
Oecumenisch

leerhuis

Paulus



afbeelding in Ravenna, 5de eeuw



Hoe zag hij eruit?

Volgens de Handelingen van Paulus en Thekla 

(ca. 190):

een man van kleine gestalte, kaalhoofdig en 

met kromme benen, krachtig gebouwd, met 

aaneengegroeide wenkbrauwen en een 

enigszins geprononceerde neus, een 

innemende verschijning



Paulus in het kort

• Geboren in Tarsus (klein Azië) +/- 5

• Bekering in +/- 35

• Verblijf in Damascus 35 – 37

• Antiochië 45 - 46

• Jeruzalem “conferentie” 46 of 49

• Corinthe 51 of 52 (proconsul Gallio)

• Schipbreuk op Malta in 60

• Terechtgesteld in Rome in 64 of 67?





Wat weten wij van Paulus

* Bijbel 

- Handelingen v.d. Apostelen

- Brieven van Paulus (13 v.d. 27 in NT)

* Apocriefe geschriften

* Traditie 





13 Geschriften van Paulus
=>algemeen aanvaard:

Romeinen, 1 Corinthiërs, 2 Corinthiërs, Galaten, 

Filippenzen, 1 Thessalonicenzen, Filemon

=> twijfelachtig: 

Efeziërs, Kolossenzen, 2 Thessalonicenzen

=> van leerling: 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus



Hoe kun je onderscheid maken?

• Taal en woord gebruik

• Thematiek

• Traditie

• Brief zelf: vaak begin “Van Paulus”, maar 

ook: 2 Thes. “Van Paulus, Silvanus en 

Timotheüs”



In de opening:

• Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van de Heer Jezus Christus. (Rom, 1 Cor, 

2 Cor, Gal, Ef, Fil, Kol, 2 Thes, Filem) 

• Genade, barmhartigheid en vrede van God, 

de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer 

(1 Tim, 2 Tim)

• Genade en vrede van God, de Vader, en 

van Christus Jezus, onze redder! (Titus)



Voorbeeld thematiek

Kerk als lichaam van Christus, gelovigen zijn 

als de ledematen, komt voor in:

• Romeinen 12

• 1 Cor. 6 en 12

• Ef. 5

• Kol. 3



Paulus van Tarsus

• Geboren als jood en Benjaminiet

• Rond 20 ste levensjaar naar Jeruzalem

• Studie van joodse geloof

• Sluit zich aan bij de Farizeeën

• Leerling van Gamaliël (Hand. 22:3)



Paulus in boek Handelingen

• Toeschouwer bij de steniging van Stefanus

(inleiding op wat gaat komen?)

• Handelingen 9: start verhaal Paulus

• Bekering op de weg naar Damascus

• Eindigt in Rome: vrij abrupt



Bekering van Paulus

* Volgens Lucas in Hand. 9

• Op weg naar Damascus

• Omstraald door licht uit de hemel en stem: 

‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 

* Volgens Gal. 1

• God besloot zijn Zoon in mij te openbaren

• Naar Arabia gereisd en daarna Damascus



De eerste jaren als christen

• Verblijf in Damascus en Arabia

• Dan naar Jeruzalem 

• Dan tijdlang in Antiochië en Cilicië

met Barnabas en Titus

• Na 14 jaar (vlg. Galaten 2) weer naar 

Jeruzalem 





Eerste Reis van Paulus met 

Barnabas

• Cyprus: Conflict met Barjesus / 

Elymas, bekering van de proconsul 

Sergius Paulus (eerste niet-Jood op 

Cypus???)

• Galatië: Uitgebreid verslag in Hand 13 

en 14



Werkwijze in Galatie en daarna

• Bezoek aan de synagoge

• In Galatië vaak welwillend gehoor, 

maar ook tegenstand: stenigen, stad 

uitgezet, voor de overheid gebracht



Eerste grote vragen

• Wonderdoeners: Paulus en Barnabas 

worden vereenzelvigd met de goden 

(Lystra)

• Moet je als christelijke man eerst worden 

besneden?



Conferentie (?) in Jeruzalem

• Wat te doen met de niet-joodse 

bekeerlingen? Wel of niet besnijden?

• Er waren twee groepen: in Jodendom 

geïnteresseerde mensen (godvrezenden) en 

mensen van buitenaf (Grieken)



Twee partijen in de conferentie

• Petrus: heidenen welkom: droom van Petrus 

en doop Cornelius: “God heeft me duidelijk 

gemaakt dat ik geen enkel mens als 

verwerpelijk of onrein mag beschouwen”

• Jacobus: alleen voor joden is het evangelie

• Uitkomst: evangelie voor niet-Joden niet 

zwaarder maken dan nodig





Tweede reis van Paulus

• Overland naar Antiochië en Cilicië

• Droom in Troas (Steek over naar 

Macedonië)

• In Filippi eerste Europeaan gedoopt: Lydia

• Gevangen

• Oproer in Tessalonica Berea

• Woont tijdlang in Korinthe





Derde reis van Paulus

• Bezoekt vooral de gemeentes die hij eerder 

al gesticht had

• Nu volksoploop van zilversmeden in Efeze 

als Paulus daar enkele maanden verblijft

• Vanaf Troas spreekt schrijver Handelingen 

over “wij”: Lucas reist met Paulus mee?



Paulus in Jeruzalem / Caesarea

• Oproer in de tempel omdat Paulus heidenen 

in de Tempel bracht

• Als geseling door de Romeinen dreigt, 

beroept Paulus zich op burgerrecht

• Hij wordt overgedragen aan gouverneur in 

Caesarea, Felix en later Festus, beroep op 

de keizer

• Overgebracht per schip naar Rome





Eind van Paulus leven

• Hand. 28, laatste hoofdstuk: Paulus woont 

nog twee jaar in Rome

• Andere bronnen: berecht t.t.v. Nero, 

onthoofd en begraven waar nu de kerk staat:

Basiliek Sint Paulus buiten de muren 

(Basilica Papale San Paolo fuori le Mura)





Paulus grote invloed

• Reformatie: Luther geïnspireerd door Rom. 

1: 17 ‘In het evangelie openbaart zich dat 

God enkel en alleen wie gelooft als 

rechtvaardige aanneemt, zoals ook 

geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal 

leven door geloof.’ ’



Maar ook controversieel

Was Paulus vrouwonvriendelijk? 

1 Kor. 14: 34Vrouwen moeten gedurende uw 

samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet 

spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, 

zoals ook in de wet staat. 35Als ze iets willen 

leren, moeten ze het thuis aan hun man 

vragen, want het is een schande voor een 

vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.



Maar toch…

Gal. 3: 26 - 28

“want door het geloof en in Christus Jezus 

bent u allen kinderen van God. 27U allen die 

door de doop één met Christus bent geworden, 

hebt u met Christus omkleed. 28Er zijn 

geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 

mannen of vrouwen – u bent allen één 

in Christus Jezus.”



Paulus waardeert vrouwen

• In Rom. 16 noemt hij 9 vrouwen bij name 

van de 28 mensen die hij aanbeveelt. 

• NB dit is in een helleense cultuur 

vooruitstrevend!!!



Paulus noemt een vrouwelijke 

apostel

Rom. 16: 7

Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten 

die met mij in de gevangenis hebben gezeten, 

die als apostelen veel aanzien genieten en die 

eerder dan ik één met Christus zijn geworden.



Paulus wilde geen nieuwe religie, 

maar verkondigde 

het Rijk van God

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij 

te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 

verlangens te bevredigen, maar dien elkaar 

in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één 

uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’



Paulus stimuleert ons geweten

1 Tess. 5

21Onderzoek alles, behoud het goede 22en 

vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich 

ook voordoet.


