
 Over Paulus                    Dr. Wout van der Spek 
 
1) Zijn Curriculum Vitae. 
Samengesteld op basis van H.W Bartsch en F.Meijer 
 
ca 6 v.Chr. Paulus wordt geboren in Tarsus (Cilicië). 
? Op Alija naar Jeruzalem. 
ca 33 Bekering tot de messiaanse Jezusbeweging, tijdens een reis naar Damascus. 
ca 34 Naar Arabie 
34-37 Damascus  
ca 37 Paulus bezoekt Jeruzalem.  
37-44Aansluitend op zendingsreis  naar Cilicie en Antiochië 
44-45 Naar Cyprus en Pisidië 
ca 45.46 Antiochië 
ca 46 Apostelconcilie in Jeruzalem. 
46 -48 Galatië 
48 Van Galatië naar Macedonië 
48-50 In Macedonië 
50 Optreden in Athene 
50-51 Korintnhe 
51 Jeruzalem 
51-52 Antiochië 
52 Galatië 
Omstreeks 50 de eerste brief aan de Thessalonicenzen. 
52-54 Paulus reist naar Efeze en omgeving. 
53 Galatenbrief, Philippenzenbrief  
54 Corinthe  
54.55 Macedonie 
55 Illyrie 
55/56 Paulus is in Corinthe en schrijft zijn Romeinenbrief.  
56 Via Milete naar Jeruzalem. Aanklacht 
Weinig later wordt hij gearresteerd en naar Caeserea gebracht.  
60  Paulus als gevangene naar Rome 
61 Aankomst 
61-63 In Rome 
63-65 Spanje? 
67  Paulus in Rome terechtgesteld of overleden. 
 
Van de 13 aan Paulus toegeschreven brieven in het NT worden er zeven voor echt gehouden. 
Romeinen, 1.2. Corinthen, Galaten Phlippenzen,  1 Tessalonicenzen, Philemon.  
 
De Efezebrief en 2 Thessalonicenzen en de Kolossebrief zijn twijfelgevallen.  
 
2) 
Paulus was aanvankelijk een farizeeër die radicaliseerde tot zeloot en meende met 
doorvoering van een stringent reformprogramma met uitschakeling van kennelijke 
tegenstanders, weerstand te kunnen bieden aan de globalisering  en het cynisme die het 
Romeinse Rijk met zich mee bracht. Geboren in Tarsus, een Hellenistisch stadje in Klein Azië, 



werd hij opgevoed in Jeruzalem nadat zijn ouders als zelfbewuste joden op Alijah waren 
gegaan. Aldus is de boodschap van Handelingen.. Zo kreeg de jonge Paulus een joodse 
opvoeding in Jeruzalem, aan de voeten van Gamaliël, zoals dat in de Galatenbrief heet. 
Ik schrijf met opzet de bronnen erbij.  
Fik Meijer laat Paulus en zijn ouders uit Gischella komen, een landstreek in Judea, als slaven 
naar Tarsis, vrijgekocht en burgerrecht. Paulus verkeerde daar aanvankelijk in Joodse 
kringen; later ook hellenistische cultuur. Naar Jeruzalem vanwege joodse wortels.  
 
3) Naast zijn opvoeding in Jeruzalem / joodse kringen in Tarsis, is in zijn biografie ook zijn 
bekering tot de messiaanse Jezus-beweging een belangrijk gegeven. Bij deze bekering klinkt 
vanaf het eerste verhaal hierover zijn missie in de richting van de volkerenwereld buiten 
Israël. In de loop van het verhaal en in de brieven komt Paulus nog driemaal expliciet op 
deze ommekeer terug telkens met als spits de beweging naar de volkerenwereld. Impliciet, 
aanduidenderwijs vinden we het ook nog wel elders. Telkens in een crisis-situatie en telkens 
klinkt daar ook zijn missie. Hetgeen toch wel betekenen moet dat zijn roeping onlosmakelijk 
verbonden is met de weg naar buiten. 
 
4)Maar hoe komt deze joods geschoolde intellectueel aan zijn kerugma? H.W. Bartsch 
schrijft in zijn mooie boekje ‘Anklage : Brandstiftung’dat de drie jaar van Paulus’verblijf  in 
Arabië die de Galatenbrief noemt, de tijd geweest moet zijn die Paulus nodig had om zijn 
boodschap te formuleren. Dat staat met zoveel woorden nergens. Het is een theorie. 
Natuurlijk zijn de brieven ontstaan door het contact met gemeenten – hoe dan ook, hetzij 
doordat hij hen zelf heeft gesticht, hetzij dat hij bepaalde woordvoerders sprak – en als 
antwoord op vragen en problemen die er een rol speelden. Maar daarbij heeft Paulus 
kunnen putten uit een bron die hij zelf moest vormen – hetzij alleen in zijn hoofd, hetzij 
geheel of gedeeltelijk op schrift gesteld.   
 
5)Hij was een joodse kosmopoliet. En dus, afgezien van het huis waar hij geboren werd en 
de plaats waar hij zijn opleiding kreeg, iemand zonder vast woon of verblijfplaats. Wat doet 
dat met een mens? Zo iemand is permanent onderweg en met zijn missie bezig. Hij had 
vanuit zijn zelotische verleden natuurlijk ervaring met het fenomeen ‘een boodschap 
brengen’. Zijn radicale inslag verraadt zich aan zijn manier van schrijven. Weliswaar heeft hij 
het geweld afgezworen, maar in zijn geschriften bombardeert hij zijn lezers en geeft hij hen 
weinig mogelijkheden te ontsnappen. Zijn zelotisme viert hij voortaan schriftelijk. 
 
6) Hieronder geef ik u de teksten waarop het bovenstaande gebaseerd is. 
a) over zijn afkomst: 
Maar Paulus zei: 
Ik ben een jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad in Cilicië, 
ik vraag u verlof het volk te mogen toespreken. 
En toen hij dit toegestaan had, ging Paulus boven aan de trappen staan en wenkte het volk 
met zijn hand. 
Toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen  in de Hebreeuwse taal toe en zei: 
Mannen broeders en vaders 
luistert naar wat ik thans ter verdediging ga zeggen. 
Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich des te meer 
stil. 
En hij zei: 



 ik ben een joodse man, wel geboren in Tarsus, maar opgevoed in deze stad (=Jeruzalem) 
en aan de voeten van Gamaliël onderwezen in de precieze, vaderlijke thora 
en ijveraar van God geworden zoals jullie allen heden ook bent. 
Ik heb deze weg ten einde toe gevolgd… (Handelingen 21, 40 – 22,5) 
 
Besnijdenis op de achtste dag  
uit het geslacht Israël 
stam Benjamin 
Hebreeër uit de Hebreeën 
naar de joodse levenswijze Farizeeër 
naar de gerechtigheid volgens de joodse levenswijze onberispelijk 
maar wat mij winst was dat acht ik door de Christus schade 
ik heb geleefd als een Farizeeër…  (Philippenzen 3,5) 
 
Omdat mijn leven van kindsbeen af 
vanaf het allereerste begin 
onder mijn volk en te Jeruzalem was 
weten alle joden, die mij allang kennen als zij het tenminste willen weten 
dat ik wat betreft de precisie van onze godsdienst  
geleefd heb als farizeeër … (Handelingen 26, 4-6) 
 
b) over zijn bekering 
En toen hij erheen ging gebeurde het toen hij Damascus naderde 
dat hem plotseling vanuit de hemel een licht omstraalde 
en terwijl ter aarde viel hoorde hij een stem die zei: 
Saul, Saul, wat vervolg je mij 
Hij zei: 
Wie ben je heer 
Hij zei: 
Ik ben Jezus die jij vervolgt 
Maar sta op en ga de stad in 
daar zal je gezegd worden wat te doen 
… 
want hij is mij een uitgelezen werktuig, zegt de Heer 
om mijn naam uit te dragen voor de volken, koningen en Israël … (Handelingen 9, 15) 
 
c) Paulus terugkijkend 
Want ik maak jullie bekend broeders 
dat het kerugma door mij verkondigd niet naar de mens is 
ik heb die ook niet van een mens ontvangen en ook niet geleerd of onderwezen gekregen 
maar door openbaring van Jezus christus. 
… 
een gretige ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen 
… 
zijn zoon in mij te openbaren 
om hem in de volkerenwereld te verkondigen 
ben ik niet opgegaan naar Jeruzalem naar die voor mij al apostel waren 
maar ben weggegaan naar Arabië 



en weer teruggekeerd naar Damascus. 
Vervolgens ben ik na drie jaren opgegaan naar Jeruzalem… (Galaten 1, 11-18) 
 
Maar het gebeurde mij toen ik Damascus naderde op mijn reis 
dat plotseling rond de middag mij een fel licht uit de hemel omstraalde 
ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen 
Saul Saul wat  vervolg je mij  
Ik antwoordde: 
wie bent, heer? 
Hij zei tot mij: 
Ik ben Jezus de Nazoreeër die jij vervolgt 
En zij die met mij waren zagen wel het licht 
maar de stem die tot mij sprak hoorden zij niet 
Ik zei: 
Heer wat moet ik doen 
…. 
Hij zei 
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige 
te zien 
en een stem uit zijn mond te horen 
om voor hem een getuige  
te zijn bij alle mensen (= Israël en de volken)… (Handelingen 22, 6-9 en 14-16) 
 
En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met een volmacht en opdracht 
van de overpriesters 
zag ik o koning, midden op de dag, een licht dat schitterender was dan de glans van de zon 
dat mij en die met mij waren omstraalde  
en wij allen ter aarde vielen. 
Ik hoorde een stem uit de hemel tot mij komen in de Hebreeuwse taal: 
Saul, Saul wat vervolg je mij?  
het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. 
Ik zei: 
Wie ben je Heer? 
Hij zei: 
Ik ben Jezus die jij vervolgt 
maar richt je op en sta op je voeten 
want ik ben aan je verschenen 
om u aan te wijzen als een dienaar en getuige dat u Mij gezien hebt 
en dat ik aan u verschijnen zal 
u verkiezende uit het verbondsvolk en uit de volken waarheen ik je zend 
 

… 
het hele joodse land en de volkeren 
 
en aan het volk en aan de volken … (Handelingen 26, 12-14) 


