
10. Aan de apostel tot de heidenen

Na andere verschijningen van de Here te hebben genoemd, schrijft Paulus
aan de gemeente in Korinte: “maar het allerlaatst is Hij ook aan mij ver-
schenen, als aan een ontijdig geborene” (1 Kor 15:8). De laatste woorden
betekenen gewoonlijk een vroegtijdige geboorte, maar hier iets abnormaals.
Het is best mogelijk dat een van de wetaanhangers in de gemeente
hem zo genoemd heeft.

Paulus heeft later meermalen “gezichten en openbaringen” van de Here
ontvangen (2 Kor 12:1), maar zijn ervaring op de weg naar Damascus
staat helemaal los van welke subjectieve ingeving ook. Het boek De Hande-
lingen van de apostelen geeft ons hier drie verslagen over: het verzorgde
verslag van Lucas als geschiedschrijver; Paulus’ eigen beschrijving, toen hij
vanaf de trappen boven de voorhof van de tempel de oproerige menigte
toesprak die kort daarvoor geprobeerd had hem te vermoorden; en zijn
verantwoording voor koning Agrippa tegen de aanklacht een rustverstoor-
der te zijn. Wat te verwachten was, is dat er verschillen zijn in deze drie
verslagen, maar geen echte tegenstrijdigheden.

We ontmoeten Paulus (of Saulus, zoals hij toen nog heette) voor het eerst
bij de steniging van Stefanus, waar hij zorgt voor de kleding van de man-
nen die de eerste stenen gooien. Daarna doet hij mee in de poging deze
nieuwe sekte van de Nazoreeërs uit te roeien. Als hij hoort dat sommige vol-
gelingen van Jezus van Nazaret naar Damascus zijn gevlucht — waar de
Joodse autoriteiten recht van uitlevering hebben — gaat hij daarheen om ze
terug te brengen naar Jeruzalem, zodat ze daar terechtgesteld kunnen
worden. Hiermee begint Lucas zijn beschrijving van Paulus’ bekering: “En
Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen van de Here,
ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de
synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vin-
den, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen” (Hand 9:1).

Paulus gaat tot de kern van wat er plotseling gebeurde toen hij Damas-
cus naderde, wanneer hij zegt dat Christus hem “gegrepen” heeft (Flp
3:12). Hij zag in een stralend licht, zo fel dat hij daardoor verblind werd, de
persoon van Christus. Dit zegt hij herhaaldelijk en met nadruk: “Hij is ook
aan mij verschenen" (1 Kor 15:8); “Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus,
onze Here, gezien?” (1 Kor 9:1). Deze verschijning was even echt als die
van de Here aan de andere apostelen. Wellicht heeft Paulus dat licht —
“schitterender dan de glans van de zon” — in gedachte, als hij schrijft:
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“Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft
het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van
de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus” (2 Kor 4:6).

Paulus is er even zeker van dat hij ook de stem van Christus heeft gehoord.
Hij vertelt na zijn arrestatie de woedende menigte in de tempelhof wat Ana-
nias tegen hem had gezegd: “De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige te zien en een stem uit
zijn mond te horen” (Hand 22:14). Alle drie verslagen vertellen dat Pau-
lus de woorden hoorde: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” En één hiervan
vertelt dat Christus ook zei: “Het valt u zwaar tegen de prikkels achter-
uit te slaan” (Hand 26:14).

De laatste woorden hebben aanleiding gegeven tot pogingen Paulus’ ge-
moedsstemming zo te reconstrueren, dat er sprake zou zijn van een inner-
lijke tweespalt en vertwijfeling over de juistheid van wat hij deed. Zijn om-
mekeer op de weg naar Damascus zou dan in wezen een psychologische om-
wenteling zijn. Zulke verklaringen druisen in tegen zijn eigen getuigenis:
“Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Je-
zus, de Nazoreeër, fel moest optreden” (Hand 26:9). Dat hij een beruch-
te vervolger van de nieuwe beweging was, kwam voort uit zijn toewijding
aan God: “naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de
gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk” (Flp 3:6).

Paulus had twee heel goede redenen om de leer van de sekte van de Nazo-
reeërs als verwerpelijk te beschouwen. Wat men ook mocht denken over de
samenwerking van de Joodse en Romeinse autoriteiten om Jezus van Nazaret
uit te weg te ruimen door kruisiging, deze kruisiging was op zichzelf vol-
doend bewijs dat Hij niet de Messias kon zijn. Een Messias die in zijn dood
door God werd vervloekt, was voor Paulus nu eenmaal onmogelijk.

Jezus was ook schuldig aan laster tegen de tempel. Had Hij niet gezegd
dat de tempel zou worden afgebroken, en Hij dan binnen drie dagen een
andere zou bouwen. En had Hij ook niet gezegd dat Hij zelf “meer
dan de tempel” was (Mat 12:6)? Stefanus had iets dergelijks geleerd, en
was evenals Jezus voor de Joodse Raad gebracht onder de beschuldiging:
“Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige
plaats en de wet, want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de
Nazoreeër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons
heeft overgeleverd” (Hand 6:13,14). Terwijl de Sadduceeën zeer veront-
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waardigd waren omdat de Nazoreeërs “het volk leerden en in Jezus de
opstanding uit de doden verkondigden”, was de grote grief van Farizeeën
dat zij de betekenis van de tempel ondermijnden.

Maar wat heeft Paulus dan zo getroffen dat Christus kan spreken over
“tegen de prikkels achteruit slaan”? Wat heeft zijn overtuiging van de
juistheid van zijn noodzakelijke taak als vervolger van deze beweging
doorkruist? Het is zeer wel mogelijk dat Stefanus een diepe indruk op Pau-
lus had gemaakt. Zo was er eerst zijn onweerlegbare uitleg: “zij waren
niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weer-
staan”. Dan zijn verdedigingsrede. Vervolgens zijn zeer uitzonderlijke hou-
ding bij zijn sterven, vrij van woede of angst. En niet te vergeten zijn ge-
bed: “Here, reken hun deze zonde niet toe!”. En tot slot die merkwaardi-
ge woorden: “Zie, ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, staande
aan de rechterhand van God”. De man die later zulke goede karakterei-
genschappen zou ontwikkelen, zou niet onverschillig op dit alles hebben
gereageerd. Heeft Paulus, ondanks zijn overtuiging van de juistheid van
zijn taak, dat gezicht van de martelaar — “als het gelaat van een engel” —
steeds opnieuw voor zich gezien, als hij overal heen ging om volgelingen
van de Nazoreeër te arresteren? Wat zij predikten was niet alleen zijn op-
standing, maar ook zijn hemelvaart. Volgens hen zat Hij nu aan Gods rech-
terhand in de hemel, en wachtten zij op zijn terugkomst als de Koning van
Israël. Paulus, met al zijn kennis van de Schrift, wist heel goed wat David
daarover had geschreven.

En nu ziet hij ineens Wie Stefanus had gezien: de verhoogde Jezus in
heerlijkheid. Dus hadden Stefanus en al die andere volgelingen van de Nazo-
reeër, en de gekruisigde Jezus van Nazaret zelf, allemaal gelijk! Hoe dit
te rijmen was met zijn voorvaderlijke geloof zou Paulus pas later duidelijk
worden; maar met deze verschijning in verblindende heerlijkheid van de
levende Jezus, eindigde zijn carrière van een Farizese schriftgeleerde als
door een mokerslag.

Apostel door openbaring
Paulus heeft later stellig een verhaal ontkend dat hij, voordat hij met zijn
taak als apostel kon beginnen, naar de ‘echte’ apostelen in Jeruzalem was
gegaan om door hen onderwezen te worden. Na zijn bekering had hij on-
middellijk in de synagoge van Damascus Jezus als de Zoon van God ver-
kondigd — waardoor hij de Joden daar in verwarring bracht (Hand 9:19-
22). Pas drie jaar later, nadat hij aan een complot om hem te vermoor-
den was ontsnapt, ging hij enkele weken naar Jeruzalem. De enige apos-
telen die hij daar ontmoette, waren Petrus en Jacobus. Dit zijn de twee
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personen die hij in zijn opsomming van de verschijningen van Christus na
zijn opstanding noemt. Deze drie apostelen zullen zeker niet over het
weer hebben gepraat; en Paulus zal de gelegenheid hebben gehad veel
direct uit hun mond te horen “over al wat Jezus begonnen is te doen en
te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen”. Maar hij schrijft zijn
bevoegdheid als een in de volste zin uitgekozen, geautoriseerde gezant
van Christus toe aan Diens verschijning op de weg naar Damascus. Een
openbaring die later werd aangevuld met de “gezichten en openbaringen”
die hij vermeldt. “Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie,
dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het niet van
een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Chris-
tus” (Gal 1:11,12). Wanneer hij dus elders, met gebruik van hetzelfde
woord in het Grieks, vertelt wat hij als apostel ‘ontvangen’ heeft, mogen
wij hierbij denken aan openbaringen uit de eerste hand — van de verhoog-
de Here. “Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik
u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd
overgeleverd ...” (1 Kor 11:23); “Want vóór alle dingen heb ik u overge-
geven, wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden,
naar de Schriften ...” (1 Kor 15:3).

Paulus heeft zijn verleden als vervolger van Christus’ volgelingen nooit ver-
heeld. Integendeel! Hij zag hierin juist het voorbeeld bij uitstek van Gods
vergevensgezindheid, en daarom als een grote bemoediging voor anderen:
“Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te
heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade
van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs ge-
weest” (1 Kor 15:9,10); “Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven
heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar
Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar
en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewe-
zen ... en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het
geloof en de liefde in Christus Jezus” (1 Tim 1:12-14). Het besef dat hem,
die Gods roeping zo onwaardig was, alles was vergeven, heeft Paulus tot
diepe dankbaarheid gebracht. Die dankbaarheid heeft hem de rest van zijn
leven sterk gemotiveerd zich ernstig en in volle ijver te wijden aan zijn
taak apostel van Christus voor de heidenwereld te zijn.

Die woorden die op zijn weg naar Damascus uit de hemel klonken: “Saul,
Saul, waarom vervolgt u Mij?” zijn hem eveneens altijd bijgebleven. Hij
dacht dat hij bezig was een stel mensen ongevaarlijk te maken, die een
gevaarlijke leer verkondigden; een nieuwe beweging met wortel en tak
uit te roeien. Totdat bleek dat wat hij tegen hen deed in wezen tegen
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Christus, de Zoon van God, was gericht. Vanuit dit gezichtspunt heeft hij
later als apostel vergelijkbare problemen — die hetzelfde gevaar zou-
den opleveren als in zijn geval — in de gemeente gezien: “Breng niet door
uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is” (Rom 14:15);
“Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis
verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is” (1 Kor 8:11).
Hij ziet zijn medegelovigen in hun relatie met hun Here; wat een mens
hen aandoet, doet hij de Heiland aan, die voor hen gestorven is en wie zij
toebehoren.

Dit inzicht is ook te zien in het beeld van de gemeente als het lichaam van
Christus, dat zo kenmerkend is voor Paulus’ uitleg in zijn brieven van het
wezen van de gemeente. Hiermee wordt de verbondenheid van de ge-
meenteleden onderling en met hun Here op zo'n treffende wijze uitge-
beeld: “Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet
alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één li-
chaam in Christus” (Rom 12:4,5); “U nu bent het lichaam van Christus en
ieder voor zijn deel leden” (1 Kor 12:27).

Terecht heeft Paulus, toen hij voor de Romeinse autoriteiten in zijn land
ter verantwoording werd geroepen, kunnen getuigen: “Daarom, koning
Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest” (Hand
26:19). Wat hebben wij, bewoners van de niet-Joodse wereld, reden om
dankbaar te zijn voor deze laatste verschijning van de verhoogde Christus!
Uit berouw voor de schade die hij aan de jonge gemeente toegebracht
had, wilde Paulus vooral in Jeruzalem en Judea van Christus getuigen;
maar hij heeft leren inzien dat er voor hem een andere taak weggelegd
was. Daarover had Christus al vóór zijn doop tegen Ananias gezegd:
“deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor
heidenen en koningen en de kinderen van Israël” (Hand 9:15). Het zal
tijdens zijn eerste bezoek aan Jeruzalem als apostel zijn geweest, dat
hij in de tempel heeft gepleit daar te mogen getuigen, in de veronderstel-
ling dat hij, beter dan wie ook, zijn volk van Christus had kunnen overtui-
gen. Maar in Diens antwoord aan zijn bereidwillige dienaar ligt een zegen
voor ons: “Ga heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heide-
nen” (Hand 22:21).

A.H.
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