit. Noch predigt er, seinem Prinzip getreu,
Juden und Heiden in gleicher Weise; aber er hat bei den
•' Fr. PhiUppi, Paulus und das Judentum, Leipzig, 1916, pg. 3.
' A. Deissmann, Paulus, ze dr., Tubingen, 192s, pg. 79.
' Joseph Kastein, Eine Geschichte der Juden, Berlijn, 1931.
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Juden trotz seiner pharisaischen Gelehrsamkeit einen
ungleich schweren Stand. Sie widersprechen ihm. Es ist,
als ob Paulus auf diesen Widerspruch gewartet hatte, als
sei er sich bewusst gewesen, dass in diesem Stadium seine
Sekte noch in einem Zwitterzustand lebe . . . . Er sagt
den Juden: ,,Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt
worden"" ^.
,,Selbst die Psalmen ^, diese individuellen Ergüsse glaubiger Einzelmenschen, diese liturgischen Gesange aus
der schöpferischen religiösen Potenz des Judentums deutet
er ohne Hemmung als Weissagungen um, die zich auf
das Erscheinen Jesu beziehen".
,der Renegat ist nur fortgegangen von seinem Gott;
nie ist er endgültig entlassen. Aus dem Gedemken an
solche schicksalhafte Bindung zuckt ihm standig die
Hand, um zu einem Schlage auszuholen: Haltung der
Notwehr" ' .
c. I n c o n s e q u e n t i e .
Slechts weinigen hebben de houding van den Apostel
Paulus willen beschouwen als bewuste, min of meer opzettelijk bedoelde inconsequentie. Doorgaans verzwakt
men haar tot incompetentie. Wij meenden echter de
volgende uitlatingen wel tot een afzonderlijke categorie
te mogen vereenigen. Zij zijn alle drie van betrekkelijk
ouden datum. Waarschijnlijk zal Kastein zich voor onzen
tijd wel bij deze groep aansluiten*.
Ernest Renan * vergelijkt het optreden van Paulus bij
voorkeur met dat van Jezus Christus, den van God Gezondene. De laatste ,,n'avait pas marqué ce qu'il voulait
^
*
'
*
*

Joseph Kastein, a.w., pg. 248.
Joseph Kastein, a.w., pg. 250.
Joseph Kastein, a.w., pg. 2S6.
Cf. onder b. Incompetentie.
E. Renan, Saint Paul, Parijs, 1869, pg. 58.
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conserver du judaïsme . . . . A vrai dire, c'était la, pour
un grand poète comme lui, un détail insignifiant. Quand
on est arrive a connaitre Ie Père celeste, celui qu'on adore
en esprit et en vérité, on n'est plus d'aucune secte . . . .
Circumcision, baptême, paque, azymes, sacrifices, tout
cela devient également secondaire. On n'y pense plus".
En na deze vooropgeschoven gedachten over de komst
van Christus, volgt dan het oordeel over Paulus, dat wij
onverkort weergeven^: ,,Paul voit de nos jours finir son
règne; Jésus, au contraire, est plus vivant que jamais. Ce
n'est plus l'Epitre aux Romains qui est Ie résumé du
christianisme, c'est Ie Discours sur la montagne. Le vrai
christianisme qui durera étemellement vient des Evangiles,
non des Epitres de Paul. Les écrits de Paul ont été un
danger et un écueil, la cause des principaux défauts de la
théologie chrétienne; Paul est le Père du subtil Augustin,
de l'aride Thomas d'Aquin, du sombre Calviniste, de
l'acariatre Janseniste, de la théologie féroce qui deimne
et predestine a la damnation.
jésus est le père de tous ceux qui cherchent dans les
rêves de 1'ideal le repos de leurs ames. Ce qui fait vivre
le christianisme, c'est le peu que nous savons de la parole
et de la personne de Jésus".
Combinatie van dit citaat met het voorgaande geeft een
duidelijk beeld van Renans visie op het werk van den
Apostel Paulus. Het is half, het is gebroken door inconsequentie. Latere eeuwen hebben den last van deze erfenis moeten dragen.
Langs een geheel anderen weg komt ook Feine tot de
conclusie, dat zekere inconsequentie niet te miskennen
is^. Dit zou, volgens hem, vooral blijken uit Paulus'
houding tegenover het Oude Testament. De Apostel
^ E. Renan, a.w., pg. S70.
' P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, Leipzig, 1899, pg. 192 w .

OORZAAK VAN DE JOODSCHE ELEMENTEN

171

heeft die Schrift tot op de letters beschouwd als het onverbreekbare woord van God. De Korinthiërs werden gewaarschuwd, om boven de Schrift niet uit te gaan^;
Paulus vond in het Oude Testament de praeformatie
van het Evangelie ^; trof er bewijzen aan voor de algemeene
zondigheid van het menschelijk geslacht'. Kortom, Paulus
citeerde het Oude Testament bijzonder gaarne . . . . en
toch, hij toonde anderzijds uit datzelfde Oude Testament
aan, dat het hoofdaccent, de kern van deze ypa9fi, de
wet, ,,hinfallig" geworden was. Hij predikte Gods gerechtigheid X*^PÏ5 vópou. En als men hem daartegen aanvoerde, dat hij op die manier het Oude Testament te niet
maakte, wees hij die beschuldiging met klem af*. Hij
beweerde het Oude Testament geheel aan zijn zijde te
hebben ®.
Tot bewuste inconsequentie komt ook Jülicher ^, wiens
opinie wij met de woorden van Pieper '' aldus saamvatten:
,,Pauli Charakter trate in das hasslichste Licht, wenn er
trotz der im Galaterbrief bekundeten Erkenntnis in der
fundamentalsten Frage selber das Beispiel zur Unterwerfung unter ein falsches Gebot gegeben hatte". De
beide keeren, dat Pieper in deze conclusie de irrealis
gebruikt, geven een aanwijzing in welke richting Jülicher
zich de oplossing denkt. De gegevens moeten onjuist
zijn. En op de mededeelingen in Handelingen valt de
eerste verdenking. Die zullen onbetrouwbaar zijn *.
* I Korinthen 4 : 6 .
" Romeinen i : i w .
° Romeinen 3 : 4, 10-18, 20.
* Romeinen 3 : 31.
^ Cf. Galaten 3.
° A. Jühcher, art. Timotheus, P.R.E., 3e dr., 1907, dl. XIX, pg. 781 w .
' K. Pieper, Paulus, Munster, 1926, pg. 148/9.
' Voor deze opmerking verwijzen wij naar hoofdstuk I; Lukas de auteur van
Handelingen.
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d. E v o l u t i e .
Levendige discussie is ontstaan rond de vraag, of in den
loop der jaren in de gedachten van den Apostel Paulus
een ontwikkeling, een uitgroeien heeft plaats gevonden.
In eersten aanleg zou hij de volle consequenties niet hebben doorzien, maar langzamerhand, ook al door de oppositie, die hij ondervond, groeide hij uit tot volle klaarheid.
Feine ^ is tegen deze opvatting met groote beslistheid opgekomen en heeft tegen Lüdemann, Clemen, Lütgert en
Sieffert volgehouden, ,,dass eine wesentliche Verschiebung
der Stellung des Paulus zum Gesetz in der Zeit von der
Abfassung des Galaterbriefes im Jahre 54 bis zur Abfassung des Römerbriefes im Jahre 57 nicht ist eingetreten". Alle wezenlijke elementen waren met zijn bekeering op den weg naar Damaskus aanwezig.
Deze opinie wordt niet door velen voorgestaan. Behalve
door degenen, die bij Feine bestreden worden, vonden wij
dezelfde opvatting verdedigd o.a. door Sabatier ^, die beweert, dat het wijzen op een bepaalden groei bij Paulus
het eerst door Usteri naar voren is geschoven^. In dien
geest geeft Sabatier als zijn overtuiging te kennen, dat
Paulus aanvankelijk niet geheel tegen de besnijdenis is
geweest; later heeft hij haar verworpen.
Juncker, wiens: ,,Ethik des Apostels Paulus" verscheen,
respectievelijk in 1904 (Ie deel) en in 1919 (lie deel), verwijst nog naar Hausrath en naar Francke. Zelf groepeert
hij, in aansluiting aan Clemen *, de brieven van Paulus
als volgt: I en II Thessalonicenzen; I en II Korinthen: de
jodenchristelijke brieven; Romeinen: het keerpunt, ter^ P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927, pg. S33, S44/S.
* A. Sabatier, L'Apótre Paul, Paris, Strassbourg, 1870, pg. 3 w .
' L. Usteri, Entwickelung des Paulinischen Lehrbegriffes, se dr., 1834, pg. 7.
Sabatier, a.w., is van meening, dat de gedachte van Usteri ontijdig door de Baursche theorie in de schaduw is gesteld, maar niettemin alle aandacht waard blijft.
* A. Juncker, a.w., dl. II, pg. 167/8.
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wijl de brieven aan Efeze, Philippi en Kolosse de volle
klaarheid doen zien.
Wrede ^ vat zijn oordeel samen, als hij schrijft, dat Paulus,
ondanks zijn grootheid toch ,,im Banne seiner jüdischer
Vergangenheit" gevangen is gebleven. Eenzelfde gedachte
verdedigt Glover ^.
Zonder alle onder a tot d genoemde argumenten één voor
één te weerleggen, willen wij toch trachten aan te toonen,
waarom geen enkele der aanbevolen verklaringen afdoende is. Tegelijkertijd kunnen wij de motieven, die wij
bij de exegese vonden, verzamelen en het laatste hoofdstuk, waarin wij onze conclusie trekken, voorbereiden.
Hoe verleidelijk de a c c o m m o d a t i e voor velen geweest is, niet te miskennen valt het feit, dat zij Paulus tot
een geheel andere figuur maakt, dan het Nieuwe Testament zou doen vermoeden. Hij werd de vreesachtige,
iemand, die zich naar de omstandigheden schikte. Was
ergens in een stad, waar hij binnenkwam, een Synagoge,
onmiddellijk zocht hij die op om de vriendschap met de
Joden te bewaren. Waren de omstandigheden anders, hij
liet het iouSaÏKCos jfjv los en voegde zich bij de Christenen uit de Heidenen.
Trekken wij de lijn van de accommodatie door, niet alleen
voor het gaan in de Synagoge, maar ook voor de reizen
naar Jeruzalem, voor de geloften en het deelnemen aan
het Nazireerschap, voor de offeranden' en de besnijdenis
van Timotheus, dan krijgen wij een voorstelling van
Paulus als van een mensch, die met alle winden kon meewaaien. Een gevatte opportunist, die vooral uitmuntte
in het berekenen van zijn kansen. In de eene stad wat
^ W . Wrede, Paulus, 2e dr., Tubingen, 1907, pg. 73, 79, 102.
° T. E. Glover, Paul of Tarsus, London, 192s, pg. S^» 70'
• Handelingen 2 4 : 17.
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meer met de Jodenchristenen, in de andere wat dichter
bij de Heidenchristenen levend, zelfs zóó, dat Petrus een
vermaning ontving over diens slappe en onwaarachtige
houding.
Zoo werd Paulus de meester in het laveeren, iure suo
doctor in de tactiek, die elke gelegenheid wist te benutten;
maar in diepsten grond een man zonder ruggegraat.
Klopt deze voorstelling met de feiten? Kunnen wij, op
grond van de gegevens, die ons ten dienste staan, zulk
een conclusie trekken?
Wij meenen, dat dit ongeoorloofd is. Want ieder, die
I Korinthen 4: 19-21; 5 : 3-5; II Korinthen 6 : 7; Galaten
I : 8, 9; 2 : 8 , 11-14; 3 : 1-4; 5 : 7, 8; Efeze 6 : 10 w.;
II Thessalonicenzen 3 : 9-14 gelezen heeft, zal toch moeten erkennen, dat in deze plaatsen een man aan het woord
is, die wist, wat hij wilde. Die van den vroegeren Saulus
overgehouden heeft volharding en vasthoudendheid, die,
als het moest, tot het bittere einde kon doorzetten. Zijn
eigen belang, zijn welvaart, zijn roem, ze zijn hem secundair, als hij maar kracht ontwikkelen kan voor zijn taak.
Daarom moeten wij de accommodatie afwijzen. Bovendien,
wie dien weg opgaat, kan tenslotte geen halt houden bij
de laatste stelling: Paulus heeft alles gedaan, terwille van
zijn liefde voor het werk, dat aan hem opgedragen was.
Zulk een argument verliest allen invloed, omdat de prediking van een dergelijken Apostel zoozeer aan kracht
heeft ingeboet, dat van zijn zendingswerk als eenheid geen
sprake meer kan zijn.
Wij staan ook voor het feit, dat wij met het constateeren
van de accommodatie niet gereed zijn. Daarop volgt meer.
Wij zullen moeten onderzoeken, welke gevolgen zij heeft
gehad.
Op dat punt botst de accommodatie opnieuw met de
feiten. Want in de historie blijkt de kracht van Paulus
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niet gelegen in meesterlijke tactiek; zijn evangelie, zijn
boodschap heeft het gedaan. En die boodschap bevat het
tegenovergestelde van plooien en schikken.
Inderdaad, met Harnack onderschrijven wij de meening,
dat het probleem gecompliceerder is. Maar wij bedoelen
daarmee niet, dat onder veel andere factoren ook de accommodatie een plaats zal moeten innemen. Wij zijn van
meening, dat deze geheel moet geëlimineerd worden, omdat zij niets oplost, maar ons brengt tot een innerlijk verscheurden en onzekeren mensch, tot een prediking, die
aan flarden ligt, tot een spelen van hoog spel (Handelingen 2i) en het einde is . . . . Paulus het jammerlijk
slachtoffer van zijn eigen werk, door niemand beschermd,
door de Joden gehaat, door de Jodenchristenen verlaten,
door de Heidenchristenen gewantrouwd.
De accommodatie maakt vroeg of laat Paulus' geheele
levenswerk tot een tragedie.
Daarbij komt nog iets anders. Wanneer wij luisteren naar
de getuigenissen van het Nieuwe Testament over zichzelf S zullen wij de geschriften van dezen bundel moeten
aanvaarden als deel van den canon, als openbaring. „Wij
staan voor het feit, dat God zich handhaaft als canon door
geschriften" ^.
Het is duidelijk, dat wij het Kfjpuypia van den Apostel
Paulus eveneens van die zijde hebben te bezien. En ook
daar zal een afwijzing van de accommodatie onvermijdelijk zijn.
Onzes inziens past de sleutel van de accommodatie niet
op het slot van Paulus' leven. Deze verklaring is onvoldoende, omdat zij niet tot de wezenlijke problemen doordringt, maar één enkelen Ariadne-draad sterk genoeg acht
* S. Greydanus, Schriftgeloof en Canoniek, Kampen, 1927, pg. 27; 29 vv.
F. W. Grosheide, Algemeene Canoniek v. h. N. T., A'dam, 193s, pg. 28 w .
" F. W. Grosheide, a.w., pg. is; cf. ook pg. 47 vv.
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om den weg in het labyrinth te vinden. Naar onze overtuiging is de accommodatie-gedachte te negatief, of juister,
geheel negatief. Zij schuwt de consequentie, zij ontwijkt
en omzeilt alle klippen. En wat men ook van Paulus'
levenshouding zeggen moge, zij is in ieder geval ver van
de negatie; zij is integendeel vol van positieve kracht,
van levenskrachtige beginselen, die hun uitwerking alle
eeuwen door behouden hebben. Paulus is de bijzonder
geschikte, TÓ cTKeöos eKAoyfjs.
Accommodatie is passiviteit. En Paulus is de kampioen
van de activiteit. Christus Jezus roept hem: Ga! en hij gaat.
Wanneer sommigen hebben aangevoerd, dat Paulus bepaalde woorden en begrippen van zijn tijd heeft overgenomen, kunnen wij niet inzien, dat uit dit gebruik eenige
accommodatiezucht zou blijken. Als Paulus gedachten, die
in zijn dagen gangbaar waren, invoegt in de zijne; als hij
staande begrippen overneemt en transponeert in de wereld
van het christelijk leven en denken, wie zal hem dat euvel
duiden?
Maar is dat accommodatie? Dan doet ieder mensch eraan
mee. Niemand kan zijn gedachten kristalliseeren in woorden, of hij gaat vormen leenen van zijn tijd. In dien zin
staat ieder mensch op de schouders van een vorig geslacht.
Wij kunnen dit het beste duidelijk maken, wanneer wij
een parallel geval in onzen tijd aanwijzen.
Wij denken aan het optreden van de Oxford-groep. Deze
beweging is met allerlei nieuwe woorden gekomen, zooals:
stille tijd, leiding, veranderen, deelen en verschillende
andere^. Nu is het opmerkelijke, dat deze woorden als
een invasie bij allerlei sprekers te hooren zijn. Niet, omdat al deze menschen met de Groep-Beweging meegaan,
* N. Buffinga, De Groep-Beweging, in: Beproeft de Geesten, Culemborg, 1934,
pg. 16 w .
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maar alleen, omdat de gebruikte woorden hun een nieuwe
mogelijkheid bieden en daarom aantrekkelijk zijn.
Maar dat is geen wezenlijke accommodatie.
Aan de weerlegging van de i n c o m p e t e n t i e als
verklaring van Paulus' houding, behoeven wij na het
bovenstaande niet veel toe te voegen. De incompetentie
is met de accommodatie nauw verwant; dus zal de critiek
ook eenzelfde richting kunnen inslaan.
Wij vinden in de Nieuw-Testamentische schriftgegevens
geen enkelen grond, om tot de overtuiging te komen, dat
Paulus in zijn optreden „janusköpfig" ^ is geweest, omdat
hij zwak was, niet bij machte om zijn werk te volvoeren.
De critiek op dezen gedachtengang kan kort zijn, omdat
de verklaring, die haar toevlucht neemt tot de incompetentie, nog verder gaat dan die van de accommodatie.
De laatste heeft nog eenige regards, de eerste maakt van
Paulus een slachtoffer. En de argumenten tegen de accommodatie gelden a fortiori tegen de incompetentie.
Afzonderlijke behandeling is alleen noodig voor het gevoelen van Harnack. Al mogen wij dezen grootmeester
in de Dogmageschiedenis niet onthouden onze erkentelijkheid en lof voor de talentvolle wijze, waarop hij zijn
gevoelen heeft verdedigd en suggestief voorgesteld, voor
de critiek van Jülicher was alle aanleiding.
Harnack ziet als laatsten grond voor zijn opvatting den
p e r s o o n van Paulus. Harnack komt steeds terug met
de verzekering, dat de m e n s c h Paulus niet is klaar
gekomen. Hij bleef steken in een innerlijk onopgelost
conflict, waarvan de neerslag ons nu onder de oogen
komt.
De oplossing, die Paulus zelf geeft in Romeinen i i , is
^ Het woord is van R. Zehnpfund in zijn art.: Das Gesetz i. d. Paulinischen
Briefen, Neue Kirchl. Zeitung, 1897, pg. 412 w .
12
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niets anders dan ,,künstUche Dialektik" ^. Hij was zelf
met het probleem niet klaar.
Onwillekeurig stelt men de vraag: Maar wie van de Apostelen was wel klaar? Petrus geleek op sommige oogenblikken een schip zonder roerganger, Jakobus heeft in
Jeruzalem en in Palestina kostelijk werk kunnen doen,
maar bleef verknocht aan het wettische leven.
Eigenlijk moeten wij zeggen: Niemand van hen kon het.
Alle Apostelen en voormannen waren incompetent. Maar
dan letten wij toch teveel op de menschen en te weinig
op den tijd, waarin deze mannen leefden. Dan vergeten
wij ook de leiding van den Heiligen Geest, die openbaar
werd.
Op meer dan één plaats laten de brieven van Paulus en de
Handelingen der Apostelen ons zien, dat God Zijn Kerk
veilig leidde. Hij zond Zijn Apostelen nieuwe wegen op,
desnoods tegen wil en dank. Hij bracht Zijn Kerk, waar
zij wezen moest.
Door diezelfde Goddelijke werking hebben wij te doen
met één Christelijke Kerk, die niet onverwachts werd
losgebroken uit haar historie en in een nieuwe openbaringsperiode tuimelde, maar die door een overgangstijd gebracht werd tot de vrijmaking door de genade van
Christus.
Zoo zien wij het Evangelie in de Kerk geleidelijk tot ontplooiing komen en missen het acute forceeren, het stormachtige, dat aan de revolutie eigen is.
Deze overgangstijd is een eenheid. Alle Tübingsche psychose moet afgewezen èn overwonnen worden.
Al hadden Petrus en Paulus in Antiochië oneenigheid,
de uitspraak van Handelingen 15 en Paulus' verklaring
in I Korinthen 9 : 20, wijzen erop, dat de Apostelen een
A. Harnack, Beitrage zur Einleitung in das N. T., IV, Leipzig, 1911, pg. 34s
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gemeenschappelijke gedragslijn hadden aangenomen. Dat
deze eenheid geen eenvormigheid beteekende, vonden wij
op verschillende plaatsen. Maar er was een band van eenheid, die allen bleven zoeken. Zij hielden voeling met
elkander.
Terwille van die noodzakelijke eenheid trok Paulus steeds
naar Jeruzalem. Aanzien doet gedenken. Er stond hem
zooveel op het spel, dat hij zich niet door persoonlijke
gevoelens mocht laten leiden. Hij heeft zichzelf gegeven
en de liefde van zijn hart gevolgd. Zien wij dein in Paulus'
optreden sporen van zijn joodsche afkomst, daarmee is
het bewijs niet geleverd, dat zijn leven een mislukking
is geworden.
Harnack heeft Paulus willen zien en begrijpen vanuit de
negatie. Want inconsequentie groeit uit negatie. Aan
dat oordeel verandert Harnack niets, wanneer hij het in
het slot eenigszins mitigeert door de opmerking, dat deze
,,Doppelstellung" voor de Kerk zulk een succes is geworden. Daarmee is zij niet goed gepraat. Het stelt ons
zelfs voor de vraag of Paulus' zoogenaamde incompetentie
soms bedoeld is als b e w u s t e inconsequentie.
Naar onze overtuiging komen wij er op deze wijze niet.
Omdat het van achter naar voren werken is. Wanneer
wij de Schrift laten spreken, komt de figuur en het optreden van den grooten Apostel der Heidenen vooral
aandacht vragen door de kracht, die ervan uitgaat. En
de trekken, die ons met deze figuur onvereenigbaar
schijnen, zullen hun verklaring moeten vinden niet in den
persoon van Paulus, niet in een mensch met dien en dien
aanleg, maar in den aard van de openbaring, in de periode
van de Historia Revelationis, waarin deze persoon leefde
en in de plaats, waar hij gesteld werd.
Paulus' werk is Geesteswerk.
De critiek op de gedachte van hen, die het optreden van
12*

i8o
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den Apostel Paulus willen verklaren uit i n c o n s e q u e n t i e , kan zeer kort zijn. De verdedigers van deze
verklaring behooren allen tot een tijd, die door de historie
is achterhaald. Zonder tegenspraak te duchten, mogen
wij zeggen, dat zij hun tijd gehad hebben.
De invloed van Ernest Renan moge aanvankelijk groot
geweest zijn, de teruggang liet niet lang op zich wachten.
Algemeen erkende men, dat Renan zich te weinig verdiepte in de wetenschappelijke gegevens, dat hij de feiten
niet ernstig toetste, waardoor hij geen blijvende beteekenis
heeft gehad.
Wat Feine betreft, zijn bezwaar moet op andere wijze
uit den weg worden geruimd. Feine behoort met zijn oplossing meer thuis bij de vorige categorie, waarbij wij hem
ook noemden.
Hij heeft echter één punt, dat bij de derde groep dient
besproken te worden. Wij bedoelen zijn uitingen over
het gebruik van het Oude Testament ^. Onzes inziens
onderscheidt Feine niet voldoende tusschen het Oude
Testament als Woord en het Oude Testament als Verbond. Het eenmaal gesproken woord keert niet terug en
wordt niet krachteloos, als de geschiedenis der heilsopenbaring voortgaat en tot haar vervulling in Christus
komt.
Wanneer het Evangelie ten volle is pleroma van de Wet,
blijft de waarde van het Woord, historisch èn normatief.
Want het Oude Testament wordt in het Nieuwe ten
volle gehandhaafd, het blijft in den mond van Christus
heeten: rpa9ri. En de Christelijke Kerk heeft, mede door
het bestaan van de geschriften van het Oude Testament, te
gemakkelijker de boeken van het Nieuwe Testament als
ypa9ri kunnen erkennen: ,,Daardoor was ze vertrouwd
* P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, Leipzig, 1899, pg. 184/5.
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met de gedachte van een schriftelij ken canon en zag ze
als van zelf uit naar een nieuwen canon, passend bij haar
bestaan" ^.
Het Nieuwe Testament hief het Oude niet op. In Christus
hield de Wet haar kracht; want het Woord van God
bleef gehandhaafd: „Gij hebt gehoord, dat tot de ouden
gezegd is . . . . maar Ik zeg U " ^. Alles hangt hierbij af
van de beteekenis, die men aan het pleroma geeft'.
Tenslotte rest ons nog de vraag, of de houding van den
Apostel Paulus kan verklaard worden uit het oogpunt
van e v o l u t i e , van langzaam zich ontwikkelen en
uitgroeien tot het standpunt, dat hij tenslotte heeft ingenomen.
Tegen deze gedachte keert zich de historie. In Hoofdstuk
II en III hebben wij een aantal plaatsen besproken, waarin
joodsche elementen naar voren komen. Mciar chronologisch
liggen deze zoozeer uiteen, dat van uitgroeien moeilijk
sprake kan zijn. Het Apostelconvent, de besnijdenis van
Timotheus, de gelofte in Kenchreae, de gelofte met de
vier mannen in Jeruzalem, I Korinthen 9 : 20, Galaten 2
behooren niet bij één periode, maar bij het geheele leven.
Het verzet tegen de Judciisten moge hoofdzakelijk tot den
eersten tijd gerekend worden, Wcinneer de Apostel in later
tijd naar Philippi schrijft, noemt hij deze dingen toch
weer (Philippenzen 3 : 2, 3).
Wil men erop wijzen, dat Paulus in zijn missionairen tijd
zich heeft moeten keeren tegen wisselende aanvallen, wij
kunnen ermee meegaan, mciar wij kunnen daarin geen
evolutie opmerken.
* F. W. Grosheide, a.w., pg. 139, 140.
* Mattheus 5 ; 27, 33.
* Wat het verwijt van Jülicher aangaat, hij spreekt wel over inconsequentie,
maar bedoelt daarmee een andere zaak. Jülicher wil geen zakelijke critiek op
Paulus' levenshouding geven. Hij meent, dat de bronnen inconsequent zijn en
somt zijn bezwaren tegen Handelingen op. Die behooren hier niet thuis.
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En wanneer Sabatier beweert, dat de Apostel in den loop
der jaren een verschillende houding heeft aangenomen
ten opzichte van de besnijdenis, gelooven wij, dat deze
uitspraak op exegetische gronden onbestaanbaar is^.
Sabatier maakt eerst ongelijke gevallen gelijk en komt
dan met zijn conclusie.
Wij stellen daartegenover iets anders. Naar onze overtuiging had Paulus, menschelijk gezien, nimmer kunnen
bereiken, wat hij bereikt heeft, wanneer hij ten aanzien
van zoo belangrijke punten als de besnijdenis, tegenover
de Judaisten een niet steeds gelijke of zelfs geleidelijk veranderende houding had aangenomen. Wat men hem ook
verweten heeft, nooit een ongelijke houding of langzaam
wijzigende tactiek.
Wat men groei noemt, vindt op een ander terrein zijn
verklaring. De Christelijke Kerk maakte een zeer gewichtige periode door. Aanvankelijk geheel verbonden
met het joodsche leven, werd zij daarvan allengs losgemaakt. In dat stadium werd Paulus geroepen om als
Jood het Evangelie te verkondigen onder de Heidenen.
Hij trok van stad tot stad en zocht de Joden en de ,,Godvreezenden" in de Synagoge op. Nooit verbrak hij den
band met zijn volksgenooten, of zij moesten hem eerst
hebben uitgeworpen. Want het was nog de tijd, dat aan
Israël het Evangelie eerst moest verkondigd worden.
Willen wij dezen Paulus begrijpen, dan moeten wij zijn
tijd verstaan. Verstaan in dien zin bovenal, dat wij er de
leiding des Geestes in aanvaarden. Voegen wij daarbij,
dat op geen enkelen grond wezenlijke verandering of
ontwikkeling in Paulus' optreden te bespeuren valt, dan
moet onze conclusie zijn, dat de vraag naar den zin van de
joodsche elementen in Paulus' leven niet beantwoord is,
"• Cf. Hoofdstuk II en III, passim.
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als wij den persoon van Paulus begrijpen, maar dat deze
vraag alleen te beantwoorden is in het kader van den overgangstijd, waarin Paulus geroepen werd om als Apostel
te arbeiden.
NASCHRIFT

Als aanhangsel bij het hoofdstuk over de oorzaak van
de joodsche elementen bij Paulus, lijkt het ons gewenscht
een beknopt overzicht te geven van het laatste ons bekende
werk, dat over het onderwerp: Paulus en het Jodendom
uitkwam.
Het is het geschrift van wijlen H. Windisch: ,,Paulus
und das Judentum", Stuttgart, 1935. Zooals alle werk van
Windisch een grondige, degelijke en oriënteerende studie.
In zekeren zin geeft hij den momenteelen stand van
zaken weer.
Dat blijkt terstond uit zijn inleiding, waarin hij, uitgaande
van Paul de Lagarde, aantoont, hoe in Duitschland een
geheel verkeerd begrip van den Apostel Paulus dreigt te
ontstaan. De Lagarde heeft drie hoofdbezwaren tegen
Paulus: 1°. Paulus heeft het Oude Testament in de Kerk
gebracht; door den invloed van het Oude Testament is
het Evangelie bijna ten gronde gegaan; 2°. Paulus heeft
ons opgescheept met de joodsche offertheorie en alles
wat dciarmee cinnex is; 3°. Paulus heeft ons verrijkt met
de farizeesche exegese, die van alles alles maken kan en
dan nog zich erop beroemt, dat zij aan de letter trouw is.
Voegt men daarbij de gedachten van Nietzsche over het
karakter van Paulus, gedachten, die bij Alfred Rosenberg
sterk hebben nagewerkt, dan is het begrijpelijk, hoe mannen als H. Gebhardt en J. B. Schairer ertoe gekomen zijn,
over Paulus te spreken als over een ,,Grenzmensch". Men
meent in hem te ontdekken een indo-europeesche geestesrichting, uitkomend in zijn opvattingen over verlossing,
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zondigheid en genade, maar vindt in hem tegelijk een
reeks van joodsche elementen, die met de zooeven genoemde opvattingen logisch in strijd zijn.
,,Paulus ist ein Mensch, der offenbar von zwei Seiten aus
zu betrachten ist" (pg. 4). ,,Paulus ist offenbar ein
Mensch, der z w i s c h e n den Rassen und z w i s c h e n
den Religionen steht" (pg. 6).
Zoodoende blijft de vraag actueel, in hoeverre Paulus in
zijn optreden joodsch bleef handelen. De getuigenissen
der brieven zijn onderling niet gelijk. Bovendien spreekt
Handelingen er nog weer geheel anders over.
Volgens Handelingen is Paulus altijd geloovige Jood en
Farizeër gebleven (pg. 12). Met zijn verleden is geen breuk
te constateeren. De breuk met de Joden ontstaat, omdat de
Joden de profetie niet willen gehoorzamen. Paulus stelt
Christus boven de wet en ziet in Christus de wet vervuld
(pg- 17)Deze stellingen, die Windisch uit Handelingen opmaakt,
vindt hij maar gedeeltelijk door de brieven bevestigd. Wel
blijft de ,,Apostel van de brieven" op en top een Jood,
maar hij heeft radicaler gebroken met het Jodendom dan
de Paulus van Handelingen (pg. 31).
Windisch is van meening, dat Lukas de apologetiek te
baat heeft genomen om Paulus te beschermen tegen de
aanklacht, dat de Apostel revolutionnair zou zijn opgetreden. Daarom stelt Lukas Paulus voor als trouwer in
het houden van de wet dan hij was volgens zijn eigen
brieven.
Daarbij wordt dan door Windisch de opmerking gevoegd,
dat Paulus wel met het Jodendom heeft gebroken, maar
niet met ,,(der) Urkunde der jüdischen Religion" (pg. 31).
Hij moet echter terstond toegeven, dat Romeinen 9 ^ 2, 3
en II : 26 toch weer bewijzen, hoe verknocht Paulus aan
zijn volk was. Al is Windisch van meening, dat daar
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van een nieuw gezichtspunt sprake is, inzooverre, als de
Apostel de hoop op het herstel Vcin Israel uitspreekt.
Zoo komt Windisch tot deze tegenstelling tusschen Handelingen en de brieven: In Handelingen is Paulus trouw
aan de wet, maar vijandig tegenover de Joden; in de brieven daarentegen is de Apostel minder trouw aan de wet,
maar zoekt hij den band met de Joden (pg. 33/4).
Deze gedachte wordt uitgewerkt in enkele hoofdstukken,
waarin Windisch allereerst de heilsleer van Paulus bespreekt (pg. 3546). Volgens Montefiore heeft Paulus in
zijn heilsleer verschillende niet-joodsche denkbeelden. En
Windisch, die deze gedachte overneemt, is van oordeel,
dat deze niet-joodsche denkbeelden niet te verklaren zijn
uit verwantschap met de mysteriereligies (Bousset en
Gressmann), maar eer uit iranisch-arische ideeën (pg. 43).
Toch, de conclusie moet zijn: „In der Ausdrucksweise, in
den Einzelgedanken ist die jüdische Tradition unverkennbar. Wo Analogien zum Alten Testament und zum
Talmud fehlen, bietet sich vielfech ausserkanonische
Schrifttum oder der Hellenismus . . . . Das Ganze ist etwas
Neues, eine theologische Neuschöpfung. . . ." (pg. 55/6).
In een volgend hoofdstuk bespreekt Windisch de houding
van Paulus tegenover het Oude Testament. Hij vat die
(pg. 74) als volgt samen: 1°. In het Oude Testament ziet
Paulus een Goddelijke openbaring; 2°. Tegenover de letter
van het Oude Testament staat hij vrij. ,,Die johanneische
Botschaft kann der Christ verstehen, auch wenn er das
Alte Testament nicht kennt und nicht aufschlagt. Nur der
Gelehrte kann das Alte Testament, alttestamentliche Geschichten, alttestamentliche Worte nicht entbehren, wenn
er die Satze des Johannes geschichtlich richtig erfassen
w i l l . . . . Aber die grossen theologischen Ausführungen
des Paulus bleiben auch dem Laien unverstandlich, wenn
er sich nicht in die von Paulus selbst angezogenen bibli-
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schen Abschnitte vertieft. Ein Christengemeinschaft, die
das Alte Testament abschaffen wollte, würde Johannes
auch weiterhin lesen können, auf das Verstandnis des
Paulus würde sie verzichten mussen. Aus dieser Vergleichung wird noch einmal deutlich, wie fest und unlöslich
das Denken des Paulus im Alten Testament, in seinen
Texten, aber auch in der rabbinischen Tradition über das
Alte Testament verankert ist". (pg. 74/s).
Na een hoofdstuk over Paulus den Profeet, noemt Windisch enkele desiderata voor de verdere Nieuw-Testamentische studie. Hij veroordeelt het, dat de theologen sinds
Luther „Paulus und seine besondere Form der Christustheologie verabsolutiert, seine Theologie, einschliesslich
ihrer wirklich jüdischen Elemente, kanonisiert haben, dass
sie das Jüdische, Zeitgebundene dieser Theologie nicht
bemerkt und für ihre und alle Gegenwartstheologie nicht
ausgeschaltet haben" (pg. 89).
En hij besluit: „Eins ist gewiss: nicht dem Ganzen seiner
Theologie, wohl aber mit dem Zentralen seiner Botschaft
von dem Gott aller Völker, . . . . ist und bleibt Paulus ein
Führer zu Gott" (pg. 90).

HOOFDSTUK VI
SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Bij de behandeling van de bijzondere teksten, maar vooral
in de hoofdstukken over de historie van Paulus' missionairen tijd en de oorzaken van de joodsche elementen
in Paulus' optreden, hadden wij reeds gelegenheid, op
verschillende plaatsen te laten uitkomen, in welke richting onzes inziens moet gezocht worden, om een bevredigend antwoord te vinden op de vraag naar Paulus'
doen en laten ten aanzien van het Jodendom.
Wij zullen onze conclusie moeten bouwen op de naastbijzijnde gronden. Geen verwantschap met de mysteriereligies, geen iranisch-arische invloeden. Paulus is van
afkomst Jood. Dat blijft hij als Christen. Hieruit volgt,
dat ,,die Tatsache, dass Paulus in alttestamentliche Anschauungen denkt, selbstverstandlich ist"^.
Paulus kent het leven in nauwgezetten dienst van God,
want hij is één van de getrouwen. Deze levensvisie, voor
hem tegelijk geloofshouding, blijft hem als Christen bij.
Al erkent hij, dat door de komst van Christus de positie
van de Joden als volk van het Verbond vervallen is, het
Evangelie kwam TrpcoTOV tot den Jood. In de historie van
de Christelijke Kerk zijn de Joden de eersten^.
1 Cf. A. Schweitzer, Gesch. der
pgg- 35. 74i 104- N.B. de herdruk
Zie ook: G. B. Stevens, T h e Pauline
63, 160, 167.
C. Munzinger, Paulus in Korinth,
* Cf. Johannes 4 ; 22.

Paulinischen Forschung, Tubingen, 1911,
van 1933 is een fotomechanische uitgave.
Theology, New York, 1908, pgg. 27, 54, S5,
Heidelberg, 1908, pg. 67.
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Daarom is Paulus geen renegaat, want hij keert zich niet
van de wet af. Nimmer stelt hij zich vijandig tegenover
haar. Als hij over de wet spreekt, kan hij in uiterst scherpe
bewoordingen het verkeerd gebruik van de wet veroordeelen^, maar hoe scherp zijn uitspraken zijn, nimmer
bedoelen zij de wet als zoodanig te vernietigen. Paulus
verwerpt het misbruik van de wet om de heerlijkheid van
de vervulling op den voorgrond te kunnen schuiven.
Zelfs kunnen wij zeggen, dat hij de heerlijkheid van de
wet erkent. Door haar een voorbereidende taéik toe te
kennen, schakelt hij haar in de geschiedenis der heilsopenbaring in. Maar de mindere (de wet) moet voortaan
den meerdere (het Evcingelie) dienen^.
Als eerste belangrijk motief voor onze samenvatting moeten wij dan ook wijzen op het joodsche volk als volk der
openbaring. God de Heere heeft aan dit volk Zijn woorden
toebetrouwd. Hij heeft Zijn wetten gegeven en door
profeten het volk telkens laten terugroepen tot de ware
gehoorzaamheid. Zoo is Israël geworden het volk van den
gepreciseerden godsdienst, van de consequente levensen wereldbeschouwing naar de wet.
Zoo min als alle andere Apostelen heeft Paulus zich daarvan losgemaakt. Integendeel, hij heeft daarin een bevoorrechte plaats gezien. De Joden waren om hun historie
d e predikers van het Evangelie. En Paulus, die door Goddelijk ingrijpen op den weg naar Damaskus den nieuwen
weg zag, aarzelde geen oogenblik om de vervulling, dat
is de in Christus vervulde wet, te verkondigen op zijn
reizen *.
Wanneer Von Dobschütz aan dit openbaringsmotief
voorbijgaat, kan hij nimmer komen tot het hart van de
1 Cf. passim in den brief aan de Galaten.
^ P. Feine, Paulus, Gütersloh, 1927, pg. S37^ W . M . Ramsay, T h e cities of St. Paul, New York, 1908, pg. 47 w .
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zaak. Hij schrijft: ,,In Paulus wirkt ein gut Teil dessen,
was das Judentum an wertvollen religies-sittlichen Erkentnissen besass und was das Judenchristentum von
selbst ererbte, auch auf das jonge Heidenchristentum
ein" ^. Wie niet uit Paulus' mond aanvaardt, dat de oude
bedeeling voor hem is: bestel van God, openbaring van
God, verliest het belangrijkste motief uit het oog en zal
noodgedrongen andere invloeden zwaarder moeten laten
wegen.
Daarbij komt in de tweede plaats de beteekenis van de
Joden als volk. Een argument, dat door den nauwen samenhang van nationaal en religieus leven, bij het eerste punt
zou kunnen ondergebracht worden, maar dat wij voor ons
doel afzonderlijk noemen. Het n a t i o n a l e leven.
De Joden vormden nog een hoofdzakelijk in één land
wonend volk. Hoezeer ook in de Diaspora verstrooid,
was er een centrum, een ,, vader land" gebleven. Die
volkseenheid is voor Paulus van beteekenis geweest. Niet
het minst door de plaats, welke Jeruzalem nog steeds
bleef innemen.
Zoolang het centrum van het volksleven, de tempel met
zijn dienst, bleef bestaan en de Joden daaromheen als
een volk woonden, was deze zichtbare eenheid voor alle
Joden een vergaderpunt. Mee aan dien trek danken wij
de hechte traditie, die door de joodsche geslachten werd
vastgehouden. Tot de verwoesting van Jeruzalem had
het Jodendom zijn middelpunt en daarin zijn nationale
eenheid^.
Paulus heeft zijn afstamming van het joodsche volk nimmer verloochend. Eer omgekeerd het zich een eer geacht,
dat hij ertoe mocht behooren. Steeds gebruikte hij zijn
geboorte om in de verschillende steden, waar hij kwam,
' E. von Dobschütz, Probleme, Leipzig, 1904, pg. 83.
^ T h . Daechsel, Paulus der Apostel Jesu Christi, 1913, pg. 296.
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een aanknoopingspunt voor zijn werk te vinden. Hij gaat
de Synagoge binnen om er de Joden op te zoeken en met
het Evangelie bekend te maken.
Deze prediking in de Synagoge brengt ons tot het derde
punt van deze samenvatting. Onder het spreken blijkt
Paulus een man, die terdege heeft kennis genomen van de
wetenschap in zijn dagen. Paulus is kind van de universiteitsstad Tarsus; bovendien heeft hij in Jeruzalem gestudeerd ^. ,,Hij was immers een erfgenaam van de wijsheid en het denken van de Joodsche bijbelwetenschap, zooals die te Jeruzalem door beroemde geleerden werd beoefend" ^. Daaruit volgt, dat wij de houding, die de
Apostel aanneemt, niet incidenteel mogen verklaren, maar
naar het motief daarvan moeten zoeken. Om dezelfde
oorzaak is het eveneens ongeoorloofd, de oplossing te
zoeken in de onderscheiding tusschen het formeel doen
van bepaalde dingen, terwijl de materieele inhoud een
andere zou geweest zijn. Uiterlijk zou naar den schijn
gelijkheid hebben bestaan, terwijl innerlijk de grootst
mogelijke tegenstrijdigheid gevonden werd. Zulk een
verklaring nadert al te dicht tot hypocrisie ^.
Een andere gedachtengang moet hier tot oplossing leiden.
Daarvoor moeten de feiten, zooals wij die exegetisch en
daarna historisch behandelden, gezien in hun objectieve
grootte. Wie zoo te werk gaat, komt tot de overtuiging
— vierde punt van deze samenvatting — dat ook in Paulus'
leven een groot stuk Vcin het Jodendom is blijven nawerken.
Het joodsche blijft in zijn leven ingeweven als een natuurlijk, erbij behoorend gedeelte. Zoo reist hij gedurig
^ J. de Zwaan, Paulus als geestelijk hervormer, Amsterdam, 1932, pg. S5cf. ook A. Schlatter, Die Theologie des Judentums nach dem Berichte des
Josephus, Gütersloh, 1932, pg. l o i .
^ J. de Zwaan, a.w., pg. 144.
' Cf. A. Juncker, Die Ethik des Apostels Paulus I (1904) en II (1919), Zie I,
pg. i 6 s w .
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naar Jeruzalem, laat het zijn met een collecte, laat het
bovendien zijn om den band met de andere Apostelen
vast te houden; Paulus zelf zegt, dat hij naar Jeruzalem
kwam om aalmoezen te doen aan zijn volk Kai TrpocT9opds.
Onder dat werk heeft men hem gegrepen: èv oïs eöpov
pe fiyviaiaévov èv TCÖ iepcp . . . . Tivès 5è ÓTTÓ TTJS 'Aaias
'louSaïoi. ^. Bij dit feit voegen wij onmiddellijk de voorvallen uit Handelingen 18 en 21, waar de Apostel door
een gelofte zich heeft gebonden en blijkens het laatste
hoofdstuk, ook de daarbij voorgeschreven handelingen in
den tempel heeft verricht, terwijl hij in het eerstgenoemde
hoofdstuk zijn haar heeft afgeschoren ^.
Hij ging blijkbaar accoord met het besluit van de Apostelen op het Jeruzalemsche Convent genomen, want hij
sprak erover in de Kerken, die met dit probleem zaten.
Later vinden wij in de brieven, bijvoorbeeld in die aan
Korinthe, de duidelijke bewijzen, dat het besluit heeft
nagewerkt. Paulus bleef waarschuwen tegen afgodendienst
en hoererij. Dat van de andere twee punten uit het besluit
geen verdere sporen te vinden zijn, behoeft niet te involveeren, dat Paulus later van gedachte veranderd is en
de restrictie betreffende het verstikte en het bloed heeft
losgelaten ^.
In dezelfde lijn liggen andere feiten. Wij noemden reeds
het geregeld bezoek aan de Synagoge. Daarbij behoort
ook vermeld te worden de besnijdenis van Timotheus.
Laat het zoo zijn, dat Paulus deze verrichtte om de Joden
niet te verbitteren, hij heeft er blijkbaar niet vijandig
tegenovergestaan, zelfs erin toegestemd en de besnijdenis
op zichzelf geen zondige daad geacht.
^ Handelingen ii : 17, 18.
* Cf. o.a. M. Lazarus, Die Ethik des Judenthums, Frankfurt, 1898, dl. 2, pgg.
110, 147, 327 w .

^ F. J. A. Hort, Judaistic Christianity, London, 1904, pg. 75 w .
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Wat moeten wij hieruit concludeeren? Is de man, die
deze dingen deed, slachtoffer van de omstcindigheden?
Naar onze meening in geen geval. Naar een vast plan ging
hij zijn weg. Met alle kracht hield hij vast: „Alle dingen
zijn mij geoorloofd, maar niet alles doet nut" ^.
Wie daarbij met De Zwaan erkent, dat het leven van
Paulus niet moet worden gezien als een incidenteele aaneenrijging van gebeurtenissen, maar als één geheel, die
moet tot een andere oplossing komen. Want ,,de overwirmingen zijn niet o n z e glorie en victorie. Dat meent
alleen de buitenstaander. Als de „uitkomst" — eigenlijk
zegt Paulus de afloop — goed is, dan ligt daar veel meer
schikking van de omstandigheden achter dan men vaak
weten wil. En Paulus ziet een hand, die aldus schikken
kan"»».
Zoo meenen wij tenslotte onze conclusie te mogen opmaken. Deze conclusie moge geheel afwijken van de verklaringen, welke totnutoe zijn gegeven, zij is onzes inziens
de eenig mogelijke, omdat zij aan alle gegevens recht
laat wedervaren.
Afgerekend wordt met de opvatting om op eenige manier
den Apostel Paulus te zien als een gebroken persoonlijkheid, die tegen wil en dank twee kanten tegeüjk wilde
opgaan.
Wij hebben in het Nieuwe Testament te doen met een
man, die meer dan alle andere Apostelen gezien heeft,
welke de beteekenis was van de vervulling, die door Jezus
Christus was volbracht. Hij heeft het g e z i e n en gep r e d i k t in de kracht van zijn Zender.
Deze prediking vroeg echter om een vorm. Zij kon niet
in woorden blijven hangen, maar moest het geheele
^ I Korinthen 6 : 1 2 . Cf. de Korte Verklaring t.a.p.
^ Cf. J. de Zwaan, a.w., pg. 99.
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christelijke leven doortrekken. De noodzakelijkheid om
zulk een vorm te hebben, hangt ten nauwste samen met
het wezen van den mensch.
Wanneer een mensch zich onderwerpt aan God, wordt
zijn geheele leven door den wil van God beheerscht. Zijn
ziel zal den invloed daarvan ondergaan. Maar daarbij zal
ware religie nooit kunnen blijven staan. Ware godsdienst
vraagt het geheele leven. Ook het lichaam. Zoo vraagt het
gebed om een gebedshouding, zoo vraagt bewogenheid
met het lot van onzen naaste onze hulp, onzen raad en
ons geld. Zoo kan geen enkele godsdienst bestaan zonder
godsdienstigen vorm of zonder eeredienst.
Wat is meer begrijpelijk dan dat de Christelijke Kerk
in haar tevoorschijn-treden in de wereld erfgename blijkt
van veel geestelijke en stoffelijke goederen van het Jodendom? Het is ermee als met den bloemknop, die ontluikt
tot vollen bloei. Hoe ook uitgegroeid en tot bloem geworden, op allerlei manier blijft de overeenkomst met den
knop.
Datzelfde treffen wij ook bij Paulus aan. Krachtig heeft
God zijn leven gegrepen en gezet op den weg van de
genade. Voor Paulus iets geheel nieuws, een ongekende
verrijking. Zoo is hij ingelijfd in het Lichaam van Christus,
in de onzichtbare Kerk.
Maar niemand kan bij de ecclesia invisibilis blijven staan.
Evenals de onzichtbare Kerk vraagt om de openbaring
van de zichtbare in belijdenis en wandel, zoo komt ook
Paulus voor de vraag naar de inrichting van het christelijk
leven. Hij is daarin niet vrij, want hij is gebonden aan de
openbaring, die God gegeven heeft. Er is één godsdienst
onder Oud en Nieuw Verbond. Daarmee is de band tusschen Jodendom en Christelijke Kerk gegeven. Beide
zijn afhankelijk van de Openbaring. En God de Heere
neemt in de Openbaring van het Nieuwe Verbond niets
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terug van wat Hij onder het Oude Verbond gesproken had.
Wanneer de Apostel Paulus deze Openbaring van God
belijdt, is de kern van zijn geloof, van zijn prediking
vaststaande.
Maar buiten die vaste kern vinden wij in het leven van
ieder der Apostelen en van andere vooraanstaande mannen — wij denken hier aan Jakobus — telkens afzonderlijke gewoonten, opvallende handelingen, die ons doen
vragen naar den achtergrond van deze daden en gedragingen. Daarachter werkte niet een min of meer bewust
dualisme, een poging om Jodendom en Christendom aan
elkander te verbinden. Het behoorde ook niet zóó tot de
kern der prediking, dat het onlosmakelijk daaraan verbonden was.
De Christelijke Kerk leefde in een overgangstijd. Onder
haar leden telde zij velen, die nog niet beseften, welke
beteekenis de vervulling door Christus had. Deze Christenen leefden nog niet ten volle uit het pleroma der wet.
Gevolg van deze geloofshouding moest zijn, dat zij hun
,,achteraan-komen" trachtten te vereffenen door een leven
naar de oude inzettingen.
Deze tweeslachtigheid werd niet veroorzaakt door de
menschen, maar vloeide voort uit de periode der historia
revelationis. De vervulling werkte door.
Zoo werd het leven van de Christelijke Kerk van meetaf
beheerscht door het nieuwe Verbond, maar eerst allengs
kon de levensvorm worden uitgebouwd en gevonden.
Het vinden van dien vorm was soms, zooals bij Petrus,
een zich na veel strijd gewonnen geven voor dien vorm;
trouwens ook daarna bleef het voor hem moeilijk. Paulus
is in dit opzicht de man, die scherper dan één der anderen,
gezien heeft, waarheen het kruis van Christus leiden moest.
Zijn brieven liggen er als sterke getuigen voor zijn door
en door christelijke zienswijze. Menschelijkerwijs gespro-
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ken is hij daardoor ook geworden de man, die op den grondslag van Christus' werk zooveel heeft kunnen bouwen.
Toch, in datzelfde leven zien wij, menschen van de twintigste eeuw, dingen, waarbij wij ons afvragen: Hoe is het
mogelijk, dat een man als Paulus de consequentie daarvan
niet heeft doorzien? Wij missen het recht hem dat als
incomsequentie of accommodatie of inconpetentie te verwijten. Dan vergeten wij de omstandigheden, waaronder
de Christelijke Kerk begon te arbeiden en verwaarloozen
de Goddelijke leiding in haar voorgeschiedenis.
Ieder van de Apostelen heeft gewerkt ,,naar de genade
Gods", die aan elk gegeven was. Dat is ook voor Paulus
de bron van zijn kracht geweest.
In vergelijking met de andere Apostelen vinden wij bij
Paulus minder momenten, die niet gedragen werden door
de vervulling van Christus, omdat zij ,,uit de wet" waren.
Niettemin, de oogenblikken, waarin wij symptomen van
den overgangstijd opmerken, zijn ook in Paulus' houding
ten opzichte van het Jodendom aan te wijzen. Wat hij
aan goud, zilver en kostelijke steenen gebouwd heeft op
het fundament Jezus Christus, is gebleven.
Wat in zijn werk was: hout, hooi en stoppelen, is spoedig
verdwenen ^.
Het werk van God, door hem gedaan, beproefd en gelouterd, bleef levenskrachtig.
Van zichzelf zeide deze Apostel: èpioi TCO èAaxiCTOTépcp
TTCcvTcov dyioov è5ó0r| rj x^^P'? oarrr), TOÏS êOvecriv eOayyeAiaaaOai TÓ dve^ixviacrTov TTAOÜTOS TOÜ Xpiorou, ^, en:
. . . . Xpicrrós Mriaous fjAOev eis TÓV KÓCT^OV dpapTcoAoOs
acóaar cov TTpcoTÓs ei|Ji èycó. ^
Maar de Heere zegt van hem: ZKCÖOS èKAoyfjs èoriv poi
oCrros. *
*
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Cf. I Korinthen 3 : 1 2 .
Cf. Efeze 3 ; 8.
I Timotheus i : 15.
Handelingen 9 : 1 s .

