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OOR DE VRIJHEID HEEFT CHRISTUS
ONS VRIJGEMAAKT
Deel 3: Galaten 1,(11-12)13 – 2,21

In deel 2 schreef ik dat de verzen 1,11 en 12 een scharnier vormen tussen de
inleiding (exordium) van de brief en het eerste hoofddeel, het feitenrelaas dat
Paulus’ grote pleidooi voor een evangelie van Gods genade moet inleiden. Zijn
hele verhaal moet namelijk enkel maar dienen om de Galaten hun keuze om
zich toch maar te laten besnijden (lees: hun heilszekerheid te gaan zoeken in
de volbrenging van de Wet) uit het hoofd te praten.
Paulus’ verhaal of narratio: Gal 1,13 – 2,21
Ik verzeker u, broeders, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door
mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.
Zo klonken de laatste regels van het exordium. Alles wat nu volgt, het hele nar-
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ratieve gedeelte eigenlijk, wil in wezen niets anders bieden dan een illustratie
van die woorden. Paulus gaat zijn lezers nu een samenvatting bezorgen van
wat in de voorbije jaren met hem gebeurd is.
Voor de historici van het eerste christendom bieden deze paar bladzijden een
onschatbare bron van informatie over Paulus’ leven en zijn relatie met de andere apostelen. Maar het verhaal is klein, de voorbije jaren sterk in elkaar geschoven, Paulus vertelt met grote sprongen. We zouden dolgraag nog zoveel meer
details vernemen, en blijven met veel vragen zitten. Toch behoort zijn relaas tot
de kostbaarste historische informatie die we uit die tijd bezitten.
De gebeurtenissen uit zijn leven vertelt de Apostel niet zomaar lukraak. Hij
schrijft duidelijk à thèse! Uit de ongetwijfeld talrijke gebeurtenissen van de voorbije jaren maakt hij namelijk een heel beperkte keuze. Hij selecteert precies die
enkele feiten die zijn Galaten ervan moeten overtuigen dat hij zijn evangelie
van de genade niet van mensen geleerd heeft, zelfs niet van de eerste apostelen. Let er bij de lectuur maar eens op hoe hij gebruik maakt van de woorden
niet, niets, geen, niemand, zonder … Paulus verschaft ons hier alleszins een
fascinerend stukje vroege kerkgeschiedenis. Ik kan niet anders dan de lezer
aanraden het stuk 1,13 – 2,14 eerst even in zijn geheel door te lezen, en dan
pas terug te keren tot de meer gedetailleerde analyse die nu volgt.
Ik leerde mijn evangelie niet van m’n opvoeding of jeugd (1,13-14)
Van de mensen die hem opleidden of met wie hij in zijn jeugd omging kan hij
het niet geleerd hebben. Dat was namelijk onmogelijk, want heel zijn opleiding
en jeugd als jood stond in het teken van precies het tegenovergestelde van zijn
evangelie: de vervolging namelijk van de christenen, en die dan nog wel gemotiveerd door gloeiende ijver voor de Wet en de tradities.
Ik leerde het ook niet van de eerste christenen waarmee ik in contact kwam … (1,15-17)
Wat Paulus in vers 12 een openbaring van Christus noemde, formuleert hij hier
op een manier die volgens mij het mooist en het diepst zijn Damascuservaring
weergeeft: God, die mij had uitgekozen nog in m’n moeders schoot, heeft mij
geroepen door zijn genade en zijn Zoon in mij geopenbaard. Let erop dat Paulus
daar meteen bijvoegt: om hem onder de heidenvolken te verkondigen. Paulus
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ziet zijn bekering in Damascus niet eens apart van zijn heidenmissie. Hij ziet
zijn bekering en zijn zending naar de heidenen niet als een gebeuren dat in
twee onderscheiden fasen zou verlopen zijn, eerst de openbaring van de verrezen Heer aan hem, en dan later het inzicht dat hij naar de heidenvolken moest
trekken. Neen, het idee om het evangelie naar de heidenen te brengen vormt
in zijn ogen een onlosmakelijke eenheid met de Christusopenbaring zelf! God
openbaarde hem Christus om hem naar de heidenen te brengen! Gebalder
kon hij het niet zeggen.
Let nu ook even op de grammaticaal opvallende constructie van zijn zin. Wat
wij spontaan als kern zouden opvatten, de openbaring namelijk van Christus
en de roeping tot de heidenmissie, formuleert hij in werkelijkheid als een bijzin.
Want waar hij met die vermelding naartoe wil drukt hij in de hoofdzin uit: hij
is meteen, zonder een mens te consulteren, zonder naar Jeruzalem te gaan om
de oerapostelen te bezoeken, naar Arabië vertrokken, en van daar weer naar
Damascus teruggekeerd. De hele tijd staat hem alweer vers 12 voor ogen: mijn
evangelie heb ik niet van mensen geleerd.
Met Arabië wordt niet het huidige Saoedi-Arabië bedoeld, maar het koninkrijkje van Arabia Nabatea, aan de overkant van de Jordaan en de Dode Zee,
het huidige gebied rond de rode rotsstad Petra, in Jordanië. We raken hier een
onrechtstreekse historische link met het evangelie. De toenmalige koning van
Nabatea was namelijk Aretas IV, wiens dochter de eerste vrouw geweest was
van Herodes Antipas. Zij was het die Herodes verstoten had om met Herodias
te trouwen, het huwelijk waartegen Johannes de Doper protesteerde.1 Aretas
had om die reden zelfs een krijgstocht opgezet tegen Antipas.
Hoelang Paulus in Nabatea verbleven heeft, en wat hij daar precies mag gedaan hebben, blijft onbekend. Het is dus voer geworden voor veel onopgeloste
veronderstellingen. Een interessante link met Damascus is wellicht deze, dat
koning Aretas in die periode ook een vorm van heerschappij uitoefende over
Damascus en daar door een soort gouverneur vertegenwoordigd werd. Paulus
vermeldt zelf die bijzonderheid in zijn tweede brief aan de Korintiërs. Hij vertelt
daar namelijk hoe hij op de vlucht voor de etnarch van Aretas in een mand
door een venster in de muur kon ontsnappen. Die avontuurlijke anekdote moet
sterk tot de verbeelding van de latere christenen gesproken hebben, want Lucas
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neemt haar vele jaren later nog over in de Handelingen. Hij verandert evenwel
het motief voor de vlucht, want Paulus vlucht daar voor de joden die hem willen doden. Historisch moeten we hier vanzelfsprekend de voorkeur geven aan
Paulus’ eigen versie.2
De band van Damascus met Aretas kan dus een motief geweest zijn waarom Paulus naar Arabia trok, maar hij vult dat verder niet in, misschien omdat zijn lezers
nog weten waarover het gaat. Wij blijven intussen met de vragen zitten. Had hij
banden met het bestuur? Een of andere taak die nog volbracht moest worden?
Heeft hij zich integendeel teruggetrokken? Voor hoelang dan? Of begon hij daar
al meteen te getuigen en te verkondigen? ... Voer voor historisch onderzoek.
Voor de Galaten en voor ons is echter enkel de rechtstreekse bedoeling van die
vermelding van belang: Paulus heeft zich voor zijn fundamentele inzicht in de
betekenis van Christus niet laten instrueren door mensen in Damascus, en is niet
naar Jeruzalem gegaan om het van de eerste apostelen te vernemen.
… en ook niet van Petrus of de andere christenen in Jeruzalem of Judea (1,18-24)
Pas drie jaar na zijn bekering of zijn terugkeer uit Arabia naar Damascus zocht
Paulus voor het eerst Petrus en de christengemeente op in Jeruzalem. De manier
waarop hij die ontmoeting beschrijft, is bewust beknopt gehouden, ja minimaliserend, en laat daarom opnieuw onze terechte nieuwsgierigheid onbevredigd.
Maar Paulus verliest geen ogenblik zijn bedoeling uit het oog. Dat hij maar kort
bij hem bleef, en dat hij van de andere apostelen niemand anders dan Jakobus
ontmoette, moet weer duidelijk maken dat hij van Petrus of de anderen zijn
evangelie niet geleerd heeft.3
Dat maakt hij nog maar eens duidelijk in het vervolg: hij keerde na dat korte bezoek terug naar Syrië (het gebied van Antiochië) en Cilicië, zijn geboortestreek.
Tarsus is immers de hoofdstad van Cilicië. Zonder dat de christengemeenten van
Judea mij persoonlijk hadden leren kennen … Dus ook van die gemeenschappen heeft hij zijn evangelie niet geleerd! Zij konden enkel maar God danken
om wat ze over zijn verbazingwekkende ommekeer wisten van horen zeggen.
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Wat hij in de volgende jaren in Syrië en Cilicië heeft uitgespookt, weten we
niet. Wanneer we zijn chronologie naast die van Handelingen leggen, dan
moet dat de tijd geweest zijn waarin hij volwaardig lid werd van de gemeente
van Antiochië – waarschijnlijk daar geïntroduceerd door Barnabas – en waarin
hij reeds met Barnabas en Johannes Marcus zijn eerste grote missietocht heeft
georganiseerd, de reis die hem van Cyprus naar enkele steden in Turkije bracht,
waar ze met hun tweeën de eerste gemeenten stichtten: Perge, Ikonium, Lystra,
Antiochië van Pisidië.
Tijdens die tocht is het dat Paulus en Barnabas de praktische beslissing moeten
genomen hebben om heidenen zonder besnijdenis, dus zonder verplichting tot
de Mozaïsche Wet, in de Kerk van Christus op te nemen.4 Uit de Galatenbrief
kunnen we afleiden dat die hele periode een veertiental jaren in beslag genomen heeft.
De Jeruzalemse vergadering (2,1-10)
De apostel springt meteen veertien jaren verder in de herinneringen, enkel en alleen maar om nog maar eens dik in de verf te zetten hoe zijn diepste inzicht van
God komt, en niet van de andere apostelen en kerkleiders. Hij heeft namelijk al
jarenlang volop zijn evangelie verkondigd en heidenen in de Kerk opgenomen
vooraleer hij in Jeruzalem bevestiging gaat zoeken.
Met het nu volgende ongemeen boeiende verslag brengt hij ons bij een gebeurtenis die door de kerkhistorici algemeen bekend staat als het Apostelconcilie
van Jeruzalem. Afgaande op de schaarse gegevens die we bij elkaar kunnen
puzzelen (de meeste data stammen van Paulus) wordt dit ‘concilie’ doorgaans
in het jaar 49 gesitueerd. De chronologie van die eerste jaren blijft weliswaar
een heikele zaak, en er bestaat altijd een kleine tijdsvork waar de specialisten
over discussiëren. Het kan met andere woorden een ietsje vroeger of later geweest zijn. Dat valt vanzelfsprekend buiten het bestek van ons artikel.
Ook Lucas vermeldt die vergadering in het vijftiende hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen. Het loont werkelijk de moeite om de beide verslagen
met elkaar te vergelijken, want de invalshoek is nogal verschillend. Lucas laat
alles veel vredelievender verlopen, en legt de beslissende keuze voor de wetsvrije heidenmissie om zo te zeggen bij Petrus zelf, beslissing die in Handelingen

Deel 3: Galaten 1,(11-12)13 – 2,21

143

voorbereid werd in het bekende visioen van hoofdstuk 12.
Alles verloopt bij Lucas vredelievend en ordevol. Maar uit het verslag van Paulus
zelf kunnen we nog opsnuiven dat het er wellicht bij momenten warm aan toegegaan is. Meteen illustreren de beide versies nog maar eens hoezeer de beginnende Kerk even menselijk was als de onze vandaag, met vragen die men
niet op stel en sprong kon oplossen, met onduidelijkheden, meningsverschillen,
serieuze ruzies zelfs. We kunnen bij vergelijking van de beide teksten ook goed
zien hoezeer een verslag afhangt van de perceptie van de verslaggever.
Weliswaar schrijft Lucas lang na de feiten, en heeft hij ze niet zelf meegemaakt.
Zijn tendens om de vroege Kerk te idealiseren zal wel meegespeeld hebben in
zijn irenische voorstelling van zaken. Lucas heeft duidelijk een minder polemisch
karakter dan Paulus. Paulus was er zelf bij, en schrijft als rechtstreekse ooggetuige. Principieel dienen historici daarom aan hem de voorkeur te verlenen
over historische details. Maar toch moeten we ons ook de vraag durven stellen
of Paulus wel altijd een objectief correct beeld ophangt van gebeurtenissen en
mensen. Hij heeft namelijk nogal de neiging om voor wie zijn overtuiging niet
deelt een procès d’intention op te hangen, waarbij hij zich niet schroomt om
hen onzuivere motieven of zelfs kwade trouw toe te schrijven. Zijn gepassioneerde strijd en polemisch karakter voor het wetsvrije evangelie maakt hem in
zijn verslag misschien strijdlustiger dan de werkelijkheid was.
Mini-excursus
Ik permitteer me hier even een mini-excursus. Die neiging om de tegenstander negatieve intenties toe te schrijven is in alle culturen een eeuwig gegeven,
getuige de tweets die een president Trump ook in de zogezegd verlichte en
verdraagzame maatschappij van vandaag over zijn tegenstanders de wereld
inzendt.
Ook wie de evangelies leest botst op het probleem. Farizeeën en Schriftgeleerden worden er voortdurend voorgesteld als mensen van kwade wil. Hun
reacties op Jezus zijn er ingegeven door een onzuivere mentaliteit: zij willen
Jezus vooral belagen, vangen, klemzetten …
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Historisch moeten we er echter van uitgaan dat heel wat reacties van farizeeën
en Wetgeleerden hun oorsprong vonden in het feit dat Jezus ten overstaan van
Wet en tradities een op zijn zachtst gezegd bevreemdend gedrag kon aan
de dag leggen. Dat zij daar, volkomen te goeder trouw, meenden vragen te
moeten over stellen of te moeten tegen ingaan, is een volkomen begrijpelijke
reactie. De kerkelijke overheden zouden vandaag niet anders reageren op dergelijke bevreemdende woorden en gedragingen.
Het toekennen van slechte motieven aan de tegenstander was echter ook een vast
gegeven in de redekunst. Een advocaat belaadde gemakkelijk diegene die hij
moest beschuldigen met alle zonden van Israël, en maakte van de te verdedigen
cliënt een heilige. Ook die reflex of techniek is vandaag lang niet dood, denken
we maar aan de verkiezingsretoriek waarmee we telkens weer overgoten worden.
In de evangeliën proeven we van een reeds door de jaren gestolde opvatting
dat alles wat Jezus en de apostelen zegden of deden zo evident goed en juist
was, dat ieder weldenkend mens dat toch moest inzien. Alles wat men daar
tegenin kon brengen, kon dus enkel maar voortspruiten uit koppige blindheid
of slechtheid. Historisch gezien was dat ongetwijfeld een onevenwichtig eenzijdige kijk op de situatie.
De fenomenale invloed van de evangelies op de hele westerse cultuur heeft
jammer genoeg wat dat betreft ook tragische gevolgen meegebracht en veel
antisemitisme in de hand gewerkt. Farizeeën en Schriftgeleerden, tot en met Kajafas en het hele Sanhedrin, werden geleidelijk aan in de volkse beeldvorming
allemaal over dezelfde kam geschoren als een bende hebzuchtige schijnheiligaards en slechteriken.
Het hele Joodse volk ging tijdens onze middeleeuwen delen in die slechte reputatie. Het waren de ongelukkige wortels van onnoemelijk veel leed voor de
joden en onrechtvaardigheid vanwege de christenen. De tragiek van later moeten we evenwel niet overplanten naar de discussies en geschillen op het niveau
van Paulus. Al die elementen werden pas veel later levensgevaarlijk, namelijk
toen de Kerk reële maatschappelijke macht in handen kreeg. Op het niveau
van Paulus (en Jezus!) hebben we, sociologisch bekeken, te maken met de te
verwachten onvermijdelijke interne geschillen van kleine onmachtige groepen.
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2,1-2
Terugkerend naar het Concilie van Jeruzalem laat het relaas van Paulus minstens het volgende gissen. Paulus, van bij de aanvang grondig overtuigd van
zijn evangelie van de genade, en reeds volop in de praktijk om onbesneden
heidenen in het Godsvolk op te nemen, wilde toch zijn visie en praktijk ‘checken’ in het toenmalige centrum van het eerste christendom, Jeruzalem.
Hierin openbaart zich een toch wel belangrijke trek van de apostel. Hoe zelfstandig hij ook denkt en handelt, hij is geen koppige eigengereide Einzelgänger. Hij wil geen eigen scheurkerkje opzetten. Hij is bekommerd om de eenheid
met de oorspronkelijke gemeente, en zoekt dus effectief wel hun goedkeuring
voor zijn manier van missioneren, ook al blijft hij overduidelijk in zijn bewering
dat hij die niet van hen geleerd heeft! Zijn hele houding zegt ons impliciet dat
hij ook hun gezag erkent. Het mag een voorbeeld blijken voor de Kerk van alle
tijden. Sterke eigenheid, zelfs tot in het conflict, betekent helemaal niet automatisch ongehoorzaamheid of gebrek aan loyauteit!
2,3-5
Je voelt in Paulus’ verslag van de gebeurtenissen nog steeds het vuur van het
conflict onder de afgekoelde as. Hij heeft alleszins voor zijn overtuiging moeten
vechten. Het meebrengen van een heiden, Titus – een beetje als proefkonijn toch
– heeft blijkbaar polemiek gecreëerd. Hartje Jeruzalem kunnen we heel goed
begrijpen dat sommigen die move als een vorm van provocatie ervaarden.
Sommige christenen hebben blijkbaar geëist dat Titus zich zou laten besnijden.
We mogen niet vergeten dat de Jeruzalemse christenen zich helemaal niet als
een nieuwe en andere godsdienst beschouwden, maar als volbloed joden van
de eindtijd. Zij volgden in de regel trouw de tempeldienst. Maar onbesnedenen
konden aan de inwendige dienst niet deelnemen. Daarom ervaarden ze Titus
natuurlijk als een moeilijkheid, en we kunnen dat verstaan.
In zijn heftigheid noemt Paulus ze echter jaren later nog altijd pseudo-christenen, die enkel maar jaloers waren op de vrijheid van de heidenchristenen, en
die wilden torpederen. Maar Ik ben geen moment voor hun druk geweken,
schrijft hij, wellicht nog steeds met een zeker triomfantelijk gevoel.
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2,6-9
En dan sluit hij die episode af. De leiders, de zuilen van Jeruzalem, Jakobus,
Petrus en Johannes, hebben zijn visie goedgekeurd en groen licht gegeven voor
zijn verdere missie, nu in uitdrukkelijk contact met de oergemeente.
Twee details wil ik hier nog vermelden: Paulus vermeldt Jakobus als eerste van
de drie. Wellicht was hij toen al de leider van de Jeruzalemse gemeente, en
was het gezag van Petrus persoonlijk, niet structureel of organisatorisch. Ten
tweede, en dat is wel heel typerend voor Paulus’ karakter: waar hij spreekt over
de mannen van aanzien, kan hij het niet laten om eraan toe te voegen: Hoe
belangrijk zij zijn interesseert mij niet, want in Gods ogen heeft dat geen enkel
belang. Ook die tussenbemerking tekent hem ten voeten uit, en mag intussen
ook voor ons een les blijven. Het opzien naar dergelijke vormen van belangrijkheid is ijdel, want in Gods ogen volkomen onbelangrijk.
De uitkomst van de vergadering kennen we, en tot op vandaag zijn wij, heidenvolkeren, er de kinderen van. Let echter op de manier waarop Paulus dat
beschrijft: de zuilen hebben zijn werking en zijn roeping erkend. Niet geleerd!
Niet opgedragen! Zijn zending komt van God! Wat meer is: de leidinggevende
apostelen hebben erkend dat zijn zending tot de heidenen van dezelfde aard
is als Petrus’ zending tot de joden, en op hetzelfde niveau staat.
Zij zijn allebei van Christuswege, Christus zelf is bron van hun gezag. En –
sympathiek detail – zoals bij veeboeren heeft een handslag de overeenkomt
bezegeld. Petrus naar de joden, Paulus naar de volken. Dat de oerapostelen
Paulus’ zending volmondig erkend hebben, en wel op hetzelfde niveau als die
van Petrus, is en blijft een van de meest merkwaardige evenementen van de
beginnende Kerk. Hier moeten we natuurlijk de hoofdreden zoeken waarom
de Kerk de apostelen Petrus en Paulus altijd in één adem noemt, en hen beiden
tezamen op 29 juni in de bloemetjes zet.
2,10
Er wordt echter, ten teken van de blijvende gemeenschap, een soort tegenprestatie gevraagd: Paulus moet proberen te zorgen voor de armen in de kerk van
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Jeruzalem.5 Dat heeft hij inderdaad altijd graag en met een groot hart gedaan.
Een belangrijk deel van zijn missionaire energie stak hij, als een spekpater
avant la lettre, in omhalingstochten voor de armen van Jeruzalem. Het zou zelfs
Titus worden die mede voor de praktische organisatie zou zorgen. Dat kunnen
we lezen in de levensechte hoofdstukken 8 en 9 van de tweede Korintiërsbrief.6
Na de opgeloste spanningen op het Concilie van Jeruzalem zouden we opgelucht kunnen verzuchten: ‘Oef, so far, so good!’ Maar hiermee was de kous niet
af. Paulus breit immers nog een staartje aan zijn relaas, en wat voor een! Uit
het vervolg van zijn verhaal blijkt wel hoe ongewoon en moeilijk die beslissing
moet geweest zijn om heidenen zonder besnijdenis – ik herhaal het nog eens,
dit wil zeggen: zonder de verplichting zich aan de Thora te houden! – in het
nieuwe Godsvolk op te nemen.
Petrus en Jakobus waren op de Jeruzalemse vergadering blijkbaar theoretisch
wel overtuigd, maar het vervolg bracht een verrassende wending der gebeurtenissen. Met ook een aantal intrigerende vragen over de verhoudingen in die
jonge Kerk. Bij ons staat die episode bekend als het Antiocheense dispuut.
Paulus spreekt er vrij en vrank, stelt zich duidelijk op tegen Petrus (die hij altijd
Kefas noemt), en dat alles brengt hem tot een gebalde formulering van zijn
evangelie van de genade, een van de mooiste geloofsbelijdenissen die hij ons
geschonken heeft. Maar dat moet ik reserveren voor een volgende aflevering
van ons Galatische feuilleton.
Peter SCHMIDT
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Zie Mc 6,1-29
Vergelijk hier 2 Kor 11,32v. met Hnd 9,23-25.
Ik wijs erop dat de Jakobus van wie hier sprake niet de zoon van Zebedeüs is, de broer van
Johannes (Jakobus ‘de meerdere’) noch Jakobus van Alfeüs (‘de mindere’), maar een derde
figuur, namelijk de ‘Broe(de)r van de Heer‘, allicht dezelfde die in Mc 6,3 vernoemd wordt.
Hij zou snel leider van de Jeruzalemse gemeente worden.
Lees hierbij Hnd 11,19vv.; 13-14
Waaruit dus wel blijkt dat Lucas de zaken sterk idealiseert, waar hij schrijft dat er onder de
Jeruzalemse christenen geen armen meer waren omdat ze alles met elkaar deelden. Hnd
4,32-3
Zie ook Rom 15,25-27.

