HOOFDSTUK I
DE EVOLUTIELEER: EEN UITDAGING VOOR DE KERKEN
Nog nooit was de feitelijke toestand zo gecompliceerd als thans
De huidige samenleving is de omgeving voor ieder die als christen door
het leven wil gaan. Wat een verschil met vroeger! Onze voorouders leefden in een wereld waarvan religie een wezenlijk bestanddeel uitmaakte,
terwijl onze maatschappij zich geleidelijk heeft afgekeerd van opvattingen en overtuigingen die vroeger algemeen werden aanvaard. Onze samenleving, profaan en rationeel als zij is, heeft God in de marge geplaatst. Geloof heeft geen hechte wortels meer in de gemeenschap, zodat
die steun vanuit de samenleving is weggevallen.
Hoewel de vragen en problemen waarmee mensen in onze tijd worstelen lijken op die van onze voorouders, is het uitgangspunt wezenlijk anders geworden. Zo was vroeger de wereld waarin men leefde slechts een
gemeenschap van kleine omvang, terwijl nu de grenzen zijn weggevallen
en de hele wereld voor ons openligt. In de huidige samenleving zijn door
de moderne communicatiemiddelen afstanden in seconden te overbruggen en weten wij binnen enkele uren wat er elders in de wereld gebeurt.
Heeft de oudste generatie onder ons nog de gruwelen van de oorlog in de
vorige eeuw persoonlijk meegemaakt, thans zijn wij allen gedwongen
toeschouwers van soortgelijke gebeurtenissen. En wat we zien, is ellende
en rampen alom. Voortdurend worden wij geconfronteerd met al het lijden in de wereld, met het geweld, de liefdeloosheid en het egoïsme dat
overal heerst. Natuurrampen, oorlogen, vervolgingen, terreuracties, massamoorden waarbij hele bevolkingsgroepen werden en worden uitgeroeid, niet alleen in het recente verleden maar ook thans nog. Door deze
gruwelijke ervaringen en het besef, dat we aan de kant staan en niets
kunnen doen, voelen we ons onmachtig.
En komt dan niet terecht de vraag op: hoe is het mogelijk dat God dit
heeft toegelaten en nog steeds toelaat? Waarom grijpt hij niet in? Hij is
toch een liefdevolle en medelijdende God?
Een dergelijke heftige reactie moet u niet verbazen. Zeker, het is een
vraag van mensen die wankel in het geloof staan en er spreekt in diepste
wezen twijfel uit of er wel een God bestaat en, zo ja, of hij in staat is hen
te helpen. Zo'n houding is niet zo verwonderlijk, omdat men de aanwe1

zigheid van God in de wereld blijkbaar niet meer ervaart. Misschien zijn
onze antennes verkeerd afgesteld en zijn we niet meer in staat de werking
van God in de wereld te ervaren of misschien heeft God zich ten einde
raad teruggetrokken en confronteert hij ons zo met de puinhoop die wij
van onze wereld gemaakt hebben?
Laten we verder gewoon uitgaan van de feiten, van onze overtuigingen
en van wat we waarnemen en van daaruit proberen een verklaring te vinden. Als christen moet je proberen deze problemen te benaderen zowel
vanuit het geloof maar tegelijk ook met beide benen op de grond en in
het besef, dat er geredeneerd moet worden vanuit de ervaring en kennis
waarover men in moderne samenlevingen beschikt.
Binnen de samenleving zijn de veranderingen in een geleidelijk proces
tot stand gekomen. Op enkele oorzaken van de problemen waarmee we
thans geconfronteerd worden, wil ik nader ingaan. Misschien vinden we
tegelijk iets dat een richting aangeeft waarin we moeten zoeken voor toekomstige oplossingen.
Het traditionele geloof in de knel
Voor wie niet bewust de grote veranderingen in de katholieke kerk,
waarvan ikzelf een actief belijdend lid ben, in ons land in de vorige eeuw
hebben meegemaakt, vooral voor hen die pas na die tijd geboren zijn, is
het nuttig iets te weten over de geschiedenis van de katholieken in die
tijd. Binnen een korte periode van enkele decennia vanaf de tijd van het
tweede Vaticaanse concilie, in de zestiger jaren van de vorige eeuw, dat
als de katalysator van de vernieuwingen in de kerk te beschouwen is,
vonden er wezenlijke veranderingen plaats binnen de geloofsgemeenschap in ons land. Het was als het ware een (onbloedige) omwenteling
die de gehele geloofsgemeenschap door elkaar zou schudden en velen
ontredderd achter zou laten.
Traditioneel is voor een christen het scheppingsverhaal in de bijbel het
uitgangspunt voor de wijze waarop men tijdens de christelijke opvoeding
leert wat de plaats van de mens is in de schepping en wat zijn relatie is
met God, zijn schepper. Christenen leefden vanuit de zekerheid van een
menselijk geslacht dat weliswaar getekend was door zondeval vanuit een
paradijselijke toestand maar dat daarna was gered door de kruisdood van
Jezus van Nazareth. Hij gaf zin en richting aan het leven. Door deze kennis kon men alles wat gebeurde een plaats in het leven geven en een hou2

vast vinden ook al stond men vaak voor vragen waarop het antwoord niet
te vinden was. Het kritiekloos aanvaarden en blind varen op het kompas
van de kerkelijke leiding was tot in de jaren vijftig nog heel gebruikelijk.
Sterk was het geloof in het eigen gelijk dat gepaard ging met een houding
van triomfantelijk zelfbewustzijn.
Dit geeft in enkele zinnen de situatie weer die voorafging aan het doorbreken van het isolement dat het begin was van de emancipatie van het
katholieke volksdeel. Met verbazing terugdenkend aan die tijd, moet ik
constateren dat er sindsdien heel veel veranderd is! Van het triomfantelijk zelfbewustzijn is niets meer over. De blik werd naar buiten, naar de
wereld gericht en niet meer naar boven. De aarde werd een uitdaging en
geen doorgangshuis meer. Men relativeerde het eigen gelijk en keek met
respect naar andere religies. Minder dogmatisch ingesteld, werd het accent verlegd van de kerkelijke leer naar de beleving van een christelijk
ideaal. Onzekerheid kwam in de plaats van zekerheid en het vaste geloof
in een leven na de dood was niet vanzelfsprekend meer. Zelfs het bestaan
van een God werd discutabel. Opvallend werd de veranderde opstelling
van de gelovige ten opzichte van het kerkelijk gezag en de kerkelijke
voorschriften. Er was geen sprake meer van een slaafse volgzaamheid.
De gelovige nam voortaan zijn eigen verantwoordelijkheid en voelde
zich gerechtigd in voor hem belangrijke zaken zijn eigen geweten te volgen.
Er is sindsdien, ondanks het concilie, in feite niet veel veranderd in de
opvattingen van de kerkelijke leiding, als we ons beperken tot de positie
van de gelovige in de kerk, de kern van de geloofsleer en de daarmee
samenhangende liturgie, hoewel de eerlijkheid me gebiedt te wijzen op
wat bereikt is in vele lokale kerkgemeenschappen waar de relatie tussen
geestelijken en gelovigen een wezenlijke verandering heeft ondergaan.
Liturgische aanpassingen beperkten zich tot het gebruik van de volkstaal,
de aankleding in de kerken, de plaats van het altaar en de medewerking
van leken aan de vieringen.
De tijd van veranderingen is geen rustige tijd geweest. Vernieuwingen
die vanuit de basis in gang worden gezet, gaan altijd gepaard met een
dosis agressie, met een zich fel afzetten tegen de gevestigde orde. Zo is
het ook in de zestiger jaren van de vorige eeuw geweest. Agressie roept
tegenagressie op. De voorvechters van de vernieuwing wilden veel verder gaan dan verantwoord was en vonden als reactie tegenover zich de3

genen die voor behoud van verworven waarden stonden, onder wie de
kerkelijke leiders. De strijd ontaardde in groepsvorming en in een felle
polarisatie die de kerk in ons land veel kwaad heeft gedaan. Door het
uiteindelijke ingrijpen vanuit Rome is de relatie tussen gelovigen en kerkelijke leiding blijvend onder spanning komen te staan.
Aan het einde van de vorige eeuw is de vernieuwingsdrift geleidelijk tot
staan gekomen. Het ogenblik is nu gekomen ons te verdiepen in de vraag:
hoe staat de katholiek in onze tijd ervoor?
Een breuk met het verleden
Het is niet gemakkelijk in deze tijd een bewust christen te zijn. Men moet
als het ware tegelijk in twee verschillende belevingswerelden zijn weg
vinden, zo durf ik het wel te stellen. Als christen leef je in een religieuze
wereld, die zo'n twee duizend jaar geleden zijn vorm en inhoud heeft
gekregen en die in de loop der tijden maar weinig veranderd is.
In deze religieuze traditionele wereld was God prominent aanwezig in
het leven van alledag. Zo hebben christenen dat vroeger ervaren. Voor
hen was het God zelf die in de lezingen tijdens de vieringen tot hen
sprak, wel is waar door de mond van Mozes en de profeten in het Oude
testament en door Jezus in het Nieuwe Testament. Zij voelden zijn aanwezigheid niet alleen tijdens de vieringen maar ook tijdens de arbeid
overdag. Zij stonden open voor het bovennatuurlijke, voor gebeurtenissen die door hun aard verwondering opriepen en daarom gemakkelijk als
wonderen werden beschouwd. Het leven was een leven met het oog gericht op de hemel, hoewel niet altijd zo harmonieus als mijn woorden
suggereren. Dit duurde zelfs nog tot de tijd van het tweede Vaticaans
concilie in de tweede helft van de vorige eeuw. Hoewel men toen in het
dagelijkse leven gewend was om met een rationele blik naar de wereld te
kijken, was de belevingswereld op religieus gebied nog steeds zoals beschreven in het boek 'Het Rijke Roomse Leven'1. Duidelijk was er toen
nog sprake van een leven in twee gescheiden werelden zonder dat men
zich daarvan steeds bewust was. De problemen kwamen pas later toen
men zich daarvan wél bewust werd.
1

M. van der Plas, Uit het Rijke Roomse leven. Een documentaire over de jaren 19251935, met een nawoord van Kees Fens, Baarn 1963.
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Ook thans nog is het zo, dat men in de christelijke kerken, in lezing en
preek, de traditionele bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament
gebruikt voor de religieuze vorming van de gelovigen. In bijbellezingen
is er, zoals we weten, aan wonderbaarlijke gebeurtenissen geen gebrek.
Lezen we de evangeliën dan kunnen blinden plotseling weer zien, lammen opstaan en kunnen zelfs doden weer tot leven worden gewekt. Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden, dat alle predikanten en pastores nog achter de letterlijke inhoud van de teksten staan, klinkt in de prediking nog steeds de overtuiging door, dat zulke wonderlijke gebeurtenissen echt hebben plaats gevonden. Voor vele christenen zijn de fysieke
wonderen die door Jezus zijn gedaan het ultieme bewijs van zijn Goddelijke zending. Dit in twijfel trekken, kan hard aankomen. Denk hier niet
te licht over.
Plaatsen we hier tegenover de opvattingen in de geseculariseerde wereld
van vandaag, de wereld waarin wij leven en waarvan wij voor ons dagelijks bestaan afhankelijk zijn, dan begint u een idee te krijgen van het
spanningsveld waarin christenen van vandaag kunnen verkeren. Het leven is vaak al ingewikkeld genoeg én dan ook nog moeten leven met
deze gespletenheid die het leven extra gecompliceerd maakt. Gelukkig is
een mens heel flexibel en kan zich goed aanpassen, hij kan compromissen sluiten waar het eigenlijk niet goed mogelijk is. Hij heeft het vermogen in zich het tegenstrijdige met elkaar te kunnen verzoenen zonder
wezenlijk iets aan de feitelijke situatie te veranderen. Op die manier kunnen tegenstellingen heel lang naast elkaar bestaan en kan het soms heel
lang duren eer men inziet, dat dingen veranderd moeten worden en opvattingen, die allang achterhaald zijn, moeten worden aangepast.
Het christendom heeft zich verder ontwikkeld maar is steeds blijven
vasthouden aan opvattingen en visies uit de eerste eeuwen, terwijl de
profane wereld geleidelijk oude opvattingen losliet en afstand nam van
opvattingen en overtuigingen uit het verleden. Zo is de kloof tussen
christendom en de profane wereld in een bepaald opzicht steeds wijder
geworden, terwijl anderzijds in vele opzichten het samengaan van beide
in de westerse samenleving tot een beschaving van hoog niveau heeft
geleid. Het uiteengroeien heeft in een geleidelijk proces plaats gevonden.
Om de aandacht te bepalen, wijs ik op twee gebeurtenissen, op twee
momenten in de geschiedenis die als mijlpalen in de ontwikkeling gezien
kunnen worden.
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De Verlichting
In de achttiende eeuw breekt langzamerhand in de westerse samenleving
het besef door dat wetmatigheid de bepalende factor is van wat er in de
natuur gebeurt. Men begint te betwijfelen of er hier op aarde dingen gebeuren door direct ingrijpen van bovenaf. Het magische wereldbeeld
wordt aangetast, het geloof in geesten en wonderverhalen wankelt. De
oorzaken van wat gebeurt in de wereld, wordt niet meer gezocht met de
blik omhoog, naar de hemel gericht, maar met de ogen kijkend naar de
aarde waar de natuurwetten bepalend worden geacht. Causaliteit, rationaliteit en een kritische houding worden karakteristieken voor deze nieuwe
benadering.
Voor mensen uit onze tijd spreekt dit voor zich. Maar in de tijd van de
Verlichting, zoals die tijd in de achttiende eeuw wordt genoemd, betekende dit een wezenlijk andere visie. Het wereldbeeld dat eeuwenlang
gelijk was gebleven, was aan verandering toe. Deze opvattingen leefde in
het begin slechts binnen een kleine groep intellectuelen die aan de slag
ging met de nieuwe ideeën. Het is de tijd waarin de natuurwetenschappen
hun opkomst beleefden.
Op godsdienstig vlak was het gevolg, dat het geloof in wonderen ter
discussie kwam te staan. Er werd een begin gemaakt met een kritische
bestudering van de H.Schrift waarbij apart vermeld kan worden de start
van het bekende Jezus-onderzoek, het onderzoek naar de historische Jezus.
Op deze verandering in wereldvisie reageerden de christelijke kerken
terughoudend en afwijzend uit angst dat nieuwe opvattingen haar positie
konden aantasten. In de kerkelijke liturgie bleven de wonderverhalen uit
het Oude en Nieuwe Testament dezelfde aandacht krijgen als vroeger.
Men heeft het nooit aangedurfd hierover kritische geluiden te laten horen.
De evolutietheorie
Ik ben nu toegekomen aan het tweede moment in de geschiedenis dat van
fundamenteel belang is en waaraan de kerken niet kunnen voorbijgaan
zonder zichzelf grote schade aan te doen. De natuuronderzoeker, de Engelsman Charles Robert Darwin (1809-1882) publiceerde in 1859 de resultaten van een bijna vijfjarig onderzoek, gedurende de jaren 1832 tot en
met 1836, in grote delen van de wereld naar het ontstaan van de verschil-
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lende soorten in de natuur1. Tijdens zijn reizen aan boord van het onderzoeksschip van de marine, the Beagle, waren vooral zijn bevindingen bij
het bezoek aan de Galapagos eilanden van doorslaggevende betekenis
voor zijn onderzoek. Hij formuleerde de hypothese dat alle levende organismen zich hebben ontwikkeld uit één oervorm. De wereld, in al zijn
facetten met planten, dieren en mensen, is volgens zijn theorie ontstaan in
een lang evolutionair proces waarbij het begonnen is met ééncellig leven
waaruit de verschillende soorten zich hebben ontwikkeld. Tijdens de evolutie ontwikkelde levende materie zich in de richting met de meeste kans
op overleven. Steeds nieuwe aanpassingen door verdere evolutie moeten
het voorbestaan van de soort garanderen. Ook de mens wordt beschouwd
onderdeel van dit proces te zijn.
Darwin wordt gezien als de grondlegger van de moderne evolutietheorie. In wetenschappelijke kringen wordt deze theorie thans algemeen
aanvaard. Dit evolutieproces gaat nog steeds door zoals wij zelf aan den
lijve kunnen ervaren tijdens de jaarlijks terugkerende griepepidemieën.
Dan worden wij weer geconfronteerd met de nieuwste mutaties van ziekteverwekkende virussen die steeds opnieuw onze gezondheid bedreigen.
Het is te verwachten, dat de mens in de toekomst een actieve rol zal spelen in het evolutionaire proces, wat zowel positieve als negatieve aspecten kan hebben (denk b.v. aan genetische manipulatie).
Een mens geboren in de evolutie is kwetsbaar. Zijn 'vorige levens in de
evolutie' hebben sporen in hem achter gelaten. Zijn genen bevatten in
aanleg de ziekten waaraan hij zal lijden. Soms wordt hij al gehandicapt
geboren. Het lijden, waarvan hij tijdens het leven zijn deel krijgt, is zijn
persoonlijke last en daar moet hij mee leren leven. Hij moet het doen met
het startkapitaal dat zijn afkomst hem geeft. Soms wordt het mensen te
veel. Het lijden kan ondraaglijk en uitzichtloos worden, soms zelfs onmenselijk lijken.
Hij ervaart het egoïsme in zichzelf en in zijn medemens, hij ziet het
onmenselijke wat in de evolutie verborgen ligt. Mensen staan elkaar naar
het leven en lijken de struggle for life te verstaan als een opdracht tot
moord en vernietiging van de eigen soort. Het is geen aantrekkelijk beeld
dat de wereld de toeschouwer biedt. Is de schepping een mislukking ge1

Charles Robert Darwin, On the origin of species by means of natural selection. On the
preservation of favoured races in the struggle for life, 1859. De definitieve versie, aangevuld en verbeterd, verscheen in 1872.

7

worden? En God, waarom doet hij niets en laat hij dit alles maar gebeuren? Van zijn vaderlijke betrokkenheid is niet veel te merken. Dit klinkt
hard, ongenuanceerd en cynisch maar zit er niet een kern van waarheid
in? Kun je niet van een onpartijdige buitenstaander, die de balans opmaakt van het wereldgebeuren, zo'n oordeel verwachten? Wat is dan toch
de relatie van die God met zijn schepping? Is hij een God veraf geworden
of heeft hij zichzelf buiten spel gezet door de weg van de evolutie te kiezen en staat hij machteloos?
Als rationele mensen, vertrouwend op onze ervaringen en ons vermogen,
wat we waarnemen, te kunnen analyseren, constateren we keer op keer,
dat God niet ingrijpt in het wereldgebeuren; niet nu en ook in het verleden niet! Misschien bent u het niet eens met deze opmerking. Vindt u mij
maar oppervlakkig en vooringenomen bezig, ontbreekt het mij, volgens
u, aan het vermogen achter de dingen te kijken. In ieder geval kunt u mij
waarschijnlijk niet aanwijzen waar God zelf direct ingegrepen heeft én
daar gaat het mij hier om. Dat God andere, en misschien wel veel doeltreffender, middelen tot zijn beschikking heeft, is een andere zaak en
voor ons betoog van later zorg. Het gaat er mij hier om, dat God, door
voor de evolutie te kiezen, blijkbaar de regie uit handen heeft gegeven, zo
durf ik het wel te formuleren. Hij lijkt machteloos en voor menselijke
waarneming verborgen in de evolutie. Door zijn keuze is God voor de
mens de grote afwezige geworden, een zwijgende God. Spraken wij eerst
onze verbazing en onbegrip uit over de schijnbare onwil van God om
persoonlijk in te grijpen op momenten dat voor iedereen de maat van de
ellende vol is, nu lijkt het erop dat de evolutie zelf met zich meebrengt
het onvermogen van een direct ingrijpen van buitenaf. Nog indringender
klinkt het nu: moet de vraagstelling, die eerder is geformuleerd in de
vorm: waarom doet God niets, niet worden veranderd in de vraag:
heeft God, door de weg van de evolutie te kiezen, zich niet in een uitzichtloze situatie gemanoeuvreerd, heeft hij niet van zichzelf een machteloze
God gemaakt?
In deze tijd wordt het ons niet gemakkelijk gemaakt. De samenleving is
kritisch geworden en bekijkt alles met een rationele blik, gelooft niet
meer in wonderen. Bijbelverhalen ademen een sfeer die de onze niet
meer is, zijn gedateerd om het modern uit te drukken. Zelfs gelovigen die
de teksten willen lezen en verstaan zoals de mensen dat vroeger deden,
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merken hoe krampachtig dit aanvoelt. Wij zijn anders geworden, hoe
jammer dit ook is. Moderne exegeten houden ons nu voor de bijbelse
verhalen te beschouwen als composities van schrijvers die hun volgelingen, hun gemeenteleden, wilden onderrichten. Zij spreken over God, over
Jezus maar wel met hun eigen woorden en vanuit hun eigen visie.
Het beeld van God, dat ons door de kerk traditioneel is voorgehouden,
lijkt niet meer aangepast aan onze ervaringswereld. Wij ervaren God niet
meer in ons dagelijks leven, misschien alleen nog op zondag als we getroffen zijn door de woorden van een goede predikant. Dat wordt mede in
de hand gewerkt door het besef dat God door zijn manier van scheppen
ons min of meer aan ons lot heeft overgelaten. Vanuit deze geestelijke
armoede weet een gelovige niet meer wat God voor hem nog betekent en
hoe hij hem kan vinden.
Het christelijk scheppingsverhaal in het licht van de evolutie: de reactie
van de gelovigen
Vergelijken wij nu het christelijk scheppingsverhaal, met zondeval en
verlossing, met wat de evolutie ons leert. In het scheppingsverhaal, te
vinden in het boek Genesis uit het Oude Testament, wordt de eerste mens
omschreven als onsterfelijk en zondevrij. Met de zonde van ongehoorzaamheid van de eerste mensen heeft het lijden en de dood zijn intrede in
het leven van mensen gedaan, zo staat dat in Genesis en zó leert de kerk
het ons. De zondelast, waaraan geen sterveling persoonlijk enige schuld
heeft, en die ons is opgelegd door de zonde van onze eerste voorouders,
wordt de erfzonde genoemd. Het christelijk geloof leert, dat Jezus van
Nazareth door zijn kruisdood deze 'zonde' van de mensheid heeft weggenomen in de zin dat door het toedienen van het doopsel iedere gelovige
van deze 'zonde' wordt bevrijd1,2.
Het ligt voor de hand, dat gelovigen de schrik om het hart moet slaan,
als ze horen dat het scheppingsverhaal niet letterlijk verstaan moet worden. Wat blijft er dan nog over, hoor ik hen denken, als de beginwoorden
van de bijbel al ter discussie worden gesteld? Wat moeten we dan nog
1

'Men kan de openbaring van de erfzonde niet aantasten zonder afbreuk te doen aan het
mysterie van Christus', zo lezen wij op blz. 93 van de Katechismus van de katholieke
kerk.
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Katechismus van de katholieke kerk, Secretariaat Rooms-katholiek Kerkgenootschap,
Utrecht uitgave 1995, blz. 90 e.v.
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geloven? Wat is er nog over van het vertrouwde beeld van de God van de
traditionele christenen. Met lege handen staan we daar: er is geen paradijs meer en geen zondeval en wat is dan nog de betekenis van de kruisdood van Jezus van Nazareth?
Men zou dus mogen verwachten, dat het kerkvolk ontredderd om uitleg
komt vragen aan haar kerkelijke leiders. Zeker voor christenen, opgegroeid in het traditionele geloof, zou dit een groot probleem moeten zijn.
Niets is minder waar, in ieder geval voor katholieken. Voor hen speelt de
bijbel een minder belangrijke rol dan bij de protestanten. De katholieke
kerk zorgt voor de uitleg van de Schrift en heeft dat in de loop der eeuwen mede ingevuld door de vastlegging van de leer in dogma's, die voor
de gelovigen als het ware de 'paddestoelen' op hun tocht door het leven
zijn. Voor hen geen paniek, alles gaat zijn gewone gang en ook de kerkelijke leiders maken zich niet druk. De reactie van mensen is vaak niet te
voorspellen!
Er is echter wel paniek in protestantse kringen, zeker bij de fundamentalisten voor wie de letterlijke tekst van de Schrift heilig is. Vooral in de
Verenigde Staten geeft dit aanleiding tot vele problemen waar zelfs de
politiek bij betrokken is. We komen hier later op terug bij de bespreking
van het Creationisme en Intelligent Design.
Gelovigen en ook de clerus hebben vaak ziekte en lijden gezien in relatie met de zonde: als straf en boete op weg naar de hemel. Maar zo'n
houding is nu niet meer te handhaven. God wil het lijden niet, dat durf ik
wel te stellen. Niet de zonde is verantwoordelijk voor het lijden in de
wereld maar het lijden behoort bij een onvolmaakte wereld, waarin we te
maken hebben met agressie, egoïsme, geweld en ziekten. Het is onlosmakelijk verbonden met onze afkomst uit de evolutie.
Het christelijk scheppingsverhaal in het licht van de evolutie: de reactie
van het instituut kerk
De evolutietheorie heeft God als een relevante factor in de beschrijving
van het ontstaan der soorten ter zijde geschoven. Op zich is dit correct en
is er niets mis mee maar het tekent wel het profane karakter van onze
westerse samenleving en zet de kerk op het eerste gezicht buiten spel in
een discussie over de positie van God als schepper.
De eerste reacties op het verschijnen van de publicatie van Darwin over
zijn evolutietheorie waren zoals verwacht mocht worden. Grote hilariteit.
Hij werd belachelijk gemaakt en bespot. De mens afstammend van een
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aap, hoe kom je op het idee! De kerken konden gerust zijn, ze voelden
zich niet bedreigd en sloten zich bij de publieke opinie aan.
Het werd echter anders toen men in wetenschappelijke kringen geleidelijk de theorie van Darwin ging onderzoeken en er steun voor zijn opvattingen kwam. De wetenschap gaat in zo'n geval rechtlijnig te werk en
volgt de weg van intensief onderzoek naar de houdbaarheid van wat eerst
als een hypothese naar voren is gebracht. Rationele argumenten zijn hierbij bepalend voor de slotconclusie. In tegenstelling hiermee laat de publieke opinie zich graag bespelen door mensen met emotionele argumenten. Als gevolg hiervan werd de theorie van Darwin al gemeengoed onder wetenschappers, terwijl buitenstaanders eigenlijk nog niet goed begrepen wat de evolutietheorie nu feitelijk behelsde en wat men ervan
moest geloven. Juist dat werkwoord geloven is hier niet op zijn plaats. De
evolutietheorie gaat niet over geloven maar over zeker weten, het gaat
over een hypothese waarvan de juistheid moest worden aangetoond en
ook is aangetoond. Men kan geloven in het scheppingsverhaal uit Genesis maar men kan niet zeggen: ik geloof in de evolutietheorie, hoewel er
politici in ons land zijn die, uit onwetendheid of om in de pas te blijven
met de opvattingen van bepaalde groepen, door hun uitspraken suggereren dat het een kwestie is van geloven in het een of het ander. De eerlijkheid gebiedt me straks iets dieper in te gaan op de materie om een indruk
te geven van de argumentatie voor de juistheid van de biologische hypothese die door Darwin is opgesteld en later werd verfijnd.
Na de publicatie van Darwin was de tijd nog lang niet aangebroken dat
mensen kritisch begonnen te kijken naar zaken die voorheen vanzelfsprekend waren. Wij zijn dan in de twintigste eeuw aangekomen en nog
steeds was er geen reden voor de kerken om te reageren. Maar toen de
evolutietheorie uiteindelijk tot het gewone volk begon door te dringen,
begon men zich te realiseren, dat het niet louter een theorie was over biologische afkomst zonder verdere consequenties voor het christelijk geloof. In zijn encycliek Humani generis (1950) sloot paus Pius XII de mogelijkheid van evolutie niet uit mits men maar vasthield aan het geloof
dat God aan de basis heeft gestaan van de schepping en dat de menselijke
ziel niet een product is van de evolutie. In 1996 erkende paus Johannes
Paulus II, dat de bewijzen voor de evolutie zeer sterk waren.
Ondanks de schijnbare rust aan het front, is het voor mij duidelijk, dat
men binnen de geloofsgemeenschap op de duur staat voor de noodzaak
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de kerkelijke leer en de religieuze praktijk aan te passen. Wat precies de
gevolgen voor de geloofsleer en, daarmee samenhangend, de pastorale
praktijk en de eredienst zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Beschouwd
vanuit de evolutietheorie is de zondeval vanuit een paradijselijke toestand geen realiteit meer, laten we daar maar van uitgaan. De mens
heeft nooit in een paradijselijke toestand geleefd en de zondeval van een
verondersteld eerste ouderpaar komt daardoor in de lucht te hangen en
mist, eerlijk gezegd, iedere grond. Het is trouwens zeer twijfelachtig of er
ooit sprake is geweest van een enkel eerste ouderpaar dat aan de basis
heeft gestaan van al het menselijk leven op aarde. Bij de noodzaak van de
verlossing door de kruisdood van Jezus, moeten dan ook vraagtekens
worden gezet. Begrippen als erfzonde en verlossing moeten een andere
betekenis krijgen.
De problemen waarmee de katholieke kerk geconfronteerd worden,
krijgen extra nadruk vanwege het dogmatisch karakter van de kerkelijke
leer. In het concilie van Trente heeft de kerk zich heel nadrukkelijk uitgesproken over de erfzonde en, in relatie daarmee, over de betekenis van de
kruisdood van Jezus van Nazareth én dit in dogma's bekrachtigd.
Wat komt in de plaats van de erfzonde of beter gezegd: wat wordt de
nieuwe aangepaste betekenis? Gaat men de erfzonde nu omschrijven als
een erfelijke belasting van de mens, die een natuurlijk gevolg is van de
evolutie: met de gebrokenheid, de kwetsbaarheid, het egoïsme en al wat
verder aan lelijks in ons mensen verborgen zit? Alleen gaat het dan niet
meer over een zonde maar over iets dat veel fundamenteler is, over iets
dat bij de mens behoort vanwege zijn fysieke afkomst.
Moeilijker wordt het met de verlossing waarvoor de kruisdood van Jezus van Nazareth noodzakelijk was. Dit is een theologisch probleem dat
ik graag aan de kerkleiders overlaat. Of men nu niets doet of een geschikte herformulering vindt, het zal aan de positie van Jezus niets afdoen! Hij
blijft dezelfde centrale plaats in de religie innemen, daarvan ben ik persoonlijk overtuigd.
Ik wil hier even stilstaan bij een oude kerkelijke praktijk die samenhangt
met hoe de kerk aankijkt (heeft aangekeken?) tegen de erfzonde. Het gaat
over een oude bestaande kerkelijke opvatting over het lot van jonge kinderen die sterven vóór ze gedoopt zijn. Na hun dood is hun lot niet de
hemel, hoewel ze door hun leeftijd niet in de gelegenheid waren persoonlijk te zondigen, maar het 'Voorgeborchte', een surrogaat hemel, terwijl
hun lichamen buiten de muren van het kerkhof in ongewijde aarde wor12

den begraven. Het leed dat de ouders moeten dragen wegens het overlijden van hun kind, krijgt hierdoor een blijvend karakter. Nu er geen sprake meer is van een erfzonde, heeft de kerk de plicht zo snel mogelijk aan
deze trieste toestand, voor zover die nog gepraktiseerd wordt, een einde
te maken. In de lokale pastorale praktijk binnen de Nederlandse kerkprovincie is mij geen geval bekend van recente datum. Gelukkig hebben
pastores en gelovigen in ons land sinds lang vóór de muziek uitgelopen!
Recentelijk heeft de paus dit fenomeen de wereld uitgeholpen, hoewel
niet redenerend vanuit een veranderde visie in samenhang met de evolutieleer.
De evolutietheorie: een nadere toelichting
Voordat Darwin over evolutie en de struggle for life schreef, waren wij,
mensen, al druk bezig de evolutie der soorten naar onze hand te zetten.
Toen nog niet bekend was wat Darwin later zou onderzoeken en publiceren, wist men al in de praktijk van het leven hoe de natuur kon worden
gedwongen om dienstbaar aan mensen te zijn. Veredeling van landbouwgewassen werd al vroeg benut om opbrengsten te verhogen. Door bij de
zaadwinning selectief te werk te gaan en alleen voor het inzaaien het zaad
te gebruiken van planten met een grote opbrengst, was men in staat geleidelijk in de volgende jaren opbrengsten te verhogen. Hetzelfde gebeurde bij het fokken van vee en huisdieren. Door te selecteren op bepaalde kenmerken zoals de melkopbrengst bij koeien of de snelheid van
paarden en het gedrag van honden, probeerde men, door alleen verder te
fokken met exemplaren met het gewenste kenmerk, geleidelijk tot betere
resultaten te komen.
Men kwam tot veredeling van gewassen en het met succes fokken van
dieren, omdat men uit ervaring wist dat in een volgende generatie bij
planten en dieren de kans groot was op kleine verschillen in eigenschappen (kenmerken) vergeleken met de voorafgaande generatie: men spreekt
over variatie binnen de soort. Die veranderingen kunnen positief gewaardeerd woorden maar net zo goed negatief of zelfs neutraal. Sommige
variaties betreffen kenmerken die erfelijk zijn en waarop dus geselecteerd
kan worden.
De voorbeelden die we gaven, hadden betrekking op een positieve sturing van het evolutieproces ten bate van de samenleving. Maar daarnaast
zien we ook de resultaten van een verkeerde beïnvloeding in de natuur.
Door roofbouw kan de natuur worden verarmd, waardoor soms bepaalde
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soorten volledig kunnen verdwijnen. Juist in deze tijd zijn we ons sterk
bewust van de schade die we door de eeuwen heen de natuur hebben
aangedaan. Zo gezien is de mens vaak een remmende factor geweest in
het evolutieproces.
Dat op de lange duur de evolutie tot opvallende resultaten heeft geleid,
zien wij in de verslagen van Darwin. Hij zag b.v. tijdens zijn reizen hoe
door de geïsoleerde ligging van bepaalde gebieden, zoals het werelddeel
Australië en bepaalde eilandgroepen, soorten waren ontstaan die nergens
anders te vinden zijn.
Bij evolutie komt de selectiedruk altijd van buiten. Wij bedoelen, dat de
omstandigheden bepalend zijn voor wat gebeurt. Naast ingrijpen door de
mens, zijn er natuurlijke oorzaken aan te wijzen zoals b.v. periodes van
extreme droogte of voedselgebrek. Alleen exemplaren die het best aangepast zijn aan deze extreme omstandigheden hebben kans te overleven.
In dit geval wordt door de natuur de selectie uitgevoerd. Darwin spreekt
over de survival of the fittest: het overleven van de best aangepaste
exemplaren.
De vraag is natuurlijk: waar komen die kleine veranderingen, variaties
vandaan. Als het over erfelijke kenmerken, eigenschappen, gaat, betreffen het genetische veranderingen in het DNA van het individu. Men
spreekt dan over mutaties.
Het effect van veranderingen binnen de soort zijn in het algemeen pas
na lange tijd goed waarneembaar. Bij evolutie moet u rekenen met miljoenen jaren en niet met honderden. Er zijn uitzonderingen op de regel.
Virussen kunnen zeer snel muteren waardoor ziektes, waartegen aanvankelijk immuniteit in de mens was opgebouwd, steeds opnieuw kunnen
toeslaan (zoals de jaarlijkse griepperiodes bewijzen). Bacteriën worden
op de duur resistent tegen bepaalde soorten antibiotica.
U heeft nu een idee wat evolutie is maar er ontbreekt een belangrijke
schakel om de bewijsvoering rond te krijgen. Hoe kunnen we aantonen
dat ééncellig leven het startpunt is geweest van al het leven op onze planeet én kunnen we voorbeelden geven die laten zien hoe de evolutie voor
bepaalde soorten is verlopen?
Het bewijs hiervoor bestaat uit twee delen. Een theoretisch gedeelte en
een praktisch gedeelte dat bestaat uit veldonderzoek (paleontologie). Wat
Darwin na lang onderzoeken en nadenken als een hypothese poneerde, is
geleidelijk door de moderne wetenschap onderbouwd. Hierbij spelen een
aantal vakdisciplines een rol, zoals vermeld in de internet-encyclopedie
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Wikipedia en daar besproken1, waaronder de erfelijkheidsleer van Mendel, de vergelijkende anatomie, de Embryologie, de Biochemie en de
Paleontologie. Fundamenteel in het onderzoek is de genetica waar gesproken wordt over genen, DNA en chromosomen, waarmee een samenhang van alles wat leeft, wordt aangetoond.
De paleontologie, het onderzoek naar fossielen, is één van de belangrijkste bronnen voor bewijsmateriaal voor de evolutietheorie. Hiermee
kan men aanschouwelijk duidelijk maken hoe de moderne levensvormen
zich geleidelijk hebben ontwikkeld. Spectaculair in dit opzicht zijn vondsten van fossiele resten die beschouwd kunnen worden als tussenfasen,
tussenvormen, bij het ontstaan van bepaalde soorten. Een bekend voorbeeld, gevonden in Duitsland, is de vondst van een fossiel dat de resten
bevat van wat een vogel is geweest die nog de kenmerken van een reptiel
vertoont.
Meer tot de verbeelding spreekt wat men te weten is gekomen over de
voorgeschiedenis van de mens. Om zicht te krijgen op de geschiedenis
van het ontstaan van het mensenras, moet men op zoek gaan naar fossiele
resten van mensachtigen, de mogelijke voorouders van de moderne mens,
die miljoenen jaren geleden geleefd hebben. U kunt zich voorstellen, dat
na zo'n lange tijd elke vondst een toevaltreffer is, waarbij de toestand van
het gevonden materiaal veel te wensen overlaat. Meestal bestaat de
vondst uit een beschadigde schedel en wat botresten en hopelijk stenen
werktuigen die kunnen getuigen van de vaardigheid van de mensachtige
tijdens zijn leven. Het aantal van de oudste vondsten, gevonden in Afrika
en vooral in Ethiopië, is zeer beperkt en conclusies trekken is daarom erg
moeilijk. Het gaat er natuurlijk om tussenstadia in de evolutie van mensachtigen te vinden en dat noodzaakt onderzoekers te zoeken naar zeer
oude fossielen. Aantonen dat een bepaalde vondst deze karakteristieken
vertoont, vereist een grote deskundigheid. Bij een leek kunnen conclusies
van deskundigen, die getrokken worden aan de hand van schamele vondsten, de wenkbrauwen doen fronsen of zelfs aanleiding geven tot hoongelach en ongeloof.
De interesse van de media richt zich bij verhalen over de evolutie speciaal op fossiele resten, die wijzen op de evolutie van de mens. Het onderwerp leent zich bij uitstek voor een benadering die ruimte biedt aan de
fantasie van de schrijver of regisseur. Een te kort aan exacte gegevens en
1

Http://wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie

15

bewijzen geeft de verbeeldingskracht van de verteller gelegenheid zelf
hier en daar voor een pikante invulling te zorgen.
Wat feitelijke informatie: het is goed te weten, dat mensen voor meer dan
98% dezelfde genen hebben als chimpansees en nauwer verwant zijn aan
chimpansees dan chimpansees aan de overige primaten, de gorilla en de
orang-oetan. De enige juiste conclusie is niet dat de mens van de aap
afstamt maar wel dat de mens en de chimpansee gemeenschappelijke
voorouders hebben, dwz dat op de lange weg van de evolutie een gemeenschappelijk traject is doorlopen. Een dergelijk informatie is niet mis
te verstaan!
Hoewel de evolutietheorie als een biologische hypothese kan rekenen op
brede steun in wetenschappelijke kringen, zeker na de vele bewijzen die
hiervoor vanuit allerlei disciplines zijn aangevoerd, zijn er toch groepen
mensen die zich met hand en tand verzetten tegen deze theorie. Dit verzet
heeft in het algemeen een religieuze achtergrond. Het kan zijn, dat men
wil vasthouden aan de letterlijke tekst van het verhaal in Genesis, of dat
men de evolutietheorie afwijst omdat de positie van God als schepper er
niet in naar voren komt. Het verzet komt vooral voor in kringen van fundamentalisten, meestal van protestantse huize. Men vindt de tegenstanders niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa en elders in
de wereld.
Als tegenhanger voor de evolutietheorie heeft men eerst het zgn. Creationisme geponeerd. Hoewel dit scheppingsmodel al zijn eerste begin had
ruim honderd jaar geleden, is de inhoud ervan in de loop van de tijd veranderd. In ieder geval neemt men aan, dat bepaalde soorten organismen
rechtstreeks door God zijn geschapen en dat daar geen evolutie heeft
plaats gevonden. Dit model sluit feitelijk de mens uit in het evolutieproces en bestaat dus uit een compromis tussen bijbel en wetenschap.
Van recenter datum is het scheppingsmodel Intelligent Design. Aanhangers van dit model wijzen op de complexiteit van bepaalde organismen zoals o.a. het oog. Een dergelijke complexiteit is onmogelijk te realiseren zonder sturing van buitenaf, is de overtuiging. In de praktijk betekent dit dat God een actieve rol krijgt toebedeelt. Hoewel dit zeker een
hele geruststelling betekent voor christenen, is de houdbaarheid van een
dergelijke bewering moeilijk aan te tonen. Het komt erop neer, dat iedere
keer dat een voorbeeld naar voren wordt gebracht van een zeer complex
systeem, de voorstanders van de evolutietheorie steeds met argumenten
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komen die wijzen op het bestaan van simpele tussenvormen die uiteindelijk zijn geëvolueerd tot dat complexe systeem. Het onderuithalen van
een paar complexe candidaten is eigenlijk al afdoende om het vertrouwen
in dit scheppingsmodel te ondergraven. Niettemin is er over de hele wereld steun voor deze opvatting.
Het is begrijpelijk, dat men vanuit de christelijke optiek de positie van
God als schepper wil verdedigen. Het is voor een christen moeilijk te
accepteren , dat de schepping, met nadruk op de mens, louter een product
is van het toeval: dwz. alleen bepaald wordt door natuurlijke selectie
waarop praktisch geen peil te trekken valt.
Is dat wel zo? Is wat we om ons heen zien echt het resultaat van louter
toeval? Wel, als we uit het oog willen verliezen wat karakteristiek is voor
een evolutieproces: namelijk de factor tijd tezamen met de immense
drang om te overleven! Het is toeval die ten dienste staat van een streven
naar perfectie, want dan is er pas zekerheid om te overleven! Dit is toch
wat er in de praktijk gebeurt! Als we even om ons heen kijken, zien we
vaak de wonderlijkste resultaten van een evolutie proces van miljoenen
jaren. Juweeltjes van perfectie die de toeschouwer blijven verbazen. Het
lijkt er inderdaad op alsof de evolutie streeft naar de ultieme perfectie
binnen de soort. En die evolutie gaat nog steeds door. Is het dan zo verwonderlijk, dat als hoogtepunt van de evolutie ten slotte de mens verscheen. Bijna onvermijdelijk, lijkt het wel. Tijdens het proces van
'menswording' kwam het moment, dat hij bewust in staat was dit proces
mede te beïnvloeden door de inbreng van zijn groeiende geestelijke vermogens. 'Verstand komt met de jaren', zeggen we en dat geldt natuurlijk
ook tijdens de evolutie van mensachtige naar mens, hoewel de tijd hier
gemeten moeten worden in termen van miljoenen jaren. Uiteindelijk is de
mens verschenen in de gedaante die we ook in het scheppingsverhaal in
de bijbel hebben ontmoet. Maar hij had er ook heel anders kunnen uitzien.
Dat God op een of andere manier in de evolutie aanwezig is geweest,
lijkt me duidelijk. Hoe wij dit moeten begrijpen, ontgaat me maar dit
onbegrip is geen argument voor het ontkennen van het bestaan van God
en van zijn betrokkenheid op de wereld. De evolutieleer ontkent noch
bevestigt het bestaan van een God!
Men heeft zich natuurlijk afgevraagd hoe het begin van de schepping tot
stand kwam. Men gaat uit van wat de Big Bang wordt genoemd als het
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startpunt van het ontstaan van het heelal. Deze hypothese spreekt zich
niet uit over wie of wat achter deze oerknal verborgen is. Ligt het voor de
hand de schoonheid en de kracht die in het heelal en in de evolutie verborgen ligt, te combineren met het idee dat dit alles uit zichzelf begonnen
is: dwz. dat niets plotseling iets werd? De sterrenpracht en de evolutie
kan ik een plaatsje geven met mijn menselijk verstand maar niet zonder
Iets dat van buitenaf de eerste beweging in gang heeft gezet. In ieder geval kun je nooit een argument putten uit het evolutieproces voor het poneren van een andere overtuiging.
Voor christenen betekent dit dat God degene is geweest die uit het niets
heeft geschapen en het startsein heeft gegeven voor alles wat daarna in de
loop van de tijd is ontstaan.
De evolutie bevat een uitdaging en een opdracht
De evolutie is een uitdaging voor de onderzoekende geest van de mens
en bevat in zich tegelijk een moreel imperatief voor de mens ten aanzien
van de schepping. Een nadere toelichting op deze twee facetten van de
evolutie is hier op zijn plaats.
Als er iets is dat het leven ons heeft geleerd, is het wel de zinloosheid
zich te blijven verzetten tegen wat onontkoombaar is, hetzij tegen veranderingen die zich aandienen, hetzij tegen nieuwe ideeën die geleidelijk
opkomen. Ik kan me nog goed herinneren, dat in de tijd van de opkomst
van de automatisering in de tweede helft van de vorige eeuw, een bekend
Nederlands politicus in die dagen, uit angst voor het ontslaan van arbeiders, het idee lanceerde een boete op te leggen aan bedrijven die hiermee
in zee gingen, een bewijs voor het ontbreken van de zonodige realiteitszin bij deze landsbestuurder. In plaats van deze krampachtige reactie,
bleek uiteindelijk een positieve inschatting van de mogelijkheden die de
automatisering biedt, een beter alternatief. Automatisering in het bedrijfsleven leidde tot verbetering van de werkomstandigheden van de arbeider
en tot extra economische groei waardoor bovendien de werkgelegenheid
steeg.
Het is echter absoluut ondenkbaar, dat wetenschappers aan de kant zullen blijven staan als de gelegenheid zich voordoet om actief in het evolutieproces te participeren door het te sturen in een richting die hen zinvol
lijkt. De mens is nu eenmaal creatief, wil zijn grenzen verleggen, wil
ontdekken wat verborgen ligt. Hun motieven kunnen gericht zijn op het
welzijn van de samenleving maar ook op het nastreven van eigen belang
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en geldelijk gewin. Maar uiteindelijk is er de drang om te weten die niet
te stuiten is. De overheid kan van alles doen om onderzoek en experimenten in die richting te verbieden, de kerken zullen wijzen op de morele
verantwoordelijkheid van onderzoekers, het zal wetenschappers niet afschrikken. Uiteindelijk zal de wetenschap haar zin krijgen, hoe dan ook,
neem dat maar van mij aan. Het is daarom beter, dat de overheid niet bij
voorbaat afwijzend staat tegenover plannen in die richting. Positieve sturing is beter dan bot afwijzen.
Wij staan nu aan de vooravond van belangrijke resultaten in het onderzoek naar het inzicht in het ontstaan van het leven. DNA-structuren,
GEN-onderzoek, genetische manipulatie en stamcelonderzoek zijn sleutelwoorden in dit veld. Dit zal tot gevolg hebben, dat de mens steeds duidelijker bepaalde processen in een gewenste richting zal kunnen sturen.
Of dit steeds een zegen voor de samenleving zal zijn, is echter de vraag.
In het verleden heeft de mens vaak aangetoond resultaten van menselijke
inspanningen op een verkeerde manier te benutten ten nadele van de samenleving.
Willen wij aan de evolutieleer een waarde toekennen die uitgaat boven
wat de wetenschap duidelijk naar voren brengt: een rationele verklaring
voor het ontstaan van het leven in zijn grote diversiteit, dan moet de evolutie blijkbaar een element in zich verbergen dat op het eerste gezicht ons
ontgaat. Als christen gaan we uit van de juistheid van deze opvatting,
omdat we geloven in het bestaan van een liefhebbende God die als
schepper met een bewuste keuze aan de basis van de evolutie heeft gestaan. Als God door de weg van de evolutie te kiezen zich in zekere zin
buiten spel heeft gezet en niet meer in staat wordt geacht om persoonlijk
actief in het wereldgebeuren in te grijpen, dan moet hij blijkbaar over
andere middelen beschikken om tot stand te brengen wat in zijn bedoeling ligt. Het kan alleen betekenen, dat God met deze keuze een duidelijke taak voor ons mensen heeft weggelegd. Blijkbaar zijn wij in de ogen
van hem een geschikte partner om te realiseren wat hem voor ogen staat.
Een product van de evolutie zijn wij maar blijkbaar tegelijk ook belast
met een opdracht. De opdracht betekent, dat de mens medescheppend en
sturend in deze wereld aanwezig moet zijn om het geluk van de medemens tot stand te brengen: 'en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen', is een regelmatig terugkerend gebed uit de katholieke liturgie,
waarbij het woord gij nu een dubbele betekenis krijgt, zowel wijzend
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naar God zelf als naar de mens! Wat een uitdagende gedachte: God als
avonturier met de verwachting, dat de mens mee zal spelen en zal realiseren wat hem voor ogen staat. Hoe zal dit spel aflopen? De mens kennende, is succes niet zondermeer verzekerd!
Het idee, dat God als het ware terugtreedt en de mens belast met wat
we eigenlijk van God zelf verwachten, moet ons aan het schrikken brengen. Het betekent, dat optreden namens hem niet iets vrijblijvends meer
is maar een opdracht voor ieder van ons. Kijken we om ons heen dan zien
we, dat er nog veel werk te doen is! Het is duidelijk dat, als God ons wil
inschakelen in zijn scheppingsproces, hij niet heeft gewacht op Darwin
om met de uitvoering ervan te beginnen. Het is interessant na te gaan wat
er in het verleden van deze taak terecht is gekomen. Want de opdracht
aan de mens gegeven, is van alle tijden, is als het ware door God in de
evolutie ingebracht.
God heeft de mens nodig. De relatie met het Rijk Gods door Jezus van
Nazareth verkondigd, dringt zich aan mij op.
De aanwezigheid van God in de wereld
Als u leest wat tot dusver door mij is opgeschreven, zult u misschien de
indruk krijgen dat God door mij in de marge van de samenleving is geplaatst. Als u dit denkt, beoordeelt u mijn bedoelingen geheel verkeerd.
Met de ogen van iemand, levend in deze rationele wereld, heb ik geprobeerd een verklaring te vinden voor de ogenschijnlijke afwezigheid van
God in de samenleving. God heeft, in mijn visie, de regie uit handen gegeven en neergelegd bij de mens. Maar wees gerust, de regie uit handen
geven betekent niet zich afzijdig houden. Het is een kwestie van niet
zichtbaar handelen op de voorgrond maar op de achtergrond invloed uitoefenen. Hij is in de wereld aanwezig via de mens die door hem wordt
geïnspireerd.
Wat is Goddelijke inspiratie eigenlijk? Vroeger dacht men het antwoord wel te weten getuige de opvatting over het geïnspireerd zijn van
de schrijvers van de Heilige Schrift. Men ging ervan uit, dat de inspiratie
van boven als het ware de hand van de schrijver bewoog bij het componeren van de heilige tekst. Thans staat men hier anders tegenover. Wat
neergeschreven werd, getuigt van de persoonlijke visie van de auteurs die
op zijn eigen manier vertolkten wat hen als juist voorkwam. Of zij zich
op zo'n moment geïnspireerd hebben gevoeld, geleid door iets buiten hen,
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waag ik te betwijfelen. Zij hebben gewoon willen neerschrijven wat hen
bezig hield, met het belang van hun geloofsgenoten voor ogen.
Het komt er eigenlijk op neer dat mensen zich in hun handel en wandel
moeten openstellen voor God om hem de kans te geven invloed uit te
oefenen op hun gedrag.
En dan komen de problemen, levensgroot!
Want hoe zijn we in staat te onderscheiden waar God inspirerend, leiding
gevend, onder ons mensen aanwezig is? Waar de een de hand van God
meent te onderkennen, zullen tegenstanders van het tegendeel overtuigd
zijn. Als iemand pretendeert namens God te spreken en te handelen, geeft
dat nog geen garantie voor de authenticiteit van zijn bewering. Hoe vaak
heeft men zich niet op hem beroepen om het eigen gelijk aan te tonen?
Het kost geen moeite in het verleden voorbeelden te vinden van mensen
die uitriepen in de naam van de Heer te handelen. Zij maakten zich van
God meester om hem tot vertolker van hun eigen ideeën te promoveren.
Door hun obsessief optreden bleken zij een bron van veel ellende te zijn
voor hun omgeving. Zo zijn er ook thans mensen in onze westerse samenleving die zich beroepen op God om te proberen in zijn naam medemensen, die er andere opvattingen op na houden, te vernietigen. Triest
genoeg zijn er ook in de geschiedenis van het christendom voorbeelden
aan te halen die hiervan getuigen, denk b.v. aan de inquisitie en de ketterprocessen.
Het zicht op goddelijke inspiratie bij mensen wordt bovendien verduisterd door de mens zelf. Als God iemand inspireert en aanzet tot handelen,
moet hij, noodgedwongen, genoegen nemen met al diens hebbelijkheden.
Voor een buitenstaander kan het soms heel moeilijk zijn door de façade
heen te kijken en te ervaren: hier is God bezig. Zo kunnen religieuze leiders, met gezag bekleed, door autoritair en kil optreden eerder mensen
afschrikken dan vertrouwen inboezemen. Het is moeilijk in zulke mensen
de leidende hand van God te ervaren. In een ander een geïnspireerd mens
te kunnen ervaren, hangt niet alleen af van hoe de ander overkomt maar
hangt evenzeer af van de eigen instelling die een ontmoeting met God in
de ander niet in de weg moet staan.
Laten we eerlijk zijn en openlijk uitkomen voor wat velen onder ons
denken. Zo gauw mensen een leidinggevende functie hebben, merkt een
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oplettende toeschouwer al gauw, dat een verborgen agenda een belangrijke rol speelt bij het optreden naar buiten toe. Men voelt zich als het
ware verplicht te lezen wat weggelaten wordt tussen de geschreven regels
tekst, of te luisteren naar wat niet gezegd wordt tussen de uitgesproken
woorden, om te achterhalen wat er eigelijk bedoeld is. Ik kan niet ontkennen, dat dit gevoel mij regelmatig bekruipt bij het beluisteren van
argumenten die kerkelijke uitspraken moeten verklaren. Op die manier
komt een beroep op goddelijke inspiratie bij kerkelijke beslissingen bij
mij over als iets kunstmatigs.
Willen mensen echt zicht krijgen op de aanwezigheid van God in de
wereld, laten ze dan op zoek gaan naar de voorbeelden van belangeloos,
zonder enige pretentie, zich inzetten voor de medemens. Gaan we de geschiedenis na, dan zijn er voorbeelden te over van mensen die, zonder
eigenbelang na te streven, zich hebben ingezet voor de mede mens. Zijn
dit de voorbeelden die we zoeken?
Dat God mensen kan inspireren, weten we uit ervaring. Met deze gedachte zijn we vertrouwd. Denken we niet vaak bij onszelf: hier is God
bezig geweest, een andere verklaring is er niet? Bestudering van de geschiedenis levert heel wat gebeurtenissen op die tot nadenken stemmen.
Ook in het leven van mensen zijn zulke momenten te ontdekken. Mensen
door God getekend, inspirerend voor hun omgeving, hebben nooit ontbroken
Jezus en het Rijk Gods.
De blik van christenen in deze tijd is niet meer omhoog gericht naar de
hemel maar naar beneden, naar de aarde die als een uitdaging wordt beschouwd. Deze moderne instelling past precies bij onze opdracht die in
onze afkomst besloten ligt, want in deze wereld ligt onze taak. Dit belet
ons niet om tegelijk op zoek te gaan naar een relatie met onze schepper.
Er is niets mis mee hem hier en nu, dóór en tijdens onze inzet voor anderen, te zoeken en te vinden. Ons grote voorbeeld daarin is Jezus van Nazareth die met zijn verkondiging van het Rijk Gods tegelijk het welzijn
van de mens en de vestiging van de Heerschappij van God voor ogen
had. Als Jezus dan ons mensen betrekt in de vestiging van Gods Heerschappij, dan bedoelt hij, dat in onze mensengemeenschap een groei en
ontwikkeling moet plaats vinden die beantwoordt aan hoe God de mensengemeenschap heeft bedoeld. Het Rijk Gods op aarde moet in zekere
zin God zichtbaar maken hier op aarde. Als jood was Jezus zich sterk
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bewust van de opdracht, die vastzit aan het behoren tot het uitverkoren
volk: mee te helpen aan de ontplooiing van de schepping. Deze ontplooiing van de schepping zag hij als een herscheppen in overeenstemming
met de wil van God. Jezus probeerde zijn toehoorders duidelijk te maken,
dat zij zich hiervoor dienden in te zetten. Het leven en optreden van Jezus
moeten wij zien als volledig in dienst van deze opdracht. Uit het ontstaan
van het jonge christendom rond het centrale thema van het Rijk Gods kan
men afleiden, dat de toehoorders en de eerste volgelingen Jezus in één
opzicht heel goed begrepen hebben. Het Rijk Gods betekende actie en
was niet een kwestie van werkeloos afwachten.
Aanpassing: 24 september 2007
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1978: Il corso delle cose, Lalli (De loop der dingen, Serena Libri)
1980: Un filo di fumo, Garzanti
1984: La strage dimenticata, Sellerio
1992: La stagione della caccia, Sellerio
1993: La bolla di componenda, Sellerio
1994: La forma dell'acqua, Sellerio (De vorm van water, Serena Libri)
1995: Il gioco della mosca, Sellerio
1995: Il birraio di Preston, Sellerio
1996: Il cane di terracotta, (De hond van Terracotta, Serena Libri)
1996: Il ladro di merendine, Sellerio (De gestolen twaalfuurtjes, Serena Libri)
1997: La voce del violino, Sellerio (De stem van de viool, Serena Libri)
1998: La concessione del telefono, Sellerio
1998: Un mese con Montalbano, Mondadori
1999: La mossa del cavallo, Rizzoli
1999: Gli arancini di Montalbano, Mondadori
2000: La gita a Tindari, Sellerio (Het uitstapje naar Tindari, Serena Libri)
2000: La scomparsa di Patò, Mondadori
2000: Biografia del figlio cambiato, Rizzoli
2000: Favole del tramonto, Edizioni dell'Altana
2001: Racconti quotidiani, Libreria dell'Orso
2001: Gocce di Sicilia, Edizioni dell'Altana
2001: L'odore della notte, Sellerio (De geur van de nacht, Serena Libri)
2001: Il re di Girgenti, Sellerio
2001: Le parole raccontate. Piccolo dizionario dei termini teatrali, Rizzoli
2002: La paura di Montalbano, Mondadori (De angst van Montalbano, Serena
Libri)
2002: Storie di Montalbano, Mondadori
2002: L'ombrello di Noè. Memorie e conversazioni sul teatro, Rizzoli
2002: La linea della palma. Saverio Lodato fa raccontare Andrea Camilleri,
Rizzoli
2002: Le inchieste del Commissario Collura, Libreria dell'Orso
2003: Il giro di boa, Sellerio (Het ronden van de boei, Serena Libri)
2003: La presa di Macallè, Sellerio
2003: Teatro, Arnaldo Lombardi
2004: Romanzi storici e civili, Mondadori
2004: La prima indagine di Montalbano, Mondadori
2004: La pazienza del ragno, Sellerio (Het geduld van de spin, Serena Libri)
2005: Privo di titolo, Sellerio
2005: La luna di carta, Sellerio (De maan van papier, Serena Libri)
2005: Il medaglione, Mondadori (Het medaillon, Serena Libri)
2006: La pensione Eva, Mondadori
2006: Il diavolo. Tentatore; Innamorato, Donzelli
2006: La vampa d'agosto, Sellerio









2006: Vi racconto Montalbano, Interviste,
2006: Le ali della sfinge, Sellerio
2007: Pagine scelte di Luigi Pirandello, Rizzoli
2007: Il colore del sole, Mondadori
2007: Le pecore e il pastore, Sellerio
2007: Boccaccio - La novella di Antonello da Palermo, Guida
2007: La pista di sabbia, Sellerio

* Collura, commissaris ter zee - Le inchieste del commissario Collura
*
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*
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*
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*
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* Zwarte zon - Il colore del sole

1. De vorm van
water - La forma dell'acqua
2. De gestolen
twaalfuurtjes Il ladro di merendine
3. De hond van
terracotta - Il
cane di terracotta
4. De stem van de
viool - La voce
del violino
5. Het uitstapje
naar Tindari La gita a Tindari
6. De geur van de
nacht - L'odore
della notte
7. Het ronden van
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de boei - Il giro
di boa
8. Het geduld van
de spin - La pazienza del ragno
9. De maan van
papier - La luna
di carta
10. Verstikkende
zomerhitte - La
vampa d'agosto
11. De vleugels van
de sfinx - Le ali
della sfinge
12. Sporen in het
zand - La pista
di sabbia
13. De bloedakker Il campo del
vasaio
14. L'età del dubbio
15. Le prime indagini
16. La danza del
gabbiano
De zaken van Montalbano
1. Zeven maandagen met Montalbano - Un
mese con Montalbano
2. De angst van
Montalbano La paura di
Montalbano
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3. De eerste zaak
van Montalbano
- La prima indagine di Montalbano
4. Montalbano en
het verdwenen
kind - Rittorno
alle origini
Non-Fictie
* Luigi Pirandello Biografia del figlio
cambiato
Andere titels van deze
auteur

N.v.t.
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Paulus zoals hij is afgebeeld op
een ikoon in Hilandar, een klooster in Noord Griekenland

PAULUS: het verhaal
van zijn leven.
Wie was Paulus? Hij was één van de grondleggers van het Christendom. Er is wel eens gezegd,
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dat er zonder Paulus nooit een kerk zou zijn geweest. Misschien is dat ook wel zo. Ongeveer
2000 jaar geleden moet deze Paulus zijn geboren: in Tarsus. Hij moet iets jonger geweest zijn
dan Jezus van Nazareth. Toen Jezus werd gekruisigd bevond Paulus zich naar alle waarschijnlijkheid ook in Jeruzalem. Of ze van elkaars bestaan afwisten is onbekend.
De bronnen
Vrijwel alles wat we over Paulus weten is gebaseerd op het Nieuwe Testament. Maar de bronnen moeten met enige omzichtigheid worden
bekeken. Wat we bezitten zijn een aantal brieven
die Paulus heeft geschreven. Het zijn, op één na,
brieven aan gemeenten. Hij schreef brieven aan
de gemeente in Corinthe, een brief aan de Galaten, een brief aan de gemeente in Rome, een de
brief aan de gemeente in Thessalonika, en een
brief aan de gemeente in Philippi; bovendien een
de brief aan Philémon, over een weggelopen
slaaf, Onésimus. Er zijn nog wel meer brieven
bewaard, die aan Paulus zijn toegeschreven en
waarin ongetwijfeld gedachtegoed van hem bewaard is gebleven, maar die waarschijnlijk niet
door Paulus zèlf zijn geschreven. Dit betreft de
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tweede brief aan de gemeente in Thessalonika,
de brief aan de gemeente in Kolosse, de brief
aan de gemeente in Efeze, de brief aan de Hebreëen, de twee brieven aan Timotheüs, en de
brief aan Titus. Voor de vraag naar het leven van
Paulus helpen die brieven ons niet verder. En
dan is er nog het boek "De Handelingen van de
apostelen", het tweede boek van de evangelist
Lucas. Voor een belangrijk deel is dit gewijd aan
het leven en het werk van Paulus. Bij dit geschrift moet echter bedacht worden, dat Lucas
het schreef op een moment dat Paulus al lang
niet meer in leven was. Lucas moest putten uit
wat hem te ore kwam. Bovendien had Lucas met
het schrijven van dit geschrift bepaalde bedoelingen; en ten dienste daarvan heeft hij het materiaal geordend en mogelijk hier en daar ook wat
gemanipuleerd. Niet alles wat hij schrijft is
daarom historisch betrouwbaar. Dat blijkt met
name in die passages, waarin de informatie die
hij geeft in strijd is met wat Paulus zèlf over zijn
leven heeft geschreven.
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Tarsus
De stad Tarsus, waar Paulus werd geboren, lag
in Cilicië, aan de zuidkust van Turkije, op een
afstand van 13 km. van de Middellandse Zee. Er
bestond een verbinding met de open zee via de
rivier de Kydnos, die door de stad stroomde.
Omdat Tarsus tevens lag aan een belangrijke
handelsweg - de weg, die Antiochië verbond met
Klein-Azië - was het een grote levendige stad
met een gemelleerde bevolking. Tarsus had een
lange geschiedenis. Sedert Alexander de Grote
vergriekste de stad. De stad verwierf bekendheid
o.a. doordat het een centrum van filosofen werd.
De Stoïcijn Athenodoros bijvoorbeeld, die later
een leermeester werd van keizer Augustus,
kwam er vandaan. In deze welvarende Griekse
stad bracht Paulus waarschijnlijk zijn jonge jaren
door. Hij heeft er dan ook ongetwijfeld vloeiend
Grieks leren spreken. Maar omdat zijn ouders
afkomstig waren uit Palestina (Paulus wijst erop
dat hij een Jood is, uit de stam Benjamin) werd
hij opgevoed volgens de Joodse tradities. Zo
werd hij zonder enige twijfel kort na zijn geboorte besneden en kreeg hij een goed Joodse
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naam: Saul. Mogelijk kreeg hij juist deze naam,
omdat zijn familie uit de stam van Benjamin
was: ook koning Saul tot die stam had behoord.
De naam Paulus, die hij later droeg, is een romeinse naam.
Jeruzalem.
Op enig moment is Paulus naar Jeruzalem gegaan. We weten niet hoe oud hij toen was. Wat
we wel weten is, dat er later sprake is van een
zuster van Paulus, die ook in Jeruzalem woonde.
Mogelijk is het hele gezin naar Jeruzalem verhuisd. Waren zijn ouders misschien ooit in Tarsus terecht gekomen als slaven? En hebben ze
het daar zó goed gedaan, dat ze uiteindelijk zijn
vrijgelaten? Dat zou de verklaring kunnen zijn
voor het feit, dat Paulus zich ook een Romeins
staatsburger kan noemen: vrijgelaten slaven kregen wel vaker het burgerrecht. Hoe dit ook zij:
in Jeruzalem werd Paulus een leerling van
Gamaliël, een farizees wetgeleerde die, volgens
Lucas, daar in hoog aanzien stond (Handelingen
5:34). Deze Gamaliël, zo weten we uit andere
bronnen, was werkzaam in Jeruzalem tussen 25
en 50 n. Chr: Paulus zal misschien een jaar of
vijftien geweest zijn, toen hij aan de voeten van
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deze leermeester zat. Paulus zegt van zichzelf
dat hij een fanatiek farizeëer is geweest, die zijn
uiterste best deed om zich strikt aan de wetten
van Mozes te houden. Klaarblijkelijk had hij
destijds er bewust voor gekozen om een Jood te
zijn in heel zijn denken, doen en laten. Dat verklaart ook waarom we hem later kunnen aantreffen op weg naar Damaskus - om er Judaïserende
Christenen te 'vervolgen' omdat ze op een
dwaalweg zouden zijn. Wat dit 'vervolgen' precies inhield, weten we niet: volgens Lucas ging
dit met geweld gepaard, maar dat hoeft niet het
geval geweest te zijn. Wanneer hij later bij herhaling in zijn brieven aan de Christelijke gemeenten schrijft, dat hij "Gods gemeente" (de
'Qehal el') heeft vervolgd (I Corinthe 15:9; Galaten 1:13; I Thessalonicenzen 2:14), dan heeft die
aanduiding betrekking op groepen mensen, die
zichzelf zagen als het volk van gelovigen dat
zich verzamelde, omdat het geloofde dat het einde der tijden aanstaande was. Ook Judaïserende
Christenen dachten zo; het ziet ernaar uit dat
Paulus destijds van oordeel was, dat zij daarmee
de heiligheid van Israël als uitverkoren volk tekort deden. Klaarblijkelijk is Paulus, toen hij
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onderweg was naar Damaskus, tot een ander inzicht gekomen.

Compositietekening van Paulus
door de politie van NoordrijnWestfalen, in opdracht van de
Duitse historicus Michael Heseman die een boek schreef over
Paulus.

De ommekeer
Zowel in het boek Handelingen als door Paulus
zèlf wordt deze ommekeer in zijn leven herhaaldelijk ter sprake gebracht. De versie van Lucas
wijkt echter op een aantal punten af van wat
Paulus er zelf over vertelt. We mogen aannemen
dat de informatie, die Paulus zèlf geeft, het
meest betrouwbaar is. In het boek Handelingen
wordt de gebeurtenis beschreven als een bekering: Lucas beschrijft die bekering op een manier die in die tijd gangbaar is, volgens een be35

trekkelijk vaststaand verhaalmodel. Paulus zèlf
beschrijft de ommekeer als een verschijningsverhaal: de opgestane Christus is ook aan hem
verschenen, net als aan andere apostelen. Paulus
beschouwt zichzelf daarom een 'geroepen apostel' die de opdracht heeft om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Letterlijk zegt hij dat
hij deze opdracht ontvangen heeft "van Jezus
Christus en God de Vader" (Galaten 1:1; zie ook
Romeinen 1:1). Paulus vertelt, dat hij na deze
gebeurtenis niet meer is teruggekeerd naar Jeruzalem: hij is onmiddellijk naar Arabië gegaan.
Lucas vertelt heel iets anders: Paulus zou wèl teruggegaan zijn naar Jeruzalem en pas in de tempel Christus hebben gezien. Zo laat Lucas zien
dat de oude profeten gelijk hadden toen ze zeiden dat het heil zou uitgaan van Sion (de tempelberg). Er is Lucas veel aan gelegen om aan te
tonen dat Jeruzalem het centrum is van waaruit
de gehele wereld zal worden gekerstend.
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Paulus, zoals afgebeeld in het
klooster te Moissac (Fr.)

Levensopdracht
De roeping, die Paulus als zijn levensopdracht
ziet, zal voor hem geen gemakkelijke geweest
zijn; de navolging van de wetten van Mozes,
waaraan hij als vroom farizeëer zoveel waarde
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had gehecht, vormde een obstakel voor de verkondiging van het evangelie aan niet-Joden;
immers, kon je van hen nou wel verlangen dat ze
de Mozaïsche leefregels strikt zouden naleven?
Dat is een vraag, waar Paulus lang mee heeft
geworsteld en waarover hij ook regelmatig in
aanvaring is gekomen met degenen die feitelijk
vonden dat ook Christenen zich aan de mozaische wetten moesten houden. Zo kwam hij
daarover in aanvaring met niemand minder dan
met Petrus en met Jacobus, een broer van Jezus
die inmiddels de leiding had over de christelijke
gemeente in Jeruzalem.
Arabië
Misschien dat Paulus daarom naar 'Arabië' ging.
Waar moeten we dit land zoeken? En waarom
ging hij juist daarheen? Hoe lang is hij er gebleven? En waarom niet langer? Het zijn vragen die
niet met zekerheid te beantwoorden zijn. Maar
het feit dat hij later schrijft over koning Aretas,
die zijn plaatsbekleder in Damaskus de opdracht
gaf om uit te kijken naar Paulus en hem zo mogelijk gevangen te nemen, maakt het waarschijnlijk dat Paulus is uitgeweken naar het land van
de Nabataeërs, met Petra als hoofdstad; van dat
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land was Aretas koning. Omdat dit koningschap
heeft geduurd tot het jaar 40 moet de vlucht uit
Damaskus, die volgde op het verblijf van Paulus
in Arabië, daarvoor hebben plaatsgevonden. Het
is niet onwaarschijnlijk dat Paulus in Nabataea
onmiddellijk begonnen is met het verkondigen
van het evangelie, en dat hij daarmee ook al snel
voor onrust heeft gezorgd. Daar was men klaarblijkelijk niet van gediend. Daarop moet Paulus
ervoor gekozen hebben om terug te gaan naar
Damaskus; maar ook daar was hij, zoals gezegd,
niet veilig. Mogelijk was hij ook destijds al uitgeweken naar Nabtaea omdat hij in Damaskus
verre van populair was in bepaalde kringen: het
laat zich denken dat er jegens deze vurige farizeeer, die zich ineens had bekeerd tot het Christendom, achterdocht bestond bij Christenen, en
een zekere vijandschap. Om dezelfde redenen
zou hij zeker ook in Jeruzalem niet welkom geweest zijn - noch bij Christenen vanwege zijn
reputatie als farizeëer, noch bij Joden omdat hij
een afvallige geworden was. Maar ook nog afgezien daarvan: later zal op zijn tochten bij herhaling blijken dat ook de Romeinse overheid niet
blij was met zijn verschijning en dat ook de
plaatselijke synagogen hem niet altijd goed
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gezind waren.
Het eerste bezoek als apostel aan Jeruzalem
Rond het jaar 40 zal Paulus dus uit Arabië zijn
teruggekeerd. Na zijn ontsnapping uit Damaskus
besluit Paulus om Jeruzalem te bezoeken. Hij
gaat daarheen, naar zijn eigen zeggen, om Cephas (= Petrus) te ontmoeten (Galaten 1:18-20).
Uit het feit dat hij deze naam gebruikt blijkt dat
Paulus zich realiseert welke positie Petrus inneemt onder de leerlingen: hij is de rots waarop
de kerk wordt gebouwd. Niettemin blijkt uit de
manier waarop Paulus over zijn bezoek schrijft,
dat het bepaald niet zijn bedoeling was om van
Petrus erkenning te verkrijgen van zijn eigen
apostelschap - zoals Lucas suggereert. Paulus
ging er vanuit dat ze op voet van gelijkheid van
gedachten zouden kunnen wisselen. Uit alles
blijkt, dat Paulus ervan overtuigd was dat hij net
zoveel recht van spreken had als Petrus en de
andere apostelen. Het bezoek duurde niet lang:
een dag of veertien. Paulus vermeldt er nadrukkelijk bij dat hij verder in Jeruzalem geen van de
andere apostelen heeft ontmoet. Wel ontmoette
hij er Jacobus, een broer van Jezus. Jacobus gaf
leiding aan de gemeente die in Jeruzalem was
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ontstaan. Hij was een streng judaïserend Christen: dat betekent dat hij weliswaar Christen was,
maar dat hij zich tevens nog geheel en al hield
aan de Joodse leefregels. Het moge duidelijk zijn
dat het dus iemand was, die ernstige kritiek had
op de opvattingen, die Paulus ontwikkelde: die
meende immers dat je van bekeerde heidenen
niet kon verlangen dat ze de Mozaïsche voorschriften zouden naleven.
Barnabas
Volgens Lucas moet ongeveer op dit moment
Barnabas in het leven van Paulus zijn gekomen.
Barnabas was afkomstig uit Cyprus. Hij was
waarschijnlijk iets ouder dan Paulus. Ze hadden
met elkaar gemeen dat ze van Joodse afkomst
waren: Barnabas was een Leviet. Ook hij is een
volgeling van Jezus geworden. En hij is in Jeruzalem gaan wonen. Lucas vertelt dat hij een akker had, die hij verkocht om de opbrengst daarvan te schenken aan de christelijke gemeente.
Barnabas zou later door de gemeente van Jeruzalem als afgevaardigde naar Antiochië worden
gezonden. Deze Barnabas genoot klaarblijkelijk
veel aanzien in de gemeente. Uit het vervolg van
de geschiedenis blijkt dat Paulus jaren lang in41

tensief met Barnabas heeft samengewerkt: in
Cylicië en Phrygië, en ook in Antiochië. Heeft
Paulus Barnabas inderdaad in Jeruzalem leren
kennen tijdens zijn korte bezoek aan Petrus? Of
pas later, in Antiochië? Dat is allemaal niet meer
te achterhalen. Maar Lucas hechtte eraan om te
laten zien dat het evangelie is uitgegaan van Jeruzalem en dat het vandaar verder is verbreid via
Antiochië, Klein-Azie, en Griekenland totdat het
ook Rome had bereikt: vandaar dat hij Barnabas
een brugfunctie heeft toegedacht; dat heeft hem
ertoe gebracht om van de gegevens, waarover hij
beschikte, op zijn eigen wijze een samenhangend verhaal te maken.
Cylicië en Phrygië.
In de jaren die volgden op het eerste bezoek van
Paulus als apostel aan Jeruzalem heeft hij geruime tijd in Tarsus en in dorpen en steden in de
verre omtrek van deze stad het evangelie heeft
gebracht. Wat dit heeft opgeleverd en of er ook
Christelijke gemeenten zijn ontstaan is niet duidelijk. Lucas weet te vermelden dat Paulus in die
streken samen met Barnabas en Johannes Marcus is opgetrokken. En er is geen reden om te
veronderstellen dat dit niet zo zou zijn geweest.
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Barnabas en Paulus, zo wordt vermeld, bezochten o.a. Perge, het phrygische Antiochië, Ikonion, Lystra en Derbe. Ze kwamen er in de synagogen en spraken er met de mensen ondermeer
over de gekruisigde Christus, die was opgewekt.
Hun pad ging niet altijd over rozen: Paulus vertelt dat hij in Lystra ter nauwernood een steniging overleefde (Handelingen 14: 19bvv.) Lucas
vermeldt, dat zij ook op Cyprus zouden zijn geweest, maar dat lijkt wat twijfelachtig, omdat er
met geen woord gerept wordt over een bezoek
aan een synagoge; het lijkt er dan ook op dat zijn
relaas alleen tot doel had om de hoftovenaar van
de proconsul in Paphos ter sprake te brengen.
Galatië
Uit de brief, die Paulus later aan de Galaten zal
sturen, blijkt dat hij deze mensen ooit heeft bezocht, en dat hij bij dit eerste bezoek aan hun
gebied ernstig ziek was. De Galaten zijn Galliers, die woonachtig waren in het binnenland van
Klein-Azië; de mensen waar het hier om gaat,
stonden bekend als een krijgslustig volk. Ze
spraken Keltisch. Maar: er waren er klaarblijkelijk ook die Grieks spraken. Anders had Paulus
niet met hen kunnen spreken. Paulus noemt geen
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plaatsen, waar hij is geweest: mogelijk bezocht
hij Ankyra en/of Pessinus. Mogelijk zijn er naderhand ook in de omgeving van deze steden
christelijke kernen ontstaan. Achteraf prijst Paulus de Galaten voor de goede zorgen die hij tijdens dit eerste bezoek van hen heeft ondervonden (Galaten 4:13vv.). Was zijn ziekte destijds
de reden geweest om geruime tijd bij hen te blijven? De reden ook, dat hij hen het evangelie
heeft gebracht? We weten het niet hoe Paulus bij
hen terecht gekomen is, en of dat zijn vooropgezette bedoeling is geweest. Het enige dat we wèl
weten is dat Paulus, toen hij uiteindelijk op weg
ging naar Europa, opnieuw een route koos dwars
door dit gebied: waarschijnlijk om zo deze mensen opnieuw te kunnen ontmoeten.
Antiochië
Volgens Lucas heeft Barnabas Paulus op enig
moment naar Antiochië gehaald: "Hierna vertrok
Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en
toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee
naar Antiochië" (Handelingen 11:25v.) Of dit
een betrouwbaar bericht is, en wanneer dit gebeurde is allemaal niet zo duidelijk. Wat we wèl
mogen aannemen is dat Paulus dus ook enige
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tijd in Antiochië heeft gewerkt. Een motief om
Paulus naar Antiochië te laten komen zou geweest kunnen zijn, dat hij ervaring had met het
prediken van het evangelie aan niet-Joden.
Antiochië was, na Rome en Alexandrië, de derde
stad van het Romeinse rijk: een wereldstad dus.
De plaatselijke bevolking sprak er Syrisch. Maar
er woonden ook talrijke 'nieuwkomers: zij spraken over het algemeen Grieks. Toch was Antiochië niet een typisch Griekse stad. Er woonden
mensen uit vele streken en ook Joden vormden
een belangrijk deel van de bevolking. Het waren
vaak Joden die uitgeweken waren uit Palestina om uiteenlopende redenen. Ongetwijfeld waren
er onder hen ook al Joodse Christenen te vinden.
Maar destijds werden zij doorgaans nog voor
Joden gehouden: het verschil ontging buitenstaanders vaak. Naar schatting woonden er zo'n
50.000 Joden/Christenen in Antiochië. Een deel
van hen was gehelleniseerd; maar een ander deel
sprak ongetwijfeld nog aramees en sloot zich af
van de stadse cultuur. Dit leverde spanningen op
tussen deze verschillende groepen. En het laat
zich denken, dat men dan ook vaak niet wist hoe
deze mensen het beste te benaderen waren wanneer je hen met het evangelie in contact wilde
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brengen. Het was in Antiochië, dat leerlingen
van Jezus voor het eerst 'Christenen' werden genoemd. Daarvoor noemde men hen 'mensen van
de weg'. (Handelingen 24:22).
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Op weg naar Europa.
Paulus zal niet lang in Antiochië gewerkt hebben. Hij was vast besloten om het evangelie in
de hele wereld te verkondigen, en wel vóórdat
de wederkomst van Christus, die hij verwachtte,
een feit zou zijn. Hij zag het immers als zijn
roeping om het evangelie uit te dragen tot aan de
einden van de bekende wereld? Het lag dus voor
de hand dat hij ook naar Europa wilde. Niettemin: het zou een hele onderneming zijn.
De tocht van Paulus naar Europa staat bekend
als 'de tweede zendingsreis'; maar ook dat is een
constructie van Lucas. Lucas wilde het doen
voorkomen dat Paulus steeds terugkwam op de
plaats van waaruit hij op pad was gestuurd: hij
deed het voorkomen alsof anderen hem de opdracht gaven om op weg te gaan. Lucas erkende
het apostelschap van Paulus ook niet: Paulus
ontleende zijn gezag aan de anderen. Maar uit
wat Paulus zèlf schrijft blijkt dat hij zijn werk
deed omdat hij dit als een levensopdracht zag die
hij persoonlijk van Godswege had gekregen. Je
zou kunnen zeggen dat de activiteiten, die Lucas
in de 'eerste zendingsreis' verwerkt, alle betrekking op de periode waarin Paulus in Klein Azië
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rondreisde. We zagen daarbij dat zijn activiteiten
en de plaatsen die hij bezocht dikwijls onvoorzien waren, en in grote mate bepaald door omstandigheden (gevangenschap, geselingen, ziekte
e.d.). Toen hij evenwel op weg ging naar Europa
was dit weldegelijk gepland: hij reisde, in gezelschap van Timotheüs en Silas (Silvanus), via de
de 'Cylicische poort' (een moeilijke route door
het gebergte) naar het noorden. De reden moet
wel geweest zijn dat hij de Galaten opnieuw
wilde bezoeken. Via hun gebied trok hij naar
Troas, waar hij een schip vond Neapolis.
Silvanus en Timotheüs.
Van Silvanus weten we niet zoveel; het vermoeden bestaat dat hij nog wat 'joodser' dacht dan
Paulus. Later zal hij in gezelschap van Petrus
verkeren. Paulus koos zich hem als reisgezel na
enige onenigheid met Barnabas en Johannes
Marcus (Handelingen 15:40). Timotheüs was de
zoon van een Joodse moeder, die christin was
geworden, en een heidense vader (Handelingen
16:1). Dat betekent ongetwijfeld dat zijn moeder
afkomstig was uit een erg liberaal milieu. Niettemin werd Timotheüs besneden: "omwille van
de Joden in Lystra en Iconium". Timotheüs zal
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met Paulus optrekken totdat deze uiteindelijk in
Jeruzalem wordt berecht: Paulus noemt hem zijn
'medearbeider', vertrouwt hem verscheidene opdrachten toe. Hem prijst Paulus bijna de hemel
in (Philippenzen 2:20; 2 Corinthe 1:19).
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Philippi
Via Neapolis reist het gezelschap verder langs
de 'via Ignatia'. Was Paulus wellicht toen al van
plan om door te reizen naar Rome? Dat weten
we niet. Het gezelschapje komt al spoedig in
Philippi. Philippi is een militaire kolonie: veel
Romeinse veteranen werden daarheen gezonden
om er een welverdiende oude dag door te brengen. Er werd in Philippi dus behalve Grieks ook
Latijn gesproken. Vermoedelijk beheerste Paulus die taal niet. Paulus, Timotheüs en Silvanus
zouden de eerste zendelingen zijn die ooit voet
zetten op Europese bodem. Zij ontmoetten, buiten de muren van Philippi bij de Joodse gebedsplaats een zekere Lydia. Lydia was een zakenvrouw. Ze handelde in purperen stoffen. En al
spoedig zou ze Christin worden. Mogelijk stelde
zij het gezelschap in staat om een tijdje in Philippi te blijven door hen financieel te ondersteunen; zo kon daar ook aan anderen het evangelie
worden verkondigd en ontstond daar in Philippi
een christelijke gemeente. Na verloop van tijd
liep het verblijf echter uit op een conflict: waarschijnlijk werd Paulus bij die gelegenheid op52

nieuw gevangen genomen en gegeseld. Vervolgens werd hij de stad uitgezet. We lezen hierover
in de eerste brief, die Paulus later zal schrijven
aan de gemeente in Thessalonika (I Thess. 2:2).
Thessalonika
Als gevolg van de gebeurtenissen in Philippi
komt Paulus waarschijnlijk verzwakt in Thessalonika aan, terwijl de striemen op zijn lichaam
nog goed zichtbaar zijn. Thessalonika was een
stad met privileges: die had men te danken aan
de solidariteit die de bevolking destijds, toen
Caesar en Antonius er met hun legers waren, had
betoond. In Thessalonika bestond een synagoge
(Handelingen 17:1). Ongetwijfeld zullen Paulus
en zijn reisgenoten daarmee contact hebben opgenomen: zo deed Paulus dat steeds. Toch zullen
de meeste bekeerlingen hier wel zijn voortgekomen uit de niet-Joden. Paulus "debatteerde"
met de mensen van de synagoge: en die woorden
voorspellen niet veel goeds. In zijn brief aan de
gemeente zal hij later memoreren hoeveel last ze
hadden van de Joden (I Thess. 2:16), omdat die
zo intolerant zijn. Hij zal de gemeente in Thessalonika ook aansporen om zich voorbeeldig te
gedragen, 'terwille van hen die buiten zijn'
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(Thess. 4:12): met hen worden ongetwijfeld de
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Athene
Na zijn vertrek uit Thessalonika reist Paulus
(met Silas?) zuidwaarts. Waarom niet naar Rome? Heeft Paulus wellicht vernomen van het besluit van keizer Claudius: "Judaeos impulsore
Chresto assidue tumultuantis Roma expullit" (=
Hij [Claudius] verdreef de Joden die - opgehitst
door Christus - voortdurend voor onrust zorgden
uit Rome), aldus weet Suetonius een paar decennia later te berichten in zijn 'Vita Claudii'; was
dit besluit voor Paulus voldoende reden om dan
maar eerst naar Athene te gaan? Ook hiernaar
kunnen we alleen gissen. In Athene wachtten
Paulus nieuwe tegenslagen. Zijn preken sloegen
er niet aan. We vernemen dat een vooraanstaand
Athener (Dionysius, een Areopagiet) zich liet
bekeren. Mogelijk was dit voor Paulus een motief om juist daar, op de Areopagus (de plaats
waar recht gesproken werd), een rede te houden.
Verder wordt de naam van een vrouw vermeld,
Damaris, die zich bekeerde tot het Christendom.
Maar in de brief, die Paulus later naar de gemeente van Corinthe zal sturen kunnen we wellicht een echo horen van Paulus' bevindingen tijdens dit Atheense avontuur: het is de overmoed
van de 'wijsheid van deze wereld' die mensen
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blind maakt voor het mysterie van het geloof (I
Corinthe 2:1vv). Dat deprimeert hem.
Corinthe
Kort na aankomst in Corinthe ontmoet Paulus er
Priscilla (de vrouw heet Prisca) en Aquila (Handelingen 18:2); zij zijn juist uit Rome gearriveerd vanwaar ze zijn vertrokken "omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten
verlaten", aldus Lucas. Waarschijnlijk was dit
wat overdreven, en betrof het een speciale groep
Joden (of waren het Christenen?). Het is niet
duidelijk of Prisca en Aquila bij aankomst in Corinthe al Christen waren of niet. Waren zij betrokken geweest bij een oproer? Ook dat is niet
duidelijk. Hoe dit ook moge zijn: Paulus vindt
bij hen onderdak: omdat zij, net als hij, 'leerbewerkers' zijn. Samen kunnen ze aan de slag om
zo het geld verdienen om van te leven. Mogelijk
zijn Prisca en Aquila door het toedoen van Paulus Christen pas geworden. Maar dat wordt verder niet vermeld.
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Corinthe was een grote handelsstad. Voor een
reiziger in hart en nieren zoals Paulus moet het
toch wel bijzonder geweest zijn om ruim anderhalf jaar ononderbroken in dezelfde stad te werken. Ooit was Corinthe een bloeiende Griekse
stad, berucht om de tempelprostitutie. Maar in
146 v. Chr. kwam er een einde aan de Achaïsche
Bond, omdat Corinthe door de Romeinse consul
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Lucius Mummius met de grond gelijk gemaakt.
De burgers werden vermoord of als slaven verkocht. En het werd verboden om de stad opnieuw op te bouwen. Pas na zo'n 100 jaar werd
de stad opnieuw 'gesticht' door Julius Caesar.
Sedertdien was het een Romeinse colonie. Omdat het zo strategisch ligt kwam het al spoedig
weer tot bloei, en herkreeg het het karakter van
de haven- en handelsstad. Vandaar waarschijnlijk dat ook hier een synagoge was. Na aankomst
wendt Paulus zich zoals altijd ook dit keer tot de
Joden. En zowaar: dit maal met enig succes. We
vernemen dat een zekere Crispus, die leiding gaf
aan de synagoge, zich met heel zijn huis door
Paulus heeft laten dopen (I Corinthe 1:14; Handelingen 18:8). De christelijke gemeente die ontstond bestond dus waarschijnlijk uit een kern
van mensen, die waren uitgetreden uit de plaatselijke synagoge. Maar al snel blijkt dat de samenstelling van deze gemeente verandert en een
melange wordt van Joden, Grieken en Romeinen, zowel armen als rijken: "Onder u waren er
niet veel die naar menselijke maatstaf rijk waren,
niet veel die machtig waren, niet veel die van
voorname afkomst waren", zal Paulus later
schrijven (I Corinthe 1:26). De mededeling im58

pliceert wel, dat er weldegelijk ook rijken,
machtigen en voornamen deel uitmaakten van
deze gemeente. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat het niet juist is om te denken dat het
Christendom vooral mensen aansprak uit de onderste lagen van de bevolking. Alleen al het feit
dat het doorgaans griekssprekenden waren wijst
erop dat het mensen waren die vaak van elders
waren gekomen. En niet zelden hadden zij zich
een goed bestaan weten op te bouwen. Mede
dankzij de welvaart van sommigen kon zo'n gemeente dan ook nogal eens beschikken over huizen waarin men kon samenkomen. Lucas weet
dan ook te vermelden, dat de Christelijke gemeente in Corinthe de synagoge als plaats van
samenkomst verruilde voor het huis van een zekere Titius Justus (Handelingen 18:7), dat tegenover de synagoge te vinden was. Het behoorde wel een beetje tot de ideologie van het christelijk leven om geen waarde te hechten aan bezit
en om de armen mee te laten profiteren van de
verworven welvaart.
Na anderhalf jaar besloot Paulus om Corinthe te
verlaten. Het vermoeden bestaat dat hij van Plan
was om naar Jeruzalem te gaan: voor overleg
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rond de problematiek rond judaïserende groepen.
Aquila en Prisca reizen met hem mee naar Efeze.
Na een kort verblijf in die stad belooft Paulus er
terug te komen en reist hij snel door naar Syrië
(Handelingen 18: 18vv). Lucas wil de lezers
doen geloven dat Paulus op weg was naar Antiochië en en passant even Jeruzalem aandeed.
Maar waarschijnlijker is dat hij onderweg was
naar de bijeenkomst die later het 'apostelconvent'
genoemd zou worden. En dat hij onderweg ergens Barnabas en Titus heeft opgepikt. Dit convent was bedoeld om helderheid te krijgen ten
aanzien van de vraag hoe nu het beleid zou moeten zijn ten aanzien van de Mozaïsche leefregels.
Dat Lucas op deze plaats in zijn reisverslag met
geen woord over het apostelconvent is wel te
begrijpen: Lucas heeft deze bijeenkomst al eerder in zijn verhaal een plaats gegeven: al vóórdat
Paulus op weg ging naar Europa. Maar het feit
dat Lucas vertelt over een gelofte, die Paulus
voordat hij op reis gaat aflegt, en dat Paulus zich
laat kaal doet vermoeden dat Jeruzalem als doel
veel belangrijker was dan Lucas het wil doen
voorkomen: een gelofte kon alleen in de tempel
in Jeruzalem worden gelost. Bovendien lijken de
ervaringen van Paulus in Philippi en Thessaloni60

ka een goede reden om deze kwestie aan de orde
te stellen en hierover met de 'zuilen' (Petrus, Johannes en Jacobus de broer van Jezus) een beleid te formuleren. In de brief aan de Galaten,
waar op het moment dat Paulus de brief schreef
ook moeilijkheden waren met Joodse Christenen, schrijft Paulus dat hij na veertien jaar, samen met Barnabas en Titus, opnieuw naar Jeruzalem is gegaan (Galaten 2:1). "Dat was mij in
een openbaring opgedragen", zo zegt hij. Ook
die veertien jaar doet vermoeden, dat het onwaarschijnlijk is dat dit convent al heeft plaatsgevonden op het tijdstip, dat Lucas ons wil doen
geloven. Wanneer Paulus' eerste bezoek aan Petrus plaats heeft gevonden vóór het jaar 40, dan
zou het convent rond het jaar 50 plaats gevonden
hebben. Doorgaans wordt het gedateerd rond het
jaar 48. Dat zou kunnen kloppen met schattingen
over de datering van het eerste bezoek van Paulus aan Corinthe. Hij zou later, vanuit Efeze, nog
eens naar Corinthe reizen: van dat bezoek maakt
Lucas geen melding. Wist hij daar niet van? Of
paste het misschien niet in het beeld dat hij wilde schetsen?
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Het apostelconvent.
De vragen die aan de orde moesten komen zijn
inmiddels bekend: moeten joden-christenen zich
nu wel of niet strikt houden aan de Mozaïsche
leefregels? Is er ruimte voor een meer liberale
opvatting, waardoor het mogelijk is voor gelovigen om zich te integreren in de stadse cultuur?
Er moet er een onderscheid gemaakt worden tussen hen, die van Joodse afkomst zijn, en de
'godvrezenden', sympathisanten die voortkomen
uit het heidendom? Want ook onder hen zijn er,
die zich willen conformeren aan de Joodse leefwijze. En moeten zij die oorspronkelijk van
Joodse afkomst zijn hoger in aanzien staan dan
de 'hellenisten'? De opvattingen van Paulus zijn
inmiddels uitgekristaliseerd: met de komst van
Christus is de wet van Mozes achterhaald. Natuurlijk staat het ieder vrij om trouw te blijven
aan de oude leefwijze; maar wie daartoe besluit
moet dat dan ook maar volledig doen en niet
zo'n beetje: wie zich laat besnijden, moet zich
dan ook maar volledig en strikt aan de wetten
houden. Want die halfslachtigheid van sommigen is verdacht: vaak zijn het opportunisten, die
willen profiteren van de priviliges die Joden in
het Romeinse Rijk hebben. Volgens Paulus zou
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er geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen zij die zich wel en zij zich niet aan de wet
houden. Barnabas, die Paulus vergezelde, had
natuurlijk ook ervaring met de verkondiging van
het evangelie aan heidenen. En Titus? Titus was
een Griek, die zich tot het Christendom had bekeerd. Hij was niet besneden. Het zou dus spannend kunnen worden: wat zouden de anderen
van hem nu verwachten? Zouden zij vinden dat
hij zich moest laten besnijden? En verder?
Wat er precies is besproken, is niet meer zo duidelijk. Er waren minstens drie partijen: vóór- en
tegenstanders van Paulus, en 'spionnen', zoals
Paulus hen noemt. Waarschijnlijk heeft naderhand ieder aan de besluiten zijn eigen interpretatie gegeven: Paulus, Petrus, Jacobus en Barnabas. Slechts één ding werd echt duidelijk: Titus
hoefde zich niet te laten besnijden (Galaten 2:
3vv.); "dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen...',
aldus Paulus. Dat de afspraken verder op verschillende wijze werden geïnterpreteerd verklaart waarom er zich naderhand in Antiochië
een incident kon voordoen zoals we van Paulus
vernemen in zijn brief aan de Galaten. Door dit
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incident zal de relatie tussen Petrus en Paulus,
die toch al niet erg warm was, verder zijn bekoeld; het incident heeft ook dat ook Barnabas
en Paulus van elkaar vervreemd: omdat Barnabas partij koos voor de zo op het oog meer
pragmatisme opstelling van Petrus. In de ogen
van Paulus was Petrus echter een lafbek en een
huichelaar; best begrijpelijk, maar het kost ook
niet veel moeite om je in te leven in de situatie
van Petrus. Hij gaf er in die situatie klaarblijkelijk de voorkeur aan om de maaltijden gescheiden te houden en verder te blijven samenkomen
om zo in elk geval een zekere eenheid binnen de
gemeente te bewaren. Voor een goed begrip van
de situatie dient bovendien de situatie in het oog
gehouden te worden die zich in Palestina ontwikkelde, en die uiteindelijk zouden leiden tot
de complete verwoesting van Jeruzalem: in die
situatie was er heel wat moed en solidariteit voor
nodig om trouw te blijven aan de Joodse traditie.
In het licht van die ontwikkelingen kon integratie in de (Romeinse) samenleving gemakkelijk
opgevat worden als het verloochenen van de
Joodsezaak.
Terug naar Efeze.
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Na het apostelconvent en het daarop volgende
incident in Antiochië begint de laatste fase van
het werkzame leven van Paulus. Via de route,
die hij destijds volgde toen hij met Timotheus en
Silas naar Troas en Europa trok reist hij nu ditmaal waarschijnlijk vergezeld door Titus naar Efeze. Ongetwijfeld heeft hij onderweg opnieuw onderdak gevonden bij bekenden van destijds. Bij aankomst in Efeze vond hij daar Prisca
en Aquila. Zij gaven inmiddels leiding aan een
huisgemeente. En het laat zich denken, dat Paulus bij hen ook weer zijn oude beroep van leerbewerker kon uitoefenen.
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Efeze was een bloeiende handelsstad. Rond het
jaar 300 was de stad geheel opnieuw aangelegd
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conform de opvattingen die er in die tijd onder
stadsarchitecten leefden. Het was een stad met
een regelmatig patroon van straten die loodrecht
op elkaar stonden. Efeze was vooral beroemd
om het wereldwonder dat er te vinden was: de
tempel van Artemis. Weliswaar was die in 356
v. Chr. door brand verwoest, maar deze werd
daarna snel opnieuw opgebouwd in zijn oude
glorie en nog fraaier gemaakt door het op te
smukken met het werk van de meest vooraanstaande kunstenaars uit de oudheid.
In de tijd van Paulus was het een stad met een
Romeins karakter. De reizigers troffen er ondermeer een tempel aan voor de keizer. Bestuurlijk was het echter zelfstandig. Het was een stad
met zo'n 200.000 inwoners. Deze waren afkomstig uit alle windstreken. Voor Paulus dus opnieuw een strategisch centrum met het oog op de
verbreiding van het evangelie. Uit de betrekkelijk schaarse gegevens waarover we beschikken
wordt duidelijk dat zijn arbeid er veel vruchten
afwierp. In de brief aan de Romeinen komt een
hoofdstuk voor, dat niet in die brief thuishoort:
in hoofdstuk 16 groet Paulus een reeks mensen,
die welhaast zeker thuishoren in Efeze. Heeft
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Paulus wellicht een afschrift van de brief, die hij
later vanuit Corinthe aan de gemeente in Rome
zond, naar Efeze gestuurd? Of behoort deze lijst
bij een korte brief van Paulus aan de gemeente
in Efeze waarin hij Phoebe, die hij uit Corinthe
naar Efeze zendt, aanbeveelt (Romeinen 16:1)?
En waarin hij waarschuwt tegen mensen die
tweedracht zaaien (Romeinen 16: 17-19)? Hoe
dit ook zij, uit de lijst met personen die hij groet
wordt veel duidelijk over de christelijke gemeenschap in Efeze. Onder degenen die Paulus
groet zijn een aantal groepen mensen, d.w.z.
huisgemeenten; behalve Prisca en Aquila worden het huis van Aristobulus en het huis van
Narcissus genoemd. Maar in v. 14 en 15 vinden
we ook de opsomming van namen die erop duiden dat ook hier sprake is van twee huisgemeenten, die van tijd tot tijd bijeenkomen. Al met al
worden 26 namen genoemd. Uit wat Paulus over
elk van hen zegt blijkt, dat hij hen allen goed
kent en dat hij hen in dankbaarheid gedenkt.
Klaarblijkelijk was de kring van Christenen in
Efeze uitgebreid. Wat ook opvalt is, dat Paulus
spreekt over personen waarmee hij samen gevangen heeft gezeten. De tijd, die hij in Efeze
heeft doorgebracht is klaarblijkelijk weliswaar
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succesrijk geweest, maar bepaald niet zorgeloos.
"In Efeze heb ik op leven en dood gevochten",
schrijft hij aan de gemeente in Corinthe (I Corinthe 15:32) en even verderop schrijft hij dat "de
deur in Efeze wijd open staat voor zijn werk,
maar dat er ook vele tegenstanders zijn" (I Cor.
16:8). En soms neigt hij ertoe de dood te verkiezen boven het leven (Philippenzen 1:22vv.). In
al deze ellende heeft hij veel steun ondervonden
van de gelovigen in Efeze; daarover zal hij later
schrijven: "Groet Prisca en en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die
voor mij hun leven op het spel hebben gezet;
niet alleen hun ben ik dankbaar, maar ook alle
gemeenten van de heidenen." (Romeinen
16:3v.). Deze hele lijst met mensen, die Paulus
groet, laat zien hoezeer hij op deze gemeente gesteld was en hoeveel contacten hij er had. Tijdens zijn betrekkelijk lange verblijf in Efeze
heeft Paulus ook intensief contacten onderhouden met gemeenten die hij vroeger had bezocht.
Dat blijkt uit de brieven, die hij vanuit Efeze
heeft geschreven; sommige van die brieven zijn
geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis.
Maar het blijkt ook uit de mensen en groepjes
mensen, die hij er ontving. Klaarblijkelijk kwam
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men naar hem toe om raad. Dikwijls ook met
vervelende berichten. Onder de Galaten waren
anti-Paulinisten opgedoken; en ook in de gemeente van Corinthe werd het apostelschap van
Paulus aangevochten. Dit bracht Paulus er zelfs
toe om tussentijds naar Corinthe te reizen - een
reis die overigens teleurstellend afliep. Wat er
precies is gebeurd valt niet meer te reconstrueren, maar uit de brieven die over zijn (waarschijnlijk zijn ook heel wat brieven niet bewaard
gebleven) valt op te maken dat de situatie er kritiek is geweest en dat Paulus zich door uitlatingen van gemeenteleden ernstig beledigd heeft
gevoeld. Uiteindelijk verlaat Paulus Efeze. We
weten het fijne er niet van: werd de situatie in
Efeze te bedreigend? Of wist hij te ontsnappen
uit gevangenschap? Of kwam hij vrij en werd
hem de toegang tot de stad verder ontzegd? Als
we Lucas mogen geloven dan zou Paulus, toen
hij later met een groep afgevaardigden van gemeenten op weg was naar Jeruzalem Efeze links
laten liggen om vervolgens wel een afgevaardigde van Efeze naar Milete te laten komen. Deze
mededeling zou de laatste mogelijkheid kunnen
ondersteunen. Hoe dat ook zij: na Efeze te hebben verlaten zetten Paulus koers naar Thessa71

lonika, Achaia en tenslotte voor de derde maal
naar Corinthe (II Corinthe 12:14; N.B.: de tweede brief aan de Corinthiers is een tekst die is samengesteld waarschijnlijk uit twee brieven; de
ene omvat de hoofdstukken 1-9 en zal een brief
zijn die hij vanuit Efeze naar Corinthe heeft gestuurd; de tweede omvat de laatste vier hoofdstukken en is vermoedelijk een brief, die hij
vanuit Thessalonika heeft verstuurd, nadat hij
vernomen had dat de Corinthische gemeente
spijt had van de beledigingen hem destijds aangedaan; men had inmiddels orde op zaken gesteld). Tijdens dit derde verblijf in Corinthe
moet het voorval hebben plaatsgevonden, waarbij Joden Paulus voor het gerecht sleepten. Zij
beschuldigden Paulus ervan, dat hij de mensen
ertoe trachtte te verleiden om God op een wijze
te dienen, die in strijd was met de wet (Handelingen 18:12-17). Waren zij van mening dat Paulus ten onrechte claimde, dat zijn evangelie ook
viel onder de privileges van de Romeinse overheid? Gallio, een broer van Seneca, wilde van de
aanklacht niet weten en deed de zaak af als een
intern Joodse aangelegenheid. Mogelijk stond hij
ook niet open voor de aanklacht omdat hij, net
als zijn broer, ook bepaald niet gecharmeerd was
72

van de Joodse godsdienst. Het voorval is voor
ons van belang in verband met de chronologie
van het leven van Paulus: op grond van een inscriptie, waarop de naam van Gallio voorkomt,
weten we dat het voorval rond het jaar 51 moet
hebben plaatsgevonden.
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Zo rond die tijd moet dus Paulus voor de derde
keer in Corinthe zijn geweest, en zich er hebben
opgemaakt voor zijn reis naar Jeruzalem om er
collectegelden af te dragen.
Voor zijn vertrek zal Paulus dan ook de brief aan
de gemeente in Rome hebben geschreven waarin
hij ondermeer laat weten nu toch echt van plan
te zijn om Rome te bezoeken. Zodra hij in Jeruzalem is geweest zal hij afreizen naar Rome. Hij
kon toen nog niet weten wat hem in Jeruzalem te
wachten stond: een arrestatie en een beraamde
moordaanslag; en het uitvoeren van de moordaanslag zou worden voorkomen, en dat het proces zou uitlopen op een tocht naar Rome als gevangene.
Lucas weet te vermelden, dat het plan van de
moordaanslag mislukt dankzij de oplettendheid
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van een zoon van de zuster van Paulus (die in Jeruzalem woonde). De gebeurtenissen in Jeruzalem - en vervolgens in Caesarea - zijn uitvoerig
door Lucas beschreven (Handelingen 21:27 26:32). Ook in dit verslag, en met name in de redevoeringen, heeft Lucas ongetwijfeld zijn eigen
boodschap vervlochten.
Naar Rome
Hoe het Paulus in Rome verder is vergaan weten
we niet. Schrijvers uit de tweede eeuw weten te
vertellen, dat hij er als martelaar is gestorven.
Clemens Romanus, die waarschijnlijk de derde
bisschop van de christelijke gemeente in Rome
is geweest, heeft vanuit die stad, waarschijnlijk
rond het jaar 95, een brief geschreven aan de
gemeente in Corinthe. Daarin waarschuwt hij
deze gemeente ondermeer voor onderlinge rivaliteit, jaloezie en tweedracht. In dat verband
draagt hij een reeks afschrikwekkende voorbeelden aan uit het Oude Testament waarin volgens
hem sprake is van broedermoord (Kaïn en Abel,
Jozef en zijn broers, Mozes de Israëliet die Mozes deed vluchten, Saul en David, enz.). Zou hij
daarmee ook willen zeggen dat Paulus en Petrus
uiteindelijk in Rome ook het leven hebben moe75

ten laten als gevolg van rivaliteit, onenigheid en
verraad aan de goede zaak binnen eigen kring?
Er zijn nogal wat aanwijzingen die in die richting wijzen, maar waar we in dit verband niet op
ingaan. De latere berichten zijn éénstemmig als
het gaat om de vraag hoe Paulus aan zijn einde is
gekomen: hij zou zijn onthoofd.
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Epiloog (1)
Het leven van Paulus wordt beheerst door conflicten. Veelzeggend is wat Lucas schrijft over
de aankomst van Paulus in Rome. Paulus bezoekt er onmiddellijk de synagoge en hoort daar:
"We hebben uit Judea geen brief over u ontvangen, en ook heeft niemand van onze broeders
ons bezocht om iets slechts over u te berichten
of kwaad te spreken. Wel zouden we graag van u
horen wat uw denkbeelden zijn, want het is ons
bekend dat de groep waartoe u behoort overal op
verzet stuit." We kunnen aan dit bericht twee
conclusies verbinden: 1. Paulus was klaarblijkelijk niet de enige die brieven schreef en mensen
opdrachten gaf; vanuit Jeruzalem werden synagogale gemeenschappen is die tijd klaarblijkelijk
op de hoogte gesteld van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daartoe behoorde
klaarblijkelijk ook het zich ontwikkelende Christendom. 2. Men zag in deze kringen Christenen
als onruststokers en als een bedreiging van de
eigen positie. Het Joodse geloof was immers een
'religio licita': het was Joden veroorloofd was om
Jood te zijn en om als Jood te leven. Het behoeft
geen toelichting, dat men er beducht voor was
deze bevoorrechte positie te verliezen. Het voor78

val in Corinthe, waarbij Paulus voor de rechterstoel van Gallio werd gesleept, is hiervoor illustratief. En wat de Joden in Rome aangaat: zij
zullen zich ongetwijfeld het edict van Claudius
nog hebben herinnerd, waarbij Joden de stad uit
werden gezet om zaken waar ze mogelijk part
noch deel aan hadden. Want: waren het destijds
wel Joden geweest die de onrust hadden veroorzaakt? Of was voor de overheid in Rome het
verschil tussen Joden en Christenen nog niet zo
onduidelijk? Het gevoel te moeten lijden onder
de onrust, die door Christenen werd veroorzaakt,
zal voor bepaalde groepen Joden in Jeruzalem
wellicht ook wel het motief zijn geweest om een
moordaanslag tegen Paulus te beramen. Uit deze
incidenten blijkt wel dat er onder bepaalde groepen Joden vijandschap leefde met betrekking tot
de Christenen, en in het bijzonder jegens Paulus.
Waar dit allemaal toe kon leiden valt moeilijk in
te schatten. Er zijn aanwijzingen dat ook, toen
Christenen de schuld kregen van de grote brand
die Rome voor een belangrijk deel in de as heeft
gelegd, dit gebeurde mede op instigatie van de
Joden.
Wat hierbij overigens onmiddellijk dient te wor79

den aangetekend is, dat het niet alleen Joden waren, maar Joden-christenen (en heidenChristenen!) die van de situatie hebben misbruikt ten eigen voordele. Er waren mensen die
de Joodse leefwijze in acht namen, niet uit overtuiging maar uit opportunisme. Hen heeft Paulus
op het oog, wanneer hij aan de Philippenzen
schrijft "Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van
ze!" (Philippenzen 3:2). En in de brief aan de
Galaten schrijft hij: "Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen
een goede indruk maken en voorkomen dat ze
zullen worden vervolgd omwille van het kruis
van Christus." (Galaten 6:12). Je vond hen
klaarblijkelijk overal, ook in Rome. Want ook
Clemens moet hiervan geweten hebben, toen hij
in zijn brief aan de gemeente in Corinthe kwam
aandragen met de verhalen uit het Oude Testament over broedermoord! Helaas moet geconstateerd worden dat er ook onder de Christenen
mensen waren met minder edele motieven! In de
"derde brief" aan de gemeente van Corinthe (het
slot van 2 Corinthe) beschrijft Paulus wat hij in
zijn leven allemaal heeft moeten doorstaan terwille van het geloof: "Door de Joden (!) ben ik
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vijf maal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik
ben éénmaal met stenen bekogeld en heb drie
maal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een
heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend
was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers,
volksgenoten en vreemdelingen (....). En dan laat
ik al het andere nog buiten beschouwing: de
druk waarmee ik dagelijks sta vanwege mijn
zorg voor de gemeenten" (2 Corinthe 11:2426.28). Wat hij bedoelt te zeggen is, dat iemand
die bereid is om al dat lijden op de koop toe te
nemen daar toch wel hele goede redenen voor
moet hebben. Maar wat we tussen de regels door
horen is ook het verwijt, dat er mensen zijn die
zich voordoen als Christenen terwijl ze het niet
werkelijk zijn. Het zijn verraders van de goede
zaak!
Clemens schrijft in de brief, die hij aan de gemeente in Corinthe zendt dat de de grootheid
van Paulus met name blijkt uit zijn vasthoudendheid: hij heeft, ondanks alles wat hij heeft
moeten doorstaan, met grote volharding zijn
evangelie verkondigd "in de hele wereld, van
Oost tot West, ja tot in het uiterste westen". Men
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heeft uit deze mededeling ook wel gemeend te
mogen opmaken dat Paulus ook nog in Spanje is
geweest. Immers, wanneer iemand in Rome
schrijft over oost en west en het uiterste westen,
dan zou je toch mogen aannemen dat dat Paulus
in Rome nog weer in vrijheid is gesteld en dat
hij ook nog Spanje heeft kunnen bezoeken. Dat
hij dit al geruime tijd van plan was blijkt ook uit
de brief die hij aan de gemeente vanuit Corinthe
in Rome heeft gestuurd (Romeinen 15:24,28).
Maar of het daar ook werkelijk van gekomen is
valt uit de gegevens waarover we beschikken
niet op te maken. Zeker is wèl, dat Paulus het
niet meer heeft meegemaakt, dat het front waartegen hij zijn leven lang heeft gestreden, kort na
zijn dood de genadeklap heeft gekregen: op het
moment dat Jeruzalem, het religieuze centrum
van het Jodendom, werd vernietigd (het jaar 70).
Vanaf dat moment zien we ook dat Petrus Paulus
langzaam zal verdringen van de eerste plaats.
Niettemin: in weerwil daarvan zal Paulus, op de
oudste afbeeldingen van het tweetal, op de ereplaats staan: ter rechterzijde van Christus. Petrus
staat ter linker zijde.
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Maar Paulus' laatste rustplaats wordt buiten de
muren van Rome gelocaliseerd; op de laatste
rustplaats van Petrus (binnen de muren!) zal
eerst keizer Constantijn, en later Bramante e.a.
(in opdracht van paus Julius II) een Sint Pieter
bouwen: Petrus is immers de rots waarop de
kerk zal worden gebouwd (Matteüs 16:18)? Tot
op de dag van vandaag houdt men het erop, dat
het graf van Petrus te vinden is onder het hoogaltaar van deze kerk. Lucas had nog oog voor de
gelijkwaardigheid van deze beide vroege geloofsgetuigen, toen hij zijn geschrift "De handelingen van de apostelen" geheel een al wijdde
aan deze beide grondleggers van de kerk.
Epiloog (2)
Hoe heeft het optreden van Paulus doorgewerkt
in onze cultuur?
Eén van de karakteristieken van het Joodse geloof is, dat God de enige god en de allerhoogste
is. Hij is superieur aan alle goden die, waar dan
ook, worden vereerd. Oorspronkelijk was de
vorst (David) zijn representant op aarde. Maar
na de tijd van de koningen, met name tijdens de
ballingschap, ontwikkelde zich het besef dat de
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wereldlijke macht op gespannen voet kon staan
met de metafysische werkelijkheid; en dat het
niet vanzelfsprekend is dat de vorst het 'hemelse
gerecht' representeert: in veel heersers en vorsten, die hun machtsaanspraken ontlenen aan de
goden die zij vereerden, herkende men bedriegers. Zo kon zich onder bepaalde groepen van de
bevolking een zeker superioriteitsgevoel ontwikkelen: men kon zichzelf - ook al was men
dan ook onderworpen aan een vorst - beschouwen als een 'uitverkoren volk' dat een verbond
had met de onzichtbare 'Pantokrator' - de goddelijke heerser over het al. Dit ging men zien als
een onaantastbare fundament van een gerechtvaardigde levensovertuiging.
Paulus was het die aan deze van oorsprong Joodse gedachte universele geldigheid heeft toegekend; hij heeft op grond daarvan een nieuwe
gemeenschap geproclameerd die - en dat is voor
het eerst in de geschiedenis - niet etnisch was
bepaald. Een gemeenschap waarin het niet uitmaakte of je Griek was of Romein, slaaf of vrije,
man of vrouw. Een "gemeenschap van heiligen"
in het spoor van de gekruisigde en in dienst van
de "onbekende God". Het kruis was een 'steen
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des aanstoots', iets waar niemand trots op kon
zijn: maar omdat deze schande nu juist een
rechtvaardige was aangedaan was daaruit wel
duidelijk dat de wereldse machten zich konden
vergrijpen aan rechtvaardigen.
Daarmee is Paulus geworden tot een idool van
veel utopisten na hem die, op grond van een of
ander ideaal, ten strijde trokken om de wereld te
verbeteren. Hiermee werd een heilige strijd geïntroduceerd tegen de gevestigde orde: omwille
van de goede zaak. Dat veel dergelijk fanatisme
uiteindelijk nogal eens heeft geleid tot ontsporing, waardoor meer kwaad dan goed werd aangericht, doet niets af aan het belang van de universele visie van Paulus op het politieke vraagstuk.
Dat Paulus het Joodse gedachtengoed nog langs
een andere weg ingang kon laten vinden bij veel
niet-Joden hangt voor een deel wellicht samen
met het gegeven dat hij Jezus Christus heeft gepresenteerd als degene die het heelal draagt.
Juist in deze tijd had keizer Augustus geprobeerd om de zieltogende Romeinse godsdienst
nieuw leven in te blazen. Het is niet onwaar87

schijnlijk dat Augustus, die onder invloed van
zijn leermeester Anthenodoros - een neostoïstisch wijsgeer uit de school van Tarsus (!) - de
verschijnselen aan de hemel en de kosmische
kennis heeft willen verbinden met de godsdienst;
en dat hij daartoe de Mithrascultus nieuw leven
heeft ingeblazen: door de naam van deze oude
Perzische godheid te verbinden met de wetenschappelijke ideeën uit zijn tijd.

Munt uit Tarsus waarop Mithras staat afgebeeld, die de
stier doodt; de munt werd
geslagen rond 240 n. Chr.

Als deze veronderstelling juist is zou Paulus de
aanhangers van deze 'soldatengodsdienst', die
Mithras beschouwden als de godheid die de
kosmische harmonie in stand houdt, mogelijk
hebben willen bekeren door te verkondigen dat
het niet Mithras is die de wereld in zijn hand
houdt, maar Christus, de zoon van God die zich88

zelf vereenzelvigt met de Tora.
Dat Paulus vertrouwd was met het gedachtengoed van de neo-stoïcijnse filosofen uit Tarsus
mogen we gevoegelijk aannemen - ook al gelet
op de passage in zijn toespraak tot de Atheners
op de Areopagos waarin hij de pantheïstisch
denkende Aratus citeert: "Want door Hem leven
wij, bewegen wij en zijn wij; zoals ook enkele
van uw dichters hebben gezegd: Wij zijn van
goddelijke afkomst. (Hand. 17:28). Deze Aratus
was eveneens Stoïcijn, een leerling uit de school
van Zeno, een koopman uit Cyprus die naar men
zegt na een schipbreuk bij toeval in Athene terecht was gekomen en die daar zijn filosofenschool had gesticht.

Tot slot: een chronologie van het leven van Paulus
De bronnen die ons informeren over het leven
van Paulus bestaan uit de brieven, die Paulus
schreef, en uit het boek "Handelingen der apostelen" dat door Lucas werd geschreven. De informatie, die Paulus in zijn brieven biedt, is daar gaan we vanuit - betrouwbaar. Op grond
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van die informatie is het alleen mogelijk om een
'relatieve chronologie' vast te stellen: dat wil
zeggen dat de volgorde van de gebeurtenissen te
reconstrueren is, maar dat we geen vaste aanknopingspunten hebben als het erom gaat deze
met jaartallen te verbinden. Op grond van die
gegevens uit de brieven is het volgende overzicht gemaakt:
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de kruisiging van Jezus van Nazareth (30?)
bekering van Paulus bij Damaskus
vlucht naar naar 'Arabië'
terugkeer naar Damaskus
eerste bezoek aan Jeruzalem (bezoek aan
Petrus) (34?)
activiteiten in Cilicië en Phrygië
Paulus ziek in Galatië
tocht via de gemeenten in Klein-Azië naar
Europa
verblijf in Philippi en Thessalonika
langdurig verblijf in Corinthe
via Efeze naar Jeruzalem voor het apostelconvent (48?)
het incident in Antiochë












langdurig verblijf in Efeze (deels in gevangenschap);
tussentijds bezoek aan Corinthe
bezoek aan (Philippi? en) Thessalonika
derde bezoek aan Corinthe (51?)
samen met delegaties van gemeenten naar
Jeruzalem
conflict met Joodse overheden en arrestatie
door Romeinen
gevangenschap in Caesarea
als gevangene naar Rome (55?)

Behalve deze volgorde geeft Paulus hier en daar
ook nog informatie over de duur:
- pas drie jaar na zijn bekering ging hij naar Jeruzalem om
er Petrus te ontmoeten (Galaten 1:18)
- na verloop van veertien jaar ging hij opnieuw
naar Jeruzalem
voor het 'apostelconvent' (Galaten 2:1)
In de "Handelingen van de apostelen" vertelt
Lucas ons dat het verblijf van Paulus in Corinthe
1½ jaar heeft geduurd (Hand. 18:11); en dat, tijdens zijn verblijf in Efeze gedurende twee jaar
dagelijks voordrachten hield in de school van
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Tyrannus (Hand. 19:10). Er is weinig reden om
aan de betrouwbaarheid van deze informatie te
twijfelen.
In dit geschrift lezen we ook, dat Paulus tijdens
het tweede verblijf in Corinthe, voor zijn vertrek
naar Jeruzalem, voor de rechterstoel van Gallio
moest verschijnen (Hand. 18:12); dit zal, op
grond van een inscriptie met daarop de naam van
Gallio die in Delphi is gevonden, vermoedelijk
rond het jaar 51 zijn geweest. In de "Handelingen" wordt er, na het bericht over de arrestatie
van Paulus in Jeruzalem en de zaak die tegen
hem wordt aangespannen verteld dat, tijdens
Paulus gevangenschap, Antonius Felix wordt
opgevolgd door Porcius Festus (Hand. 24:27).
Ook Josefus vermeldt deze 'wisseling van de
wacht': op grond van zijn informatie wordt vermoed dat de benoeming van Festus verband
hield met het aantreden van een nieuwe keizer:
Nero. In dat geval zou deze kort na 54 hebben
plaatsgevonden. Niet lang daarna zou Paulus als
gevangene naar Rome worden gebracht. Deze
reis naar Rome zou lang duren: zo zag men zich
gedwongen tot een overwintering op een eiland
(Malta??) gedurende drie maanden (Hand.
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28:11). In Rome zou Paulus nog 2 jaar in een
huurhuis hebben verbleven (Hand. 28:30).
Zelfs als we ervan zouden uitgaan dat al deze
gegevens betrouwbaar zijn, dan nog zou het niet
goed mogelijk zijn om een exacte chronologie
van Paulus' leven te reconstrueren. De jaartallen,
die in de opsomming hierboven zijn vermeld,
zijn gebaseerd op de, eveneens hierboven, opgesomde gegevens. Wat wel duidelijk moge zijn is,
dat Paulus zijn leven niet, zoals dikwijls wordt
gedacht, ongeveer tegelijk met Petrus liet in het
jaar 66 - tijdens de vervolgingen onder keizer
Nero. Paulus is naar alle waarschijnlijkheid al
eerder om het leven gebracht; waarschijnlijk is
hij met het zwaard van het leven beroofd.
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