Boekbespreking
Bijbelstudies
Een dienaar van het Evangelie van Christus
Het is in veel kringen gebruikelijk verschillen te zien tussen de leer van
Jezus en die van apostelen als Petrus en Johannes enerzijds, en die van
Paulus anderzijds. Paulus zou een eigen opvatting van het evangelie hebben gehad, radicaal afwijkend van de leer van Jezus. Voor niet-gelovige
historici lijkt dat misschien een verdedigbaar standpunt. Maar voor wie
de Bijbel ziet als Gods Woord, zijn er onoverkomelijke bezwaren. Jezus
zelf heeft hem immers geroepen om de verkondiger te zijn van zijn boodschap aan de heidenen, de niet-Joden. Blijkbaar omdat Hij Paulus, meer
nog dan de anderen, voor die taak geschikt achtte. Ook hijzelf legt daar
nadruk op, in zijn verdedigingsredes, maar ook in zijn eerste brief aan de
gemeente in Korinte. Jezus was hem verschenen op de weg naar Damascus; en niet zomaar toevallig. Later had hij Jezus, in een visioen, opnieuw
gezien in de tempel in Jeruzalem, waarbij Hij hem opdroeg uit Jeruzalem
te vertrekken en aan de heidenen te gaan prediken. Maar we kunnen
uitrekenen dat Paulus in de tijd van Jezus’ eigen prediking in Jeruzalem
moet hebben gewoond en gestudeerd; en het is niet onwaarschijnlijk dat
hij Hem heeft horen prediken. Hij voldeed in elk geval volledig aan de
vereisten van een apostel (letterlijk: uitgezondene).

Maar er zijn nog andere dringende redenen, waarom wij als vast kunnen
aannemen dat zijn prediking geen afwijkend evangelie leerde: zijn boodschap is volledig in overeenstemming met die van de andere apostelen.
Weliswaar is dat precies wat velen juist betwisten, maar die vermeende
afwijkingen in zijn leer, die zij aanvoeren als bewijs voor hun stelling, berusten meer op een tekort aan begrip van die leer; begrip van de werkelijke aard van Jezus’ evangelie enerzijds, en van Paulus’ boodschap anderzijds. In werkelijkheid geven juist de brieven van de schriftgeleerde Paulus ons een helderder inzicht in de diepere betekenis van Jezus’ eigen
boodschap, en van al die passages in het Oude Testament waarvan Jezus’ optreden de vervulling was. In deze studie willen we een aantal daarvan nog eens nader bekijken.
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