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4. Wie was Paulus?
Een Hebreeuwse profeet is geen christen
Autobiografie
In tegenstelling tot de Jezussen (van Paulus, van Bethlehem/Nazareth/Galilea/de Nazareeër), over wie geen woord van henzelf bekend is, bezitten we
van Paulus een ruim aantal autobiografische passages die licht werpen op de
kleine man, die zich trots de rechtstreeks gezondene van de Allerhoogste
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noemt. In mijn opvatting is Paulus een Grieks sprekende en Hebreeuws
denkende profeet en daarom per definitie geen ‘christen’. Hoe wonderlijk is
het te bedenken dat al die Jezussen en hun volgelingen als eenvoudige aannemers, timmerlieden en vissers Aramees spraken. Hoewel zij geen ‘hoger
onderwijs’ hadden genoten, zijn hun woorden en daden echter tot ons gekomen in het handels-Grieks dat toentertijd gangbaar was. Onopgelost probleem van de christelijke exegese: hoe werd hun dagelijks Aramees Grieks?
Wat heet hier historisch, hoeveel fabuleren komen we tegen in de evangeliën
en wat is authentiek?
De persoon Paulus zullen we nooit echt kunnen leren kennen omdat
daarvoor te weinig materiaal voorhanden is. Wel kunnen we met behulp van
de wetenschappelijke psychologie iets zeggen over zijn temperament, karakter, driftleven, manier van Hebreeuws/Grieks denken en zijn spirituele ervaringen. Ook zullen we ruim aandacht schenken aan zijn mystieke belevingen. Waarmee niet gezegd is dat Paulus een volbloed mysticus was. De autobiografische passages in zijn brieven zijn goud waard tot beter begrip van
deze grote profeet in het voetspoor van Jesaja. Hoe de Jezussen uit de evangeliën over zichzelf dachten is niet te achterhalen omdat zij niets over zichzelf hebben opgeschreven. Van Paulus weten we in deze zin aardig wat vanuit de zes echte brieven en het traktaat voor de heiligen in Rome.
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We beginnen bij het begin van wat ons bekend is: de briefaanhef van 1
Thessalonicenzen. We bevinden ons waarschijnlijk in het jaar 50 van onze
gebruikelijke jaartelling.
‘Van Paulus […] aan de huisgemeenschap der Thessalonicenzen, die zijn
oorsprong heeft in de Allerhoogste (vader) en gezalfde heer Jezus. Genade
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zij u en vrede.’ Zonder ons hier in theologische disputen te willen begeven,
kunnen we stellen dat een dergelijke opening alleen geuit kan worden door
iemand die rotsvast overtuigd is van een missie die hem van hogerhand is
opgelegd. Vrede – shalom, is afkomstig uit joodse spiritualiteit, evenals theos79
Allerhoogste. ‘Genade zij u’ komt van Paulus en kan alleen vanuit de hogere macht uit de Hebreeuwse Schrift worden doorgegeven, zoals ook verwoord in Daniël: ‘De Allerhoogste gaf Daniël genade en barmhartigheid’
(1.9).
Alleen al om deze paar eenvoudige openingszinnen kan gesteld worden
dat wij hier met een krachtige figuur te maken hebben die zich met het
grootste gemak vergelijkt en identificeert met de aan hem voorafgegane profeten van Israël, vooral Jesaja. Niet als een terzijde: de samentrekking van
‘Allerhoogste vader en gezalfde heer Jezus’, zo gesteld, is waarschijnlijk niet
van Paulus’ eigen hand, maar door latere redacteuren als standaardformule
boven zijn brieven gezet toen men begon de inhoud ervan te verchristelijken.
Bovendien stond de adressering op het omslagblad waarin de brief werd verstuurd. ‘Heer Jezus gezalfd’ is Paulus’ eigen literaire vondst, die heel wat
met de toen vigerende pluriforme religiositeit van Joden in Palestina en in
de diaspora, te maken had. Heel makkelijk wordt geschreven over ‘het Jodendom’ van Paulus’ tijd, zonder precies aan te geven wat we redelijkerwijs
toen onder dit ‘Jodendom’ zouden kunnen verstaan. Na lang nadenken en
jarenlange bestudering van Paulus’ brieven ben ik tot het inzicht gekomen
dat er in Paulus’ tijd niet zoiets heeft bestaan als een ‘Algemeen Jodendom’,
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zoals Sanders en zijn vrienden dat hebben gepostuleerd. We komen uitgebreid op deze heikele en hoogst actuele kwestie, na Auschwitz, terug.
Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals jullie bekend is, in
Filippi hadden te verduren, vonden wij in vertrouwen op onze Allerhoogste de
moed jullie bekend te maken met de goede tijding van de Allerhoogste. Daarvoor hebben wij ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet op
een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat Allerhoogste ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons de goede tijding heeft toever-

trouwd, niet om mensen te behagen, maar de Allerhoogste die onze harten
beproeft (1 Thess. 2.2-5).
Het zou o zo makkelijk zijn met alle kennis die we al bezitten uit de evangeliën, snel over deze passage heen te glijden alsof hier autobiografisch niets
bijzonders staat. De Allerhoogste zelf, in nieuwe literaire en spirituele gedaante in de Griekse verstrooiing, ver van de tempel in Jeruzalem, heeft mij,
Paulus de goede tijding toevertrouwd. Hoe dan? Via een gezalfde Jezus?
Nee, want Paulus heeft zijn Jezus nooit ontmoet. Neem wat er staat letterlijk:
het Opperwezen van Israël heeft tot Paulus gesproken in zijn mystiekspirituele belevingen. En uit visioenen en influisteringen door diens krachtige geest heeft Paulus de goede tijding van zijn JHWH samengesteld. ‘De
Allerhoogste is onze getuige dat wij er heel hard voor hebben gewerkt dat
zijn woord ook werkzaam is in jullie’ (2.13). Alles bijeengenomen verschijnt
hier een buitengewoon hard werkende ijveraar voor het woord van de Allerhoogste, een late profeet die redelijk thuis is in de Septuaginta/LXX, zodat
we bij elk woord van theos dat hij aanhaalt wel meteen aan zijn vergriekste
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JHWH mogen denken. Een man die met passie en oprechtheid mensen
probeert te overtuigen van het heil dat hun wacht als zij de rechte weg blijven bewandelen. ‘In al onze nood en ellende voelen wij ons gesterkt door uw
vertrouwen.’ Let wel, Paulus werkt niet alleen uit eigen diepgevoelde overtuiging maar hij heeft het resultaat van zijn geestelijke arbeid ook nodig om,
ondanks de diepste ellende en vernedering, door te gaan met zijn strijd de
enig ware spiritualiteit te verspreiden. In de psychologie noemen we dat sociale reinforcement: het eigen gedrag wordt versterkt door de positieve reacties
van anderen naar jou toe. Paulus bidt zich werkelijk een ongeluk voor zijn
Thessalonicenzen – een handjevol aanhangers, meer niet – ‘ik bid nacht en
dag met volle overgave dat ik jullie weer zal zien’ (3.10). Maar aan het eind
van de brief vraagt hij hun ook voor hem te bidden: ‘Thessalonicenzen, bid
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ook voor mij en groet elkaar met een heilige kus’ (5.25-26). Even daarvoor
kunnen we lezen hoe Paulus zich de situatie graag voorstelt te Thessaloniki
rond het afbreken van de aardse tijden: ‘Moge de Allerhoogste van de vrede
zelf jullie leven in alle opzichten heiligen en mogen heel jullie geest, ziel en
lichaam bewaard zijn bij de parousia van onze gezalfde heer Jezus. Hij die
jullie roept is trouw’ (5.23-24). En passant wordt hier Paulus’ hiërarchisch
beeld van de mens meegedeeld. Elk mens bestaat uit geest, pneuma, die men
deelt met de geest van de Allerhoogste. Vervolgens komt, lager geplaatst, het
levensbeginsel, psyche, dat het aardse lichaam, sooma, tot een tijdelijk levend
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iets maakt. De verstrekkende gevolgen van deze opvatting zullen bij herhaling aan de orde komen bij de inhoudelijke behandeling van de brieven in de
volgende hoofdstukken.
Wellicht de allerbelangrijkste tijding is die van de Almachtige zelf die via
zijn bemiddelaar of afgezant wordt doorgegeven: ‘De genade van onze gezalfde heer zij met jullie’ (5.28). Als de o zo belangrijke goddelijke genade
met hen is, dan kunnen de heiligen de spoedige komst van hun heer met
een gerust hart afwachten. ‘Vannacht’ of morgen zal dat grote gebeuren
plaats hebben. Paulus begint en eindigt zijn eerste brief met zijn spirituele
kernbegrip: ‘genade.’ Zowel de brieven aan de Korintiërs als het traktaat voor
de Romeinen zijn van de gratis genade van de Allerhoogste doortrokken. Het
is de genade die we eerder in de literaire tijd ruimschoots tegenkomen in de
Hebreeuwse Schrift, als de Allerhoogste het niet op zijn heupen heeft en ten
strijde wil trekken tegen niet-Israëlieten. De genade die Paulus’ geest in
voortdurende beroering houdt. De overweldigende genade en rechtvaardigheid van de Allerhoogste waarmee Luther aanvankelijk niet uit de voeten
kon, maar na lezing en grondige bestudering van Rom. 1.16-17 het gevoel
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kreeg dat hij opnieuw werd geboren.
Het zal de lezer waarschijnlijk zijn opgevallen dat Paulus in boven aangehaalde passages niet schrijft over de goede tijding van gezalfde Jezus, maar
over de goede tijding van de Allerhoogste, het Opperwezen van Genesis,
Exodus, Deuteronomium en de overige duidend en één pagina’s van de Hebreeuwse Schrift. In al zijn zes echte brieven en het traktaat voor de Romeinen zal dit zo blijven: de HEER, is de enige schepper en enige opperrechter.
Deze en deze alleen is de ‘bedenker’ van het heilsplan voor Israël en juist op
het moment dat Paulus zijn eerste en laatste brief aan zijn kinderen in Thessaloniki schrijft ondergaat dit heilsplan zijn voltooiing bij de openbaring/Apocalyps van diens werkelijke bedoelingen met zijn volk. Of en in
hoeverre andere volken ook nog in dit heilsplan betrokken zijn of worden,
zullen we nog nader bekijken bij de inhoudelijke behandeling van de eerste
drie brieven en wat het traktaat voor de Romeinen betreft in deel II.

Het bijzonder karakter van Paulus’ autobiografie in 1 Thessalonicenzen
Het bijzondere karakter van Paulus’ autobiografie in 1 Thessalonicenzen is
nogal overwoekerd door de christelijke receptiegeschiedenis van dit document. Onuitroeibaar is de zienswijze van de opinio communis dat Paulus
hier een soort beginnend christelijk theoloog is die het echte vak nog moet
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leren. Aangezien de exegeten vrijwel unaniem van mening zijn dat Paulus
op zijn veertigste nog heel wat beters moest bedenken, wordt bij voortduring
gesproken van de ‘vroege Paulus’ die pas in het traktaat voor de Romeinen
tot volle ‘christelijke’ wasdom zal komen.
Dit standpunt doet onrecht aan tijdstip, inhoud en strekking van dit kleine geschrift van 89 verzen en nog geen zeven bladzijden plus annotaties in
NA. Het is rond 50 van de eerste eeuw geen moment in Paulus opgekomen
dat hij nog meer brieven zou gaan schrijven, laat staan dat hij toen voorzien
zou hebben dat hij met Romeinen, samen met zijn medewerkers, één van de
meest interessante pré-christelijke verhandelingen uit de Westerse letteren
zou afleveren.
Nagenoeg de hele brief is autobiografisch omdat Paulus in beleving en
gedrag door apocalyptische urgentie is bevangen en hij de bestaande briefvorm
kiest om nog op het laatste moment met zijn handjevol aanhangers te communiceren en hen te bemoedigen voor de gebeurtenissen die morgen zullen
plaats hebben bij de parousia op de dag van zijn heer. Zijn autobiografie op
dat moment en het leven van de ontvangers, vallen nagenoeg samen. Een
aantal punten:
W

W
W
W

W
W
W
W
W

Wees gerust, alles is in orde, Jezus die verwacht wordt uit de hemel, zal
jullie en mij redden van de toorn van de Allerhoogste bij het verdwijnen
der aardse tijden.
De Allerhoogste kent jullie en mijn hart.
Vrees niet, de Allerhoogste ziet alles. [het Opperwezen als panopticus]
Toen Paulus bij hen was heeft hij zijn voorbeeldige leven met hen gedeeld. Inmiddels weet hij dat zij zijn leven als voorbeeld hebben overgenomen.
Paulus wordt gesterkt door het vertrouwen van zijn aanhangers en hij
bidt dag en nacht voor hen.
Omdat Jezus uit de dood is opgestaan zullen jullie doden ook opgewekt
worden bij de parousia.
De dag van de heer zal komen als een dief in de nacht.
Zijn liefde voor de (twintig of vijfentwintig) Thessalonicenzen is mateloos.
Leid een onberispelijk heilig leven, net als ik: de werkzame geest van de
Allerhoogste die in jullie woont steunt mij en jullie hierbij.
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Samenvattend: zoals we in hoofdstuk 1 al hebben uiteengezet, wordt bij de
interpretatie van een brief argumentatief niet vooruitgekeken. Dit geldt hier
nu met name. In belangrijke zin was dit toen Paulus’ enige en laatste brief
vóór de parousia. Hier begint en eindigt interpretatief Paulus’ kale autobiografie, toen. Los van de veel latere christelijke receptiegeschiedenis van deze
ondergewaardeerde brief: lees en begrijp hem als Paulus’ enige brief.
Toen de komst van zijn heer alsmaar uitbleef begon Paulus vier of vijf
jaar later, te werken aan zijn vele brieven en briefjes aan de Korintiërs.

1 Korintiërs
[ 156 ]

Paulus heeft Jezus werkelijk ‘gezien’
De historisch psycholoog is geïnteresseerd in belevingen en gedragingen van
mensen uit vroegere tijden. Wat zij van zichzelf zeggen of opschrijven wordt
volkomen serieus genomen en steeds geplaatst in de context van de tijd
waarin zij leven. De belevingswereld wordt voorrang gegeven. De doorleefde
ervaring wordt naar de voorgrond gehaald. Wat ons als buitengewoon onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk voorkomt, kan juist in een ander tijdsgewricht de gewoonste zaak van de wereld zijn. Wat wij ‘wonderen’ noemen
kwam vroeger veel vaker voor dan nu. De Hebreeuwse Schrift en de evangeliën staan vol met wonderbaarlijke zaken die toen niet als zodanig werden
beleefd. We moeten wel voorzichtig zijn met het hanteren van de term
‘wonder.’ Als Franciscus op een gloeiend hete namiddag in de Toscane op
een rots slaat en er komt een straaltje water te voorschijn, dan zeggen wij:
‘flauwekul’, maar zijn dorstige metgezellen waren hem zeer dankbaar. Volgens de historisch psycholoog doet het dan niet ter zake meteen eigenwijs
uit te roepen: ‘Maar dat had Mozes toch vóór Franciscus ook al gedaan’?
Waarom zou je een historisch bestaande ordestichter en zijn belevingen willen vergelijken met een verhaalfiguur uit de Hebreeuwse Schrift? Hoe zagen
de belevingen van deze mythische leidsman eruit? Het antwoord moet eenvoudig luiden: over die belevingen weten we niets en als we er al iets over
zouden vermoeden dan kunnen we deze niet meebeleven of nabeleven.
Houd historische afstand tot de mythen van de Israëlieten en de Grieken.
Hoe kunnen we nu Paulus’ stellige mededeling dat hij zijn gezalfde heer
heeft ‘gezien’, begrijpelijk en aannemelijk maken? De kale tekst luidt:

Ben ik niet vrij. Ben ik niet [een] gezondene. Heb ik niet Jezus jullie heer gezien. Zijn jullie niet mijn werk in de heer.
(1Kor. 9.1 met weglating van vraagtekens)
De lezer hoeft de trucages van de Griekse redeneerkunst niet echt te kennen
om te zien dat hier retorica in het spel is. Paulus is boos op zijn Korintiërs
die hem naar zijn smaak nog steeds niet als een volwaardig gezondene erkennen. Het zwaarste geschut dat hij hiertegen in stelling kan brengen is: ik
en niet jullie, heb Jezus (werkelijk) gezien. Dat staat er en daarom kunnen
we niet heen. Maar het staat er in een bepaalde context en hij zet retoriek in.
Dus moeten we oppassen en de uitspraak proberen te interpreten in het kader van de brief als geheel.
Aan het eind van deze ‘lange’ brief aan de Korintiërs zoals deze redactioe
neel bewerkt voor ons ligt, komt Paulus terug op zijn beginthema uit de 1
brief aan de Thessalonicenzen: de opwekking der doden:
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer
ontvangen: dat gezalfde Jezus voor onze zonden is gestorven en dat hij is opgewekt en dat hij (daarna) is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de
twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan de vroeggeboorte die ik was.
(1 Kor. 15.3-9 met weglatingen)
De diverse vertalingen lopen uiteen, maar onze Nederlandse (Nbv) vertaling
doet het goed. Alhoewel er in het Grieks ‘zien’ òphthè, i.e. werd gezien staat,
is ‘verschenen’ veel beter. Deze specifieke werkwoordsvorm en zijn Hebreeuwse equivalent worden zowel in de Hebreeuwse Schrift als in het NT
meestal gebruikt voor het verschijnen van engelen of goddelijke wezens in
dromen en visioenen, en daarom gaat het hier bij Paulus. Dus Paulus heeft
zijn Jezus na zijn gesuggereerde opwekking uit de dood niet lijfelijk gezien,
want hij heeft een aardse Jezus nooit ontmoet, maar hij heeft of zijn hemelse
gezalfde heer in een visioen waargenomen of deze hemelse heer is hem in
een mystieke ervaring verschenen, wat niet onaannemelijk is. Dus de vraag
of Paulus zijn Jezus ‘werkelijk’ heeft gezien, kan psychologisch met ‘ja’ wor85
den beantwoord; in een mystiek visioen wel te verstaan. Godsdiensthistorisch gesproken en een beetje buiten mijn boekje mag worden opgemerkt
dat het christendom berust op een visioen van een Hebreeuwse profeet,
meer niet. Zou men met Van Kooten c.s. meegaan die stellen dat Paulus
toch meer een ‘Griekse’ denker is, dan wordt de verbinding met Tenach ver-
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broken en komen we in het rijk van orakelspreuken en mystieriekultus terecht.
Voor de goede orde: met visioenen toen en nu hoeft geen in de buitenwereld bestaand reëel object te corresponderen. Bij de Klaagmuur in Jeruzalem
hebben mensen met regelmaat visioenen van beweende en bewegende stenen, maar de muur blijft gewoon in tact.
Het hier besproken belangrijke paulinisch visioen zegt ons iets over de
halve mysticus Paulus, het zegt ons nagenoeg niets over een historische
werkelijkheid die eraan ten grondslag zou liggen. Wat in de gebruikelijke
exegese vrijwel altijd over het hoofd wordt gezien is dat Paulus’ visioen van
zijn verrezen heer niet inhoudt dat deze, voorafgaand aan dit visioen, door de
Almachtige uit de dood zou zijn opgewekt. Voor een goed begrijpen van de
mysticus Paulus is het van belang op te merken dat bij mijn weten Paulus
nergens visioenen weergeeft van zijn gekruisigde Jezus of van zijn graflegging of opwekking. Mystiek en visioenen hebben zo hun precaire kanten.
Mystici zijn tot grootse zaken in staat. Maar het brein van de mysticus Paulus heeft het niet aangekund om naar de hoogste hoogte te reizen om aldaar,
in vereniging met de woordkracht van de Allerhoogste, de opwekking uit de
dood tot stand te brengen.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen we nog verschillende keren op
deze uitdagende problematiek terug.

2 Korintiërs
e
Zoals bekend is de 2 brief aan de Korintiërs ook opgebouwd uit meerdere
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deelbrieven. Bovendien hebben meerdere redacteuren ook nog aan samenstelling en inhoud gesleuteld. Deze tekstkritische en exegetische problematiek zal ons hier niet hoeven bezig te houden. Niettemin is de brief echt paulinisch van toon en inhoud en bevat zoveel autobiografische passages dat we
de lezer zouden willen aanraden hem opnieuw te lezen met dit kenmerk in
het achterhoofd. Bij 1 Thessalonicenzen begonnen we autobiografisch met
de briefaanhef, ook hier zullen we dat doen.
Paulus, profeet van gezalfde Jezus, door de wil van de Allerhoogste, aan de
huisgemeenschap van de Allerhoogste die in Korinthe is, met de heiligen allen
die in heel Achaje zijn. Genade zij met jullie en vrede van onze Allerhoogste
vader en gezalfde heer Jezus.
(2 Kor. 1.1-2)

De lezer begrijpt in het licht van mijn hoofdstukken 2 en 3 dat hier geen
‘profeet’ in het Grieks staat, maar apostolos. Paulus begint weer heel sterk als
heilige profeet die genade en vrede toezegt aan alle ‘heiligen’ in Korinthe en
heel Achaje. Het aantal heiligen moeten we hierbij niet overdrijven. Zullen
we zeggen een paar honderd, op voorwaarde dat ze gedoopt waren, zo rond
87
het midden van de eerste eeuw?
Vervolgens geven we hier de zogenaamde ‘Tranenbrief’ weer:
Maar ik roep de Allerhoogste als getuige aan en zweer bij mijn leven/ziel dat
ik alleen om jullie te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen. Ik wil
namelijk niet over jullie vertrouwen heersen, maar medewerker zijn aan jullie
vreugde; want jullie staan vast en stevig in het vertrouwen. Want ik heb er de
voorkeur aan gegeven niet nog een keer in droefheid naar jullie te komen. Als
ik jullie verdriet doe, wie zal mij dan blij maken? Niemand anders toch dan
jullie die ik bedroefd heb? Dat is ook hetgeen ik jullie heb geschreven, ik wilde
niet dat ik bij mijn bezoek verdriet van jullie zou hebben, terwijl jullie mij
juist blij moesten maken, want ik ben ervan overtuigd dat mijn vreugde de
vreugde van jullie allen is. Ik heb jullie geschreven uit volle bedruktheid en
benauwenis van mijn hart, met vele tranen, niet om jullie bedroefd te maken,
nee, maar om jullie mijn overgrote liefde te doen kennen. (2 Kor. 1.23-2.5)
Dit is met zoveel woorden een egodocument; niet minder dan zeven keer
gebruikt Paulus ‘ik’ in plaats van zijn gebruikelijke ‘wij.’ De Nbv heeft zelfs
twaalf maal ‘ik’, waarschijnlijk om duidelijk te maken dat het echt om Paulus
persoonlijk gaat. De tegenstelling waarom het draait is: dienen-heersen en
droefheid-vreugde. In het Griekse ‘heersen’ zit kurios heer, als deel. Aangezien zowel de Allerhoogste als HEER en gezalfde Jezus als ‘heer’ worden
betiteld, is het Paulus, profeet en apostel, die zichzelf verbiedt zich als heer
uit te geven of over anderen te heersen. Paulus mag en wil niet over het vertrouwen/’geloven’ van de Korintiërs heersen. Zou hij weer lijfelijk komen,
dan zouden er waarschijnlijk opnieuw conflicten uitbreken tussen hem en
zijn steeds afdwalende vertrouwelingen. Zijn vreugde is hun vreugde, zijn
verdriet is hun verdriet. Over sympathie gesproken. Letterlijk betekent het
Grieks sympathie: ‘mede-lijden.’ Paulus schrijft met vele tranen. Terecht
wordt de deelbrief dan ook met ‘Tranenbrief’ aangeduid, want zijn gebruik
van tranen is hier een hapax. Nergens anders komen bij Paulus tranen voor.
Een enkele traan is niet te vinden. Het woord komt nauwelijks in het latere
NT voor, we tellen ca. tien vermeldingen.
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De conclusie kan dus zijn: gedeelde smart is halve smart; gedeelde
vreugd is dubbele vreugd.
Paulus’ gezantschap in de luister van gezalfde Jezus 88
Als overgang naar Romeinen, waarin buitengewoon sterke autobiografische
mystiek-spirituele ervaringen in woorden worden uitgedrukt, kijken we nog
naar een moeilijke passage in 2 Kor. waarin Paulus zijn gezantschap plaatst
in de luister van ‘vader’ en ‘zoon’:
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Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over de goede tijding die wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de
gedachten door de godheid van deze wereld [Keizer Augustus/Tiberias?]
zijn verblind, waardoor zij het licht van de goede tijding niet kunnen zien, de
luister [heerlijkheid/glorie] van gezalfde, die het beeld van JHWH is. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat gezalfde Jezus de heer is en dat wij
omwille van hem uw dienaren zijn. JHWH heeft in ons hart het licht doen
schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van
het gezicht van gezalfde Jezus.
(2 Kor. 4.3-7)
‘De luister, heerlijkheid, glorie van gezalfde, die het beeld van YHWH is (‘os
estin eikoon tou theou). Elke echte Israëliet of Jood die toen of nu deze zin van
Paulus leest, zal zijn gezicht in afschuw afwenden. Zal hij in Galaten het
shibboleth van de Joden, hun onderscheidingsteken par excellence: de besnijdenis, bijzetten in de grafkelders van de Semitische geschiedenis, nu al
verklaart hij in één kloeke Griekse zin dat zijn Jezus ‘heer’ is, dat hij in de
hemel zetelt en dat hij het beeld van YHWH is. Heer Jezus als icoon van
YHWH, dat is echt on-Joods en echt-paulinisch. Ter herinnering: als het om
de godheid uit Tenach gaat dan schrijven we YHWH, als het om de Griekse
godheid van Paulus draait, dan schrijven we JHWH, met zoveel mogelijk
toevoeging van het bezittelijk voornaamwoord. Want het is historisch onmogelijk dat Paulus ca. 55 CE met zijn theos het pas later bedachte concept van
de drie-enige god van het christendom zou bedoelen.
‘De glorie van YHWH straalt af van het gezicht van Jezus in de hemel’ is
een eenvoudige mededeling als men bedenkt dat Paulus hier bij voortduring
spreekt over vader en ‘zoon’ in de hemel. Vandaar: luister, heerlijkheid, glorie. Autobiografisch kan dit betekenen dat Paulus zowel zijn JHWH als zijn
Jezus gezien heeft: als spirituele verschijningen, wel te verstaan. De bezittelijke
voornaamwoorden geven aan dat het eindeloos verwarrend en zinloos is om

ongekwalificeerd te spreken en te schrijven over ‘god’ en ‘jezus.’ Het gaat er
nu juist om hoe Paulus zijn JHWH en zijn gezalfde heer heeft beleefd, opgevat en in woorden tot uitdrukking gebracht. Over die nagenoeg maagdelijke
problematiek handelt een groot deel van mijn boek.

Aanbevelingsbrieven
Bij het volgende fragment komt Paulus’ creatief gebruik maken van Tenach
weer fraai naar voren. Het handelt om de betekenis van ‘aanbevelingsbrieven’:
Beginnen we weer onszelf aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven aan of van jullie nodig?89 Onze aanbevelingsbrief
zijn jullie zelf, in onze harten geschreven, en alle mensen kunnen deze lezen
en begrijpen. Het is duidelijk dat jullie een brief van gezalfde [Jezus] zijn, toevertrouwd aan onze zorgen, niet geschreven met zwarte inkt, maar met de
geest van de levende Allerhoogste, niet in stenen tafelen, maar in de tafelen
van menselijke harten.
(2 Kor. 3.1-4)
De hier gebruikte ‘stenen tafelen’ komen, zoals we weten, uit Ex. 24.12 alwaar de HEER Mozes uitnodigt de berg op te komen om de tafelen waarop
hij de wetten en geboden heeft geschreven, in ontvangst te nemen. De harten die de wet ontvangen komen uit Jeremia en vanwege het belang van wat
daar geschreven staat geven we het hele vers:
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en zal die in
hun hart schrijven; en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een
volk zijn.
(Jer. 31.33)
Wij hebben hierboven Paulus’ sarkinais, letterlijk ‘vleselijk’ weergegeven met
‘menselijk’, wat de bedoeling goed weergeeft. In Ezechiël 36.26 worden stenen harten ingeruild voor vleselijke harten, d.w.z. het levende hart van aardse mensen.
Inhoudelijk kan worden opgemerkt dat de ontvangers zelf een brief van
gezalfde Jezus zijn, geschreven door de geest van de Allerhoogste, met de
handen van Paulus. Over mystieke handelingen gesproken.
En nu wij het toch over mystiek hebben: voor we met Paulus zullen opstijgen tot in de derde hemel, wil ik graag de volgende passage aan de lezer
voorleggen:
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Maar wij zijn slechts aarden vaten voor deze schat, opdat blijke dat de uitzonderlijke kracht van de Allerhoogste komt en niet uit ons. Van alle kanten
in het nauw gedreven, maar toch nog ruimte, twijfelmoedig, maar niet vertwijfeld. Vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet vernietigd.
Wij dragen onophoudelijk het sterven van Jezus in ons lichaam, opdat het leven van Jezus zichtbaar worde in ons lichaam. Want wij levenden worden altijd om Jezus’ wil overgeleverd aan de dood, opdat het leven van Jezus zichtbaar worde in ons sterfelijke lichaam. Zo wordt dan in ons de dood werkzaam, maar in jullie het leven.
(2 Kor. 4.7-12)
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De mystiek spreekt voor zich, het enige dat toelichting behoeft is: ‘deze
schat.’ De onmiddellijk voorafgaande context handelt over het ondoorgrondelijke thema uit Paulus’ goede tijding dat: ‘gezalfde Jezus het beeld van de
Allerhoogste is’ (4.4). De lezer weet dat hier voor ‘beeld’ eikoon in het Grieks
staat. Laten we het eenvoudig houden: volgens Paulus is gezalfde Jezus als
heer het icoon van YHWH. Of de Korintiërs er iets van begrepen, mag heus
wel worden betwijfeld. Eerder lezen we in 1 Kor. 11.7 ‘Dat de man het beeld
en de heerlijkheid van de Allerhoogste is.’ Trekken we beide uitspraken bij
elkaar, dan blijkt dat Jezus in zijn heerlijkheid en mannen in hun heerlijkheid zo dicht bij de Almachtige staan dat zij allen het beeld van het Opperwezen zijn. Stoelt deze gedachte niet gedeeltelijk op het scheppen van vrouw
en man uit Genesis ‘Hij schiep de mens naar zijn beeld’ (Gen. 1.27)? Moeten
we aan beeld en afbeelding denken? Of is dit eenvoudig ondenkbaar omdat
het de Israëlieten verboden is zich gesneden beelden te maken (Ex. 20.4;
Deut. 5.8)? Aangezien Paulus Habakuk 2.4 ‘citeert’ in Galaten en Romeinen,
kunnen we mede op grond van 1 Kor. 12.2 aannemen dat hij ook 2.18 onder
ogen heeft gehad:
Wat heb je aan een godenbeeld, gebeeldhouwd door zijn maker? Aan een gegoten beeld dat leugens verkondigt? Wie vertrouwt zich nu toe aan wat hij
zelf heeft gemaakt? Wat hij maakt zijn stomme afgoden!
(Hab. 2.18)
Deze woorden waren goed aan hem besteed. In Rom. 1.18 ff. gispt hij degenen die het schepsel boven de schepper stellen, zij die ‘de heerlijkheid van
de onvergankelijke Allerhoogste veranderd hebben in beelden van verganke90
lijke mensen’ (Rom. 1.23). Ook hier gebruikt Paulus weer eikoon.
Tenslotte zij opgemerkt dat Paulus in Gal. 6.17 weer komt te spreken
over het lijden van zijn Jezus, dat hij in zijn lichaam met zich meedraagt. Dit

is een mystieke thematiek die vooral in het late Filippenzen weer terug zal
keren en die deze brief een opvallende lijdenskleuring geeft.
Een eindje verder slaat Paulus de handen ineen met Jesaja: nu is de tijd
van de genade van YHWH aangebroken. Geeft acht Korintiërs!
Als mede arbeiders vermanen we jullie dat je de genade van de Allerhoogste
niet tevergeefs hebt ontvangen. Want hij zegt: “In het uur van mijn genade
heb ik je antwoord gegeven, op de dag van de redding heb ik je geholpen.” Nu
is het uur U, de tijd van de genade, nu de dag van de redding.
(2 Kor. 6.1-2; Jes. 49.8; BJer.)
Zoals altijd kijken we naar de context. Wijselijk laat Paulus het onmiddellijke
vervolg van Jesaja achterwege: ‘Ik neem je in dienst voor [het sluiten] van het
verbond met de mensen.’ In het voetspoor van Jesaja treden is één zaak, je
gelijkstellen met aartsvader Abraham is een andere. Bovendien had Paulus
in 1 Kor. 11 al het nieuwste verbond gesloten; hij kon hiermee moeilijk doorgaan door nog een verbond in het leven te roepen.
Hierna volgt één van de meest persoonlijke zelfbeschrijvingen van Paulus
uit het hele corpus. Het voert te ver deze in zijn geheel hier weer te geven.
We moeten volstaan met:
Ik geef niemand aanstoot, ik ben altijd standvastig in tegenspoed, nood en ellende, onder slagen en in gevangenissen, in doorwaakte nachten en bij het
vasten. Ik schenk ongeveinsde liefde aan wie mij smaden en belasteren. Men
noemt mij bedrieger, maar ik spreek de waarheid. Ik word gestraft, maar niet
ter dood veroordeeld. Ik bezit niets, maar toch heb ik alles.
(2 Kor. 6.3-10, met weglatingen)
Voor de duidelijkheid heb ik ‘wij’ in ‘ik’ veranderd. Paulus sluit deze onverholen zelfaanbeveling af met te zeggen: ‘Mijn mond heeft zich voor jullie
geopend, Korintiërs, mijn hart staat wijd open voor jullie.’

De redevoering van de dwaas/nar/onwijze
Wie alle stukjes en beetjes van 2 Korintiërs op een rijtje probeert te zetten zal
merken dat de toon vaak polemisch is. Paulus had met heel wat tegenstanders, imaginaire of echte, te maken en zij worden bij voortduring in zijn discours betrokken. Ook de toonzetting tegen de Korintiërs is niet mis te verstaan, het regent vermaningen: zij bewandelen nog steeds niet de rechte
weg. De andere partijen in Korinthe hebben blijkbaar een andere Jezus (!)
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rondgebazuind dan Paulus, een andere krachtige geest laten neerdalen en
een andere goede tijding bekend gemaakt dan Paulus. De gretigheid waarmee zijn adepten deze afwijkingen tot zich hebben genomen, neemt hij hun
bijzonder kwalijk: ‘Want ik denk dat ik niet de mindere ben van de(ze) bijzondere apostelen’ (11.5). Wellicht zouden we deze uitdrukking sarcastisch
kunnen opvatten, ervan uitgaande dat hij het niet heeft over zijn vriendjes in
Jeruzalem. ‘Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders die zich
voordoen als gezondenen van gezalfde Jezus’ (11.13). Voor de vraag welke
soort apostelen hier bedoeld kunnen zijn, Paulus kan nu naar eigen gevoelen
weinig anders doen dan zich gaan gedragen als een nar aan het hof van gezalfde heer Jezus. ‘Nogmaals zeg ik: laat niemand mij voor een onwijze nar
houden; maar doen jullie dat toch, aanvaard mij dan als zodanig, opdat ik
een beetje kan opscheppen’ (11.16).
Dan volgt zuivere autobiografie op hoge retorische toon:
Als die anderen over zichzelf durven op te scheppen, durf ik het ook. Ik ben
toch maar een dwaas [maar niet heus]. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij
Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van gezalfde Jezus, ik nog veel meer […] Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in
doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijf maal met veertig min één
zweepslagen gestraft. Ik ben drie maal met stokslagen gestraft. Ik ben één
maal met stenen bekogeld en heb drie maal schipbreuk geleden, een nacht en
een dag was ik in de diepte. Tijdens het vele reizen in gevaren van rivieren,
gevaren van rovers, gevaren van mijn volk, gevaren van anderen, gevaren in
de stad, gevaren in de woestijn, gevaren op zee, gevaren bij valse broeders.
Kortom, ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en
dorstig, vaak moeten vasten, verkleumd en zonder kleren. (2 Kor. 11.21-28)
Aannemend dat Paulus rond 10 CE is geboren, dan is hij ongeveer 45 jaar als
hij deze autobiografische gegevens aan ons toevertrouwt. Lezing en herlezing laat zien dat we hier met de echte superafgevaardigde te maken hebben,
voor wie geen enkele ontbering teveel is om de goede tijding van de Allerhoogste en van zijn gezalfde Jezus duidelijk te maken aan zijn mede-Joden
en aan niet-Joden in de Griekse diaspora. Maar het overgrote deel van zijn
toehoorders bleef feitelijk en geestelijk verstrooid en wist nauwelijks waarover hij het had: een gezalfde heer in de hemel die heel spoedig zou komen
om mede te oordelen over de levenden en de doden op de dag der wrake.

Maar zijn gezalfd heer was geen gezalfde legeraanvoerder, een koning David
II, die hen zou kunnen bevrijden van de Romeinen, als dat al hun oogmerk
was. Nee, die Paulus begreep er heel weinig van.
In de psychologische karakterisering die wij van Paulus zullen geven komen we op verschillende aspecten van deze zelfbeschrijvingen terug. Opvallend is het zwoegen en ploegen en de ontberingen die hij moet ondergaan
om zijn goede tijding en die van de hemelse heer te kunnen verspreiden onder een handjevol volgelingen. Geschat wordt dat de huisgemeenschap in
Korinte op haar hoogtepunt niet meer dan 25 tot 50 leden telde. Geen wonder dat er na Paulus’ heengaan nooit meer iets van hen is vernomen. Hier,
zoals te doen gebruikelijk is onder nieuwtestamentici en exegeten, de oerleden van het christendom te zoeken, is historische dwaasheid en theologische
ijdelheid.

W EXCURSUS X
‘Oerleden’ van het ‘christendom’ in Korinte?
Vooral Duitse exegeten en dogmatici zijn gek op het woordje ‘oer.’ Omdat zij van mening zijn dat er een ‘historische Jezus’ moet hebben geleefd, streven zij er met alle macht naar aan te tonen dat de aanhangers
van Paulus in bv. Korinthe of Filippi, kunnen worden beschouwd als
‘oerchristenen.’ Zou dat zo zijn, dan volgt hieruit dat wat later in de tijd
er dan sprake is van gewone christenen, het liefst in flinke aantallen.
Het idee achter deze opvatting is dat als er al zo vroeg ‘christenen’ rondliepen deze een vrijwel rechtstreekse spirituele en theologische band
hadden met de ‘echte’ gezalfde Jezus, die nog maar net aan een kruis
gestorven was en over wie Paulus hen zulke interessante brieven
schreef. Nemen we Korinthe als voorbeeld.
“De bonte menging van de bevolking komt overeen met een pluriform religieus leven. Pausanias [de Griekse geograaf en reisbeschrijver] die 100 jaar na Paulus [rond ca. 150] de stad bezoekt, en
een betrouwbaar bericht schrijft dat meerdere keren door de archeologie is bevestigd, stuit bij zijn rondzwervingen op altaren, heiligdommen en standbeelden van Melikertes, een plaatselijke held, van
Poseidon, van Artemis van Efeze, van Dionysos en van de hoogste
Zeus, verder op een tempel van Asklepios inclusief een gift- en offertafel voor het onderhoud van de goden. Er zijn twee heiligdommen

[ 165 ]

[ 166 ]

van de Egyptische goden Isis en Serapis. Isis werd in de stad met de
twee havens vereerd als de godin van wind en zee. Er bestaat een
mysteriecultus van de moeders van de goden en er is een tempel van
de Elesische mysteriegodinnen Demeter en Kore met cultusafbeeldingen, die men verborgen houdt. Voor de actualiteit van Dionysos
mysteriën zijn aangrijpingspunten voorhanden.
Een tempel van Octavia aan de westelijke kant van de agora laat
zien dat de cultische verering van het Romeinse keizerhuis in
Korinthe al gaande is.
Overwegen we tenslotte, dat Korinthe zeker niet een centrum van
de grote Griekse filosofie was, maar dat cynische rondtrekkende
‘predikers’ in Korinthe werkzaam waren, die hun stoïcijns ingekleurde populair filosofische leerstellingen verkondigden. De bekendste van hen was Diogenes van Sinope.” (Klauck, 2000, 6).
e
Te bedenken is ook nog dat in de 2 eeuw Hercules in die omstreken één van de aller populairste ‘goden’ was, met wie het langzaam opkomende Griekse christendom het dagelijks te stellen had.
Wat het betrouwbare bericht van Pausanias duidelijk laat zien is
dat er van Paulus, noch van zijn vroegere aanhangers, noch van enigerlei christelijke ‘kerk’ of basiliek rond 150 CE in Korinthe sprake
was. Het mag in dit verband welhaast voor zich spreken dat er onder
de meer dan 100.000 inwoners zich wel een aanzienlijk aantal diaspora Joden bevond. In de binnentuin van het museum in oud
Korinthe wordt een deurdeel bewaard waarop goed leesbaar staat geschreven:’Synagoge van de Hebreeërs.’ In de eerste plaats leert dit
e
e
ons dat tot in de 2 of 3 eeuw ‘Joden’ zichzelf aldaar “Hebreeërs”
noemden en dat een eventuele strijd tussen hen en opkomende
christenen tussen 150 en 200 nog niet was gestreden of nog niet was
begonnen. Paulus noemt zichzelf in 2 Kor. 11.22 en in Fil. 3.5 een
Hebreeër. Beschouwde Paulus zichzelf wel als een echte ‘Jood.’?
Of er werkelijk in Paulus’ tijd een synagoge in Korinte was, zullen we bij een minimale interpretatie van zijn brieven in het midden
laten. Volgens Handelingen was er zowel te Thessaloniki als te
Korinthe een synagoge (18.8).
Tenslotte, maar niet ten minste, kunnen we vermelden dat het
druk bezochte Korinthe in die tijd een groot aantal hoeren herbergde. Met zoveel zeevaart van alle kant lag dit ten zeerste voor de hand.

Een gevleugeld woord luidde: ‘Het is niet de zaak van iedere man dat
hij naar Korinthe varen kan.’ De context van dit rijmpje verwijst
waarschijnlijk naar het gegeven dat de winst van lange en gevaarlijke
zeereizen in Korinthe in een korte genotroes werd verbrast (Weiss,
(1910), 1977, X). Het werkwoord korintizomai betekent o.m. overspel
plegen. Het behoeft geen verwondering te wekken dat Paulus fel van
leer trekt tegen de prostitutie in Korinte, bv. in 1 Kor. 6.12-20. In de
verzen 15 en 16, letterlijk: ‘hoer’ pornè. Overigens komen ’hoer’ en
‘hoereren’ vele malen meer voor in Tenach dan bij Paulus en in het
latere NT. Hadden de Israëlieten het zo moeilijk met hun driftleven
en de beheersing daarvan vanwege de dodelijke straffen die hen bij
voortduring boven het hoofd hingen bij overtredingen?
Conclusie: op grond van bovenstaande historische gegevens kan
niet gesteld worden dat de ‘oerleden’ van het christendom in het
Korinthe van Paulus’ brieven kunnen worden gevonden. Honderd
e
e
jaar na Paulus’ verblijf aldaar en honderd jaar na zijn 1 en 2 brief
aan de ‘Korintiërs’ kunnen we vaststellen dat er van zijn activiteiten
in Korinthe nauwelijks iets over was.
De ontsnapping uit Damaskus
Na al het quasipralen en opsommen van al het lijden dat hij heeft ondergaan
omwille van de goede zaak, komt onverwacht, zonder enige aanleiding, de
vermelding van zijn fameuze ontsnapping uit Damaskus, zo rond zijn dertigste levensjaar.
In Damaskus liet de stadhouder van Koning Aretas de stad van de Damaskenen bewaken om mij gevangen te nemen, en ik werd door een opening in de
muur in een mand neergelaten en zo ontsnapte ik aan hem.
(11.32-33)
Hiermee eindigt hoofdstuk elf. Het tamelijk chaotisch karakter van 2 Kor.
wordt nog eens onderstreept: out of the blue komt deze mededeling hier. De
visuele verbeeldingen van dit huzarenstukje zijn niet te tellen (zie afb. 16, p.
250). Als we later in dit hoofdstuk Paulus’ zogenaamde biografie in Handelingen gaan onderzoeken, dan zullen we bij 9.23-25, waarin nagenoeg dezelfde episode wordt weergegeven, uitgebreid commentaar op één en ander
geven. Vooraf zij gewaarschuwd dat de schrijvers van Handelingen de brieven van Paulus hoogstwaarschijnlijk niet kenden, en dat betekent dat zij hun
versie ergens anders vandaan hebben.
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De reis naar de derde hemel
Als we proberen Paulus’ temperament en karakter te leren kennen uit zijn
autobiografie dan zullen we ons steeds weer afvragen in hoeverre hij een mysticus was. Om die reden moeten we opletten als hij het heeft over ‘openbaringen in hem en visioenen van hem, die de HEER hem schenkt’ (12.1). De
lange passage waarin hij beschrijft hoe hij op ongeveer 31-jarige leeftijd werd
e
91
weggevoerd tot in de 3 hemel is ongetwijfeld van mystieke aard.
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Daarom zal ik het hebben over visioenen en openbaringen die de Allerhoogste
ons schenkt. Ik ben een volgeling van gezalfde Jezus die veertien jaar geleden
tot in de derde hemel werd weggevoerd – in mijn lichaam of buiten mijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet de Allerhoogste alleen. Ik weet dat ik – in
mijn lichaam of zonder mijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet hij alleen
– werd weggevoerd tot in het paradijs en dat ik daar woorden hoorde die door
92
geen mens mogen worden uitgesproken.
(12.1-5)
Lezer, ik heb welbewust de derde persoonsvorm die Paulus hier in het origineel gebruikt veranderd in de eerste persoon, omdat vrijwel alle exegeten en
interpretatoren het erover eens zijn dat Paulus het hier over zichzelf heeft en
niet over een willekeurige ‘volgeling van een gezalfde Jezus.’ Wij weten wel
beter: dit gaat over mystieke ervaringen van de volgeling van zijn hemelse
heer. We hebben hier met een openbaring in een visioen te maken, waarbij
hemel en paradijs als verblijfplaats van YHWH samenvallen. Paulus wordt
e
naar de 3 hemel en in het paradijs gevoerd. De lezer zou het tegendeel verwachten, maar paradijs komt noch in Tenach, noch bij Paulus, noch in het
NT vaak voor. Om precies te zijn: hier 1x bij Paulus en 2x in het latere NT.
Hoe zou Paulus hier op het goede woord zijn gekomen? Reizen naar de hemel waren toentertijd de gewoonste zaak van de wereld, zoals we eeuwen
eerder o.m. bij Plato kunnen lezen. Het zou waarschijnlijk te ver gaan de
laatste grote passage uit de Staat, waarin de wonderbaarlijkste hemelse zaken
worden verhaald, hier te behandelen (614B-621B). Het is onwaarschijnlijk
dat Paulus ooit iets van Plato onder ogen heeft gehad, zo ja, dan zwijgt hij
hierover met nadruk. Wel is het vermelden waard dat Plato zijn belangrijkste
dialoog afsluit met het beeld van de winnaars bij de wedkampen die hun
prijzen verzamelen, een metafoor die ook Paulus gebruikt in Romeinen.
Wat Paulus in het paradijs hoorde, dat wil zeggen wat het Opperwezen
hem hier openbaarde, zullen we nooit weten, want die woorden mogen door
mensen niet worden uitgesproken en derhalve niet door Paulus in zijn brief-

fragment worden herhaald. Zouden we niet in het voetspoor van Ezechiël
mogen veronderstellen dat hij een rechtstreeks visioen van zijn JHWH had
die hem toesprak? Zijn identificatie met Abraham, die ook met de Allerhoogste wetgever sprak – zonder hem van aangezicht tot aangezicht te mogen
aanschouwen – is zo intens dat dit toch niet tot de onmogelijkheden behoort? ‘Toen ik te midden van de ballingen woonde, opende zich de hemel
en kreeg ik een visioen van YHWH’, zo begint de apocalyptische profeet
Ezechiël zijn bijbelboek. Woonde Paulus niet tussen joodse ballingen in de
Griekse diaspora? Had hij geen visioenen, hoorde hij geen stemmen? Is hij
niet dag en nacht met de op handen zijnde Apocalyps bezig? In elk geval was
hij in de derde hemel dicht bij het Opperwezen van Israël. In de derde hemel? Ook met de hemel is het, net als met het paradijs, hier merkwaardig
gesteld. In de Hebreeuwse Schrift komt het woord hemel honderden keren
voor. In het voetspoor hiervan is de joodse toonzetter Matteüs de grootgebruiker in het NT. Maar Paulus gebruikt hemel maar negen keer en dat kan
weinig anders betekenen dan dat hij er eerbiedig afstand van probeert te
houden. Hij weet niet of hij met zijn lichaam of buiten zijn lichaam in de
hemel is geweest, dat weet zijn JHWH alleen. Mystieker kan hij zich niet
uitdrukken. Lichaam, laten we daarop blijven letten. Eerder in deze brief
lezen we dat als onze aardse tent, dat is ons lichaam, wordt afgebroken we
van zijn JHWH een woning in de hemel krijgen (2 Kor. 5.1-2). En tot slot
vernemen we uit zijn vermoedelijk laatste echte brief, dat: ‘Ons burgerschap
in de hemelen is waaruit wij onze gezalfde heer Jezus verwachten, die ons
armzalig lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam’ (Fil.
3.20-21).
De mystieke ervaring die Paulus hierboven beschrijft is dus zijn tijdelijke
aanwezigheid in de hemel, zonder zijn armzalige, miserabele, aardse lichaam. Wellicht een voorsmaak van de verheerlijking die het iets later zal
ondergaan bij zijn spoedige verscheiden van deze aarde? Niet alleen identificeert hij zich bij voortduring met ‘Abraham’ en zet hij zich zeer stevig af
tegen de Wet van ‘Mozes’, maar ook in de ‘joodse’ gezalfde heer voelt hij zich
heerlijk geborgen, als ik dat zo mag zeggen.
Maar we zijn er nog niet met deze sterk autobiografische passages van
kracht/zwakte, dwaas/wijze, opschepper/nederige en openbaring versus horen en zien:
Om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen – omdat ik als enig mens in
het paradijs ben geweest en weer op aarde ben teruggekeerd – werd mij een
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doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van satan. Ik heb
de HEER driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: “Je heb
niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht
van gezalfde Jezus in mij zichtbaar wordt (12.6-10).
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Heel fraai vind ik dat de HEER DER HEEREN zelf net zoals Paulus spreekt
in tegenstellingen van kracht/zwakheid en genade/zelfkwelling. Kennelijk is
de hoogste HEER niets menselijks vreemds of veel beter gezegd in verband
met het echtheidskarakter van de mystieke ervaring: kennelijk is de mens
Paulus niets goddelijks vreemds en spreekt de Allerhoogste tot hem in het
Grieks, Hebreeuws of Aramees, al naar gelang het mystiek uitkomt. Spreken
93
de (hoogste) goden alle talen van de wereld speciaal voor mystici?

W EXCURSUS X
Apostelen of afgezanten in soorten en maten
Dat Paulus de enig echte rechtstreekse afgezant van de Allerhoogste is
behoeven we niet te betwijfelen. Dat anderen met name in Korinthe,
Achaje en Galatië daarover heel anders dachten blijkt duidelijk uit vele
brieffragmenten waarin hij zich tegen zijn tegenstanders keert. In bovenstaande autobiografische tekstgedeelten in de hoofdstukken 11 en 12
van 2 Kor. gebruikt Paulus twee maal de unieke uitdrukking ‘uperlian
apostoloon (11.5; 12.11). In de eerste plaats zij opgemerkt dat ‘huperlian’
een woord is dat noch in de LXX, noch in het NT voorkomt; het is dus
een hapax van Paulus. Ook bij Griekse schrijvers vóór Paulus treffen we
dit woord niet aan. In het Grieks komen verbindingen met ‘uper honderden keren voor.
Laten we eerst naar 11.5 kijken. De SV heeft vrij letterlijk: “Want
ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste
apostelen.” De Nbv heeft een interpreterende en verduidelijkende
weergave: “Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van
die geweldige apostelen van u.” De NE blijft weer dichter bij het
Grieks: “Ich denke doch, ich stehe den Ueberaposteln keineswegs
nach.” Het Frans heeft een interessante afwijking: “Car je pense ne
pas être inférieur à ces super envoyés.” Deze nieuwe vertaling van de
brieven van Paulus spreekt niet van ‘apostelen’, maar van ‘gezondenen’ of ‘afgezanten.’ Ik heb dit voorbeeld voor Paulus tot nu toe vaak

gevolgd. Hij is, volgens zichzelf, de rechtstreekse afgezant van de Allerhoogste godheid van Israël.
Vaak vertaalt men het Griekse ‘uper in het Latijn met ‘super.’ In
de vertaling van 2 Kor. 11.5 staat echter ‘Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis.” In de lijn van Paulus: ‘Ik acht mijzelf niets minder waard’, dan de grote, hoge of geweldige apostelen.
Het Engels heeft ‘super apostels.’
Zoals gewoonlijk is de Nbv te populistisch; ‘die geweldige apostelen van u’ staat er eenvoudigweg niet.
In 12.11 lezen we in het Nederlands weer over de ‘uitnemendste
apostelen’ en ‘die geweldige apostelen.’ De overige vertalingen blijven zichzelf trouw, behalve het Latijn: “…qui sunt supra modum
Apostoli.”
De voorlopige aanwijzing kan zijn dat Paulus naast zich bijzondere apostelen erkent, óf dat hij enigszins ironiserend verwijst naar
apostelen die zichzelf hoger achten dan hem.
We zijn er nog niet met Paulus’ opvattingen over van hemzelf
afwijkende apostelen. In 2 Kor. 11.13, hierboven, spreekt hij van
pseudapostoloi. De SV heeft ‘valse apostelen’, de Nbv ‘schijnapostelen.’ Het betreft opnieuw een hapax die nergens in het latere NT
voorkomt; het is van Paulus’ eigen makelij. Het Duits heeft ‘Lügenapostel’, het Frans ‘faux envoyés’ en het Latijn vertaalt letterlijk
‘pseudapostoli.’
In tegenstelling tot het zojuist behandelde ‘uper bezit het Grieks
weinig woorden met pseudo. We kennen een onware tijding, de onechte Alexander, het onechte Attisch en de onechte leermeester.
‘Schijnapostelen’ is een foutieve vertaling. Paulus bedoelt valse, bedrieglijke apostelen, zoals de context goed laat zien. ‘Bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als gezanten/apostelen van gezalfde Jezus.’ Verwonder je niet, zelfs satan doet zich voor als een engel van
het licht. Niets bijzonders dus als ook zijn dienaren zich voordoen
als dienaren van de gerechtigheid, zij wier einde zal zijn overeenkomstig hun werken (14-15).
Het paulinisch gebruik van ‘pseudo’ komt iets verderop ook naar
voren in 11.26, als hij de vele gevaren die hij heeft geleden afsluit :
‘In gevaren onder valse broeders’, wat het Latijn letterlijk heeft als
‘periculis in falsis fratribus.’ Ook het Duits en het Frans houden het
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op ‘valse broeders.’ Onbegrijpelijk heeft de Nbv: ‘te midden van
schijngelovigen’, wat juist in deze context misleidend is. De ‘valse
broeders’ hebben geen furore gemaakt in het NT, alwaar geen enkele
vermelding hiervan voorkomt. Bij Paulus verschijnen zij nogmaals
later in Gal. 2.4.
Interpretatie. In de christelijke exegese van Klauck, 1994, wordt
bestreden, contra niemand minder dan Käsemann, dat het in 11.5
om de oerapostelen uit Jeruzalem zou gaan. Toch kan dit hier wel
het geval zijn, omdat het Grieks een dativus heeft. Niet: deze bijzondere apostelen, maar ‘ik ben niet achtergebleven bij hen.’ Het is dus
mogelijk dat Paulus hier alsnog zijn gram haalt op de volgers van
Kefas die actief zijn in Korinthe (1 Kor. 1.12). Klauck kiest voor Paulus’ ‘sarcastische betiteling’, wat de Nbv ook doet. Wij blijven twijfelen, mede op grond van een anders begrijpen van het Grieks.
In 11.13 is wellicht sprake van apostolische tegenstanders, die als
duivelse bedriegers worden beschreven. Het zijn handlangers van
satan, die geheel negatief apocalyptisch, een vreselijk einde wacht.
De ‘valse’ broeders uit 11.26 zijn de ergste stamgenoten die hij
zich kan denken. Klauck noemt hen ‘extreme Judenchristen’ evenals
talloze christelijke exegeten en dogmatici. Aangezien we ons rond
het jaar 55 CE bevinden, kan deze negatieve term eenvoudigweg niets
betekenen, toen. Bij Paulus worden hier en in Galaten stamgenoten
bedoeld die er een andere Jezusopvatting op nahielden dan hij.
Sommigen waren van mening dat je eerst besneden moest worden
alvorens je met gezalfde heer Jezus op pad kon gaan. ‘Christenen’
bestonden in de tijd van Paulus nog niet, zoals we in alle voorgaande
hoofdstukken al hebben benadrukt.
De ‘bijzondere apostelen’ uit 12.11, tenslotte, mogen we wel in
hun literaire context plaatsen.
‘Ik ben een dwaas geweest. Jullie hebben mij daartoe gedwongen. Want jullie hadden mij moeten aanbevelen, want ik heb in niets
ondergedaan voor de bijzondere apostelen ofschoon ik niets ben. De
merktekenen van een afgezant heb ik met grote volharding onder
jullie volbracht: met tekens, wonderen en krachten. Waarin zijn jullie dan in vergelijking met de andere huisgemeenschappen tekort
gekomen? Ik ben jullie toch niet tot last geweest? Vergeef mij dit onrecht’ (12.11.13).

Interpretatie. Na de opsomming van al zijn lijden voor hen, zijn
reis naar de derde hemel en de doorn die hem door Allerhoogste zelf
in het vlees was gestoken, is het Paulus’ grote behoefte de Korintiërs
opnieuw onder de neus te wrijven dat hij en niemand anders hun
enige echte profeet en afgezant is. Daartoe worden ingeroepen: tekenen, wonderen en daden die vervuld zijn met de macht en kracht
van de Allerhoogste zelve.
In tegenstelling tot de latere Jezussen uit de evangeliën, is Paulus geen opmerkelijk wonderdoener. Toch moeten we aannemen dat
hij een paar zieken heeft genezen, de gewoonste zaak van de wereld,
toen. Misschien kregen aanhangers in zijn bijzijn ‘de geest’ en begonnen zij in tongen te spreken. Wellicht schreven buitenstaanders
deze gebeurtenissen toe aan beïnvloeding door Paulus? In elk geval
beschouwde hij zichzelf als een profeet die in hoge mate met/van de
geest van de Allerhoogste was vervuld. Misschien heeft hij lang voor
de Jezussen uit de evangeliën wel een paar duivels uitgedreven, wie
het weet mag het zeggen. In feite is alles wat hij doet, zoals hij keer
op keer betoogt, van de macht en kracht van de Allerhoogste doordrongen. Zijn Korintiërs met wie hij zo vaak overhoop ligt, mogen
dik tevreden zijn met zo een uitnemende rechtstreekse afgezant, een
grote profeet gelijk.
Menigmaal heb ik tegen mijzelf gezegd tijdens het schrijven van
dit boek: Paulus, je stelt ons voor raadselen. Zo ook hier. Paulus
probeert indruk te maken op de Korintiërs, maar dat lukt nauwelijks.
Later probeert hij de Galaten van zijn sterke macht en kracht te overtuigen, maar ook dat heeft weinig blijvend resultaat. Wij proberen
bij voortduring Paulus autobiografisch te begrijpen, maar hij blijft
grotendeels verborgen achter zijn lang niet altijd makkelijke woorden en zinnen. Bij al deze pogingen, in dit hoofdstuk, is het goed
een prachtige opmerking van Klauck in gedachten te houden: “Het
is heilzaam, van tijd tot tijd herinnerd te worden aan de enorme afstand die ons van de tijd van Paulus scheidt” (o.c., 96). Zouden we
er goed aan doen ‘van tijd tot tijd’ te veranderen in: ‘altijd’? Is die
historische afstand overbrugbaar? Laten we vooral niet te gauw denken dat we Paulus wel begrijpen of aanvoelen. Als we Paulus zonder
de nodige eindeloze mitsen en maren, rechtstreeks katapulteren tot
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in de 21 eeuw, dan hebben we het niet over de profeet van toen,
maar over ons onzorgvuldige, almaar doorbabbelende zelf.
Nog één opmerkelijk taalkundig punt kan hier worden vermeld.
De merktekenen van echte apostelen zoals van Paulus (en Barnabas), hierboven in 12.12 genoemd, komen letterlijk zo voor in Handelingen 14.3.10 en 15.12 in het licht van de werkzaamheid van de
kracht van de Allerhoogste. Van tweeën één: of de redacteuren van
Handelingen hebben dit fragment van Paulus onder ogen gehad of
zij putten uit een onafhankelijke ‘bron.’ Zie voor allerhande overeenkomsten in paulinisch taalgebruik en overeenkomstige bewoordingen in Handelingen, Donfried, 2002, 90 ff., aan wie dit belangrijke punt hier is ontleend.
Autobiografie in Galaten
In Galaten komen we stukjes autobiografie tegen waarover heel wat te doen
is geweest. Ten eerste de aanhef:
Paulus, gezondene niet van mensen, noch door een mens, maar door gezalfde
Jezus en Allerhoogste (vader), die hem uit [de] doden heeft opgewekt. En alle
broeders die met mij zijn aan de huisgemeenschappen [van Paulinisten] van
94
Galatië.
Deze aanhef gebruikt heel wat sterkere bewoordingen dan de eerdere brief
aan de Thessalonicenzen. Kennelijk wordt er door veel mensen aan de echtheid van Paulus’ gezantschap getwijfeld en daarom ziet hij zich genoodzaakt
zijn goddelijke aanstelling te benadrukken. Zowel de Allerhoogste zelf als
gezalfde Jezus worden ingezet om de hoogte van zijn ambt te onderstrepen.
Deze gezalfde heer Jezus heeft zichzelf ‘Gegeven voor onze zonden om ons
te bevrijden uit deze tegenwoordige slechte tijd. Volgens de wil van de Allerhoogste en onze vader’ (1.4). Punt. Het is de wil van JHWH dat zijn ‘zoon’
moet lijden om aan de huidige barre tijden een eind te maken en het is zijn
opdracht dat ik u deze goede tijding duidelijk maak. Punt. Deze goede tijding is niet door mensen bedacht en ik heb deze ook niet van een ander
mens geleerd, ‘maar dat gezalfde Jezus [in] mij is geopenbaard’ (1.12). Tja,
ook hier zouden we makkelijk over heen kunnen lezen, maar we zullen ons
toch af moeten vragen wat ‘openbaren’ hier voor Paulus betekent. In de
grondtekst staat gewoon apokalupseoos wat openbaren betekent. Bij Paulus
betekent openbaren: iets aan het licht brengen wat tot nu toe verborgen was.

Er staat uitdrukkelijk niet dat een Jezus zijn goede tijding aan Paulus heeft
geopenbaard. Deze zegswijze zou nog tot het gebruikelijke misverstand
kunnen leiden dat Paulus de goede tijding van één of andere op aarde rondwandelende Jezus heeft ontvangen. Nee, niets van dat alles uit de veel latere
evangeliën is hier historisch aan de orde. ‘Dat gezalfde Jezus aan mij is geopenbaard’ kan weinig anders inhouden dan dat Paulus in één of meerdere
mystieke ervaringen het lijden, sterven, opwekking uit de doden, en het nu
zitten ter rechterhand van de Allerhoogste van diens ‘zoon’ of afgezant, zo
heeft ervaren. Het onmiddellijke vervolg van de tekst maakt autobiografisch
duidelijk dat we hier te maken hebben met wat gewoonlijk Paulus’ ‘bekering’ wordt genoemd, maar wat we veel beter als zijn openbaringsmystiek of
zwak uitgedrukt als zijn ‘roeping’ kunnen betitelen. Om welk misverstand
ook te vermijden: van een hemelvaart wordt bij Paulus niet gesproken. Die is
veel later bedacht om de permanente afwezigheid van Rabbi Yeshua een hoge status te verlenen. Letterlijk.
Vroeger leefde ik volgens het Judaïsme. Ik heb de [afgesplitste] gemeenschap
van de Allerhoogste vervolgd en geprobeerd deze te onderwerpen. Maar toen
besloot YHWH, die mij al vanaf de moederschoot had voorbeschikt en die mij
door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik deze
onder de volkeren zou proclameren.95 YHWH is mijn getuige dat ik jullie de
waarheid schrijf.
(Gal. 1.13-20 met weglatingen)
De cirkel is rond. In een intense mystieke gebeurtenis is aan Paulus datgene
wat al voor zijn geboorte, ja al van voor de schepping (sic!?) verborgen lag,
geopenbaard: een gezalfde Jezus is gestorven en weer levend geworden. Bij
de oude Israëlieten van de SV is, kort door de bocht, dood = dood. Volgens
Griekse filosofen is de ziel al bestaand voor zij haar intrek in het menselijk
lichaam neemt en verlaat zij na de dood dat lichaam om in de onderwereld
of aan het firmament als stoffelijke schijngestalte voort te leven. Voor Paulus
betekent de overwinning op de dood van het aardse lichaam daarentegen dat
zijn aanhangers eenmaal opgewekt als vergeestelijkt/verheerlijkt lichaam
eeuwig zullen verder leven in de onmiddellijke nabijheid van de Allerhoogste en zijn ‘zoon.’ Hoe wij ons dat moeten voorstellen zal ons eerst geopenbaard worden bij en in de eerste afdaling van een gezalfde heer uit de hoge
naar de aarde bij zijn parousia, die wij ons als een heel blijde gebeurtenis
mogen voorstellen.
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Paulus’ identificatiemystiek komt bijzonder sterk tot uiting in zijn discussie over de Wet die de zonde doet kennen, waardoor mensen roemloos zullen sterven, en in zijn onvoorwaardelijk vertrouwen op de kracht van zijn
gezalfde Jezus waardoor men voor eeuwig gerechtvaardigd zal (kunnen)
worden. Volmondig stelt hij dat zijn Galaten oorspronkelijk ‘Joden’ (Judeeers?) van geboorte waren en derhalve onder de Wet van Mozes leefden. Ook
Paulus zelf leefde lange tijd onder de Wet, maar is nu gered door de komst
van zijn gezalfde Jezus. Denkt hij met welhaast verblind voorbijzien aan de
realiteit van alledag, waaraan Bultmann in het spoor van Heidegger zoveel
aandacht heeft besteed. De onzichtbaarheid van het heden heeft hem op
Apocalyptische dwaalsporen gebracht die door de loop van de geschiedenis
zijn uitgewist.
Want ik ben eerder in mijn aardse leven als Jood, want wij zijn van nature
Joden gestorven door de Wet [van Mozes] en leef niet langer voor de Wet,
maar voor JHWH [die de kracht van de Wet heeft ingeperkt door de gift van
een gezalfde Jezus]. Met gezalfde Jezus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet
meer, maar gezalfde Jezus leeft in mij. Voor zover ik nog lichamelijk in deze
wereld leef, leef ik in vertrouwen op de zoon van de Allerhoogste, die mij heeft
liefgehad en die zich voor mij heeft gegeven. (Gal. 2.15-21, met weglatingen)
Dit is de tweede keer dat we gezalfde Jezus als ‘zoon’ in deze brief tegenkomen.
De lezer mag erop vertrouwen dat ik naar eer en geweten zo goed mogelijk onder woorden heb gebracht wat ik Paulus hier hoor zeggen. De standaardvertaling ‘Christus’ heb ik vermeden en vervangen door ‘gezalfde Jezus’, als heel wat beter passend bij de situatie rond 55 CE. In hoofdstuk 1 heb
ik aangegeven dat we steeds als het erop aankomt naar Paulus’ eigen woorden zullen moeten luisteren omdat elke standaardvertaling, in welke taal
ook, tekort schiet om de complexiteit van zijn (mystieke) ervaringen te verhelderen. Het was en bleef de bedoeling de brief hardop voor te lezen en
derhalve speelt het auditieve element in de begripsvorming van de inhoud
een grote rol. Ik ga ervan uit dat de meeste toehoorders er vermoedelijk weinig tot niets van begrepen, daar in de omstreken van het huidige Ankara,
ver, ver weg van Jeruzalem.
Ik probeer dit toe te lichten. Na het mystieke gebeuren rond een gezalfde
Jezus, dat voor hem ligt en voortduurt, leeft Paulus alleen nog maar voor de
Allerhoogste die zowel eerst de Wet aan de Israëlieten heeft opgelegd en nu

in zijn eigen tijd zijn ‘zoon’, in plaats van de Wet, aan de voortgaande geschiedenis van Israël heeft geschonken, opdat eenieder die op hem vertrouwt
gered zal worden voor het eeuwig leven bij hem, het Opperwezen. Deze zin
mag iedereen een paar keer lezen omdat het Opperwezen bij dit alles de allerhoogste godheid zal blijven en zijn ‘zoon’, afgezant of bemiddelaar, altijd
ondergeschikt is en zal blijven aan de schepper van hemel en aarde, zelfs in
zijn Griekse literaire gedaante. Het schenken van de ‘zoon’ aan de geschiedenis van Israël is hier mijn interpretatie van Paulus’ specifieke opvatting
van zijn ‘kruisgebeuren.’ Anderen mogen daarover anders denken. Christelijke exegeten zouden mijn beperking willen laten vallen en voor ‘Israël’ ‘de
hele mensheid’ invullen. Mijn benadering is minimaal, die van hen maximaal en usurperend. Meer Philip Glass en Arvo Pärt, minder Bach; meer
transparantie, minder bloed, zogezegd. Daarenboven benadruk ik Paulus’
interpretatie van de ‘geschiedenis’ van Israël en zijn betekenisverlening aan
dood en opwekking van zijn Jezus, die zo sterk afwijkt van de latere evangelisten, Johannes voorop, alhoewel diens verhaal het laatste is opgetekend in
de tweede eeuw door een ons onbekend redactiebureau. Hoe verstrekkend is
de historisch-psychologische afstand tussen een gezalfde bemiddelaar van
YHWH en het woord dat vlees is geworden? Mag ik nogmaals historisch een
flinke waterscheiding aanbrengen tussen Paulus en de vier evangeliën? De
lezer merkt dat ik regelmatig vraagtekens plaats, ook bij mijn voor de zoveelste keer lezen van het corpus. Ook moet ik nog benadrukken dat: ‘Het
schenken van een ‘zoon’ aan de voortgaande geschiedenis van Israël’, typisch
paulinisch is en nagenoeg niets met Tenach van doen heeft.
‘Ik ben met gezalfde Jezus (mede)gekruisigd.’ Wij zullen nooit weten of
Paulus hier een werkelijke kruisiging van zijn gezalfde Jezus bedoelt zoals
de latere evangeliën die zo uitgebreid beschrijven. Ik stel voor Paulus’ ervaring van deze kruisiging hier als een mystieke gebeurtenis op te vatten, zoals
de volgende zin duidelijk aangeeft. Het inwonen van de hemelse gezalfde
heer in een afgezant of apostel is een ruimtelijke metafoor voor een hoogst
mystieke ervaring. Voor zover ik nu nog in mijn lichaam leef, staat er, leef ik
in het vertrouwen op de ‘zoon’ van JHWH. Dus: Paulus leeft gedeeltelijk nog
als aards lichaam en gedeeltelijk is hij geestelijk al in gezalfde heer Jezus. De
eenvoudige of niet zo eenvoudige reden is dat hij gedoopt is en waarschijnlijk als gedeeltelijk nieuw schepsel al in een ‘nieuwe schepping’ leeft (6.15).
Deze gezalfde profeet, want geen koning, maar ‘zoon’ van de Allerhoogste,
heeft hem liefgehad en heeft hem nu vanuit de hemel nog steeds lief, totdat
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hij spoedig zal komen. Deze gezalfde verhevene heeft zich voor Israëlieten,
voor Grieken, voor Paulus en wellicht voor andere toen bekende volkeren
‘gegeven.’ ‘Overgegeven’ zegt de Statenvertaling meer letterlijk. Die zich
voor mij heeft gegeven, eenvoudig gezegd. Eenvoudig gezegd, maar niet
eenvoudig te begrijpen bij Paulus in zijn brief aan de o zo makkelijk afdwalende Galaten, zonder meteen te denken aan een kruisiging uit de evangelien. Ik kom hier later uitgebreid op terug want het is in eerste en in laatste
instantie de godheid van Israël die zijn ‘zoon’ ‘overgeeft.’ Aan wie of wat,
that’s the question. Mag ik de lezer nogmaals verzoeken de brieven van Paulus te lezen zonder de inhoud van de latere evangeliën, laat staan Handelingen, er meteen bij te betrekken?
Vlak voor het eind van de brief komen nog twee autobiografische uitspraken voor die opnieuw licht werpen op Paulus’ mystieke karaktertrekken.
‘Maar ik wil niets anders dan het kruis van onze gezalfde heer Jezus roemen,
waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.’ Opnieuw: ‘joodse’ mystiek of werkelijke kruisiging? Of ‘joodse’ mystiek van de afgezant en
‘werkelijke’ kruisiging van de bij zijn volle figuratie genoemde gezalfde heer
Jezus? En zo ja, dan in elk geval een kruisiging waarbij Paulus niet aanwezig
was, evenmin als Kefas, de zwakke rots. Een kruisiging van horen zeggen,
nader begrepen. Maar het is en blijft onhistorisch om een kruisiging uit
Markus aan de brieven van Paulus vooraf te laten gaan. Aannemen dat een
zogenaamde ‘historische Jezus’ het onderwerp vormt van Paulus’ brieven,
leidt tot een hermeneutisch drijfzandballet, zoals opgevoerd door christelijke
exegeten.
Maar het moeilijkste komt nog. Als inhoudelijk slot van de brief zegt
Paulus: ‘Voorts, laat niemand het mij meer moeilijk maken, want ik draag in
96
mijn lichaam de stigmata van Jezus’ (6.17; zie ook hoofdstuk 1). Het berucht-beroemde woordje ‘stigmata’ komt alleen bij Paulus voor en nergens
in het latere NT. Het is een hapax, een eenmalig gebruik van een woord of
uitdrukking, zoals we er vele bij Paulus aantreffen. Even daarvoor heeft hij
gezegd: ‘Dat er vrede en barmhartigheid zij voor het Israel van YHWH.’ Ook
dat is een hapax. 99 % van alle interpretatoren denkt dat met deze uitdrukking de ‘eerste christenen;’ zijn bedoeld, wat niet zo kan zijn want er waren
nog geen christenen. Daarenboven is het min of meer misleidend Paulus in
Galaten deze ‘eerste christenen’ in het leven te laten roepen, terwijl hij zijn
aanhangers consequent ‘heiligen’ noemt.

In het licht van het tegenwoordige afbreken van de aardse tijden, waarin
gezalfde Yeshua is verschenen, een afbraak die nog steeds voortduurt, is het
volkomen onbelangrijk of men besneden is of niet, lees of men een echte
‘Jood’ is of Romein, Griek of tot een ander volk behoort. Waarop het aankomt is dat men gedeeltelijk al een nieuwe schepping is, dat wil zeggen dat
men in gezalfde Jezus leeft, met alle consequenties voor het aardse leven nu
en het eeuwig geestelijk leven dat op handen is bij de parousia van de heer.
‘Israel van YHWH’ wil dan zoveel zeggen als: degenen die op grond van louter vertrouwen en doop tot de echte erfgenamen van de toezeggingen van
YHWH behoren. In die zin zijn allen die vertrouwen dan nazaten van Abraham, zoals Paulus omstandig in Gal. 4.21-31 en in het latere Romeinen 4 zal
uiteenzetten. Ik ben mij bij het onmiddellijk voorafgaande ervan bewust een
niet-rabbijnse interpretatie van deze verzen van Paulus te geven. Dat is toch
nodig, want Paulus brengt wezenlijke wijzingen aan in de tot hem voortgaande ‘geschiedenis’ van Israël in het licht van de zeer spoedig plaats hebbende parousia van zijn heer.
Dit alles gaat vooraf aan de zin over de stigmata die Paulus in zijn lichaam draagt, niet op zijn lichaam, zoals soms wordt vertaald. Het zijn dus
niet de uiterlijke ‘kruiswonden’ van een Jezus, die noch bij Paulus, noch in
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het NT ergens voorkomen. Weliswaar betekenen stigmata ook de brandmerken van slaven, maar dat zijn werkelijke verwondingen. Het kan nauwelijks missen of Paulus spreekt hier weer mystiek of metaforisch. Als stigmata
mystiek bedoeld zijn, dan hebben we opnieuw te maken met een identificatie met de lijdingen van zijn heer. Als ze bedoeld zijn als beeldspraak, dan
betekent het zoiets als geestelijk brandmerk, onderscheidingsteken hem bij
de gratie van Allerhoogste verleend door zijn ‘zoon’ en afgezant gezalfde
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Jezus. ‘Want niet ik leef, maar gezalfde Jezus leeft in mij’ (2.20). Als Paulus nu in gespannen verwachting van de hemelse gezalfde heer is, dan leeft
deze gezondene van YHWH in hem, inclusief de lijdingen en verheerlijking
die deze al heeft ondergaan: kruisiging en opwekking uit de doden. Ook dit
kan verwijzen naar een werkelijke kruisiging zoals die in Paulus’ tijd veelvuldig voorkwam of een zinnebeeldige en mystieke kruisiging die bij Paulus
minstens zo belangrijk is.
De paulinische stigmata uit Galaten, hoe ook opgevat, komen nergens in
de evangeliën voor. De schrijvers en hun redactiebureaus hebben kennelijk
geen enkele brief van Paulus gelezen. Het is nauwelijks te geloven, maar wij
moeten het veronderstellen: de brieven van Paulus en de vier canonieke
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evangeliën hebben inhoudelijk weinig met elkaar te maken. De een spreekt
ca. 250 maal over zijn gezalfde heer in de hemel die zeer spoedig komt. De
vele anderen hebben het over een aardse Jezus of meerdere Jezussen die al
predikend, wonderen doend en natuurkrachten bedwingend aan het eind
van zijn/hun korte aardse bestaan aan het kruis wordt/worden gespijkerd en
na zijn/hun sterven mogelijk in een massagraf wordt/worden gelegd, zoals
de Romeinen gewoon waren te doen. Een massagraf voor deze Jezussen, is
een suggestie van de remonstrantse theoloog Eginhard Meijering in zijn Het
roer moet om! Wat Paulus betreft sluit ik mij graag bij deze oproep aan. Wend
het Jezusbootje van de kerk richting onze profeet en apostel om duidelijk te
maken hoezeer het latere christendom is afgeweken van de verwachte Apocalyps en parousia die aan alle aardse ellende een einde zou maken.

Autobiografie in Romeinen
Ich halte darum durchaus dafür durch exegetische
Anstrengung die Lektüre des Römerbriefes von der
Rezeptionsgeschichte von Verzerrung, Irrtum und
Gewalt zu unterscheiden. [ Ik sta er geheel en al
voor in door middel van exegetische inspanningen
de lezing van de brief aan de Romeinen te scheiden van receptiegeschiedenis, vergissingen en autoriteit(en).]
Ekkehard W. Stegemann (2005, 219)

Romeinen is het uitdagende traktaat dat voor ons ligt. Het is een kostbaar
goed voor wie deze radicale profeet op zijn vrijwel onbekende levensweg
probeert te volgen. Lange tijd is gedacht dat Romeinen Paulus’ laatste werkstuk was, maar dit is waarschijnlijk Filippenzen. Andere opvattingen hierover zijn mogelijk, zie hoofdstuk 1. Niettemin blijft Romeinen, vooral ook
autobiografisch, één van zijn belangrijkste geschriften. Zoals we al in hoofdstuk 1 hebben gesteld, behandelen we de brieven van Paulus los van hun
christelijke receptiegeschiedenis. Wat Augustinus, Luther, Calvijn, Bultmann en Barth bv. over Paulus hebben geschreven, is agnostisch gezien van
geen belang om Paulus geplaatst in zijn eigen tijd, te kunnen begrijpen. Ik
prijs mij gelukkig dat een groot en vooraanstaand christelijk geleerde als Ekkehard Stegemann nadrukkelijk hetzelfde standpunt inneemt.

Zoals al vaker is opgemerkt staan belangrijke zaken die een auteur na aan
het hart liggen vaak meteen aan het begin van zijn verhandeling. Zo ook hier
bij Paulus: de lange passage Rom. 1.18-32, die meer autobiografie bevat dan
gewoonlijk wordt aangenomen:
18 De toorn van JHWH wordt geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid/onrechtvaardigheid van mensen die de
waarheid door ongerechtigheid onderdrukken.
19 Want wat aan JHWH kenbaar is kunnen zij duidelijk zien; want JHWH
heeft het voor hen zichtbaar gemaakt.
20 Want het onzichtbare aan hem is zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,
die sinds de schepping van de wereld zichtbaar worden in de werken van
zijn schepping, als men deze met het verstand waarneemt, zodat zij
geen verontschuldiging hebben.
21 Want hoewel zij JHWH kennen, hebben zij de Allerhoogste niet geprezen of gedankt, maar zijn in hun getwist ten onder gegaan en hun onverstandig/onbegrijpend hart is verduisterd.
22 Daar zij zich voor wijzen hielden zijn zij dwazen geworden.
23 En hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke Allerhoogste ingeruild
voor een beeld dat lijkt op een vergankelijke mens, en op vogels en viervoetige en kruipende dieren.
24 Daarom heeft de Allerhoogste hen in de begeerten van hun harten uitgeleverd aan onreinheid, waardoor hun lichamen in hen zelf worden onteerd.
25 Zij die de waarheid van de Allerhoogste veranderd hebben in leugen en
die het schepsel vereerd en gediend hebben in plaats van de Schepper:
hij die zij geprezen tot in eeuwigheid.
26 Daarom heeft de Allerhoogste hen uitgeleverd aan schandelijke hartstochten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang veranderd in
de tegennatuurlijke (para physin).
27 Insgelijks hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen verlaten en zijn in begeerte voor elkaar ontbrand en hebben mannen met mannen schande bedreven en zo hebben zij de vergelding voor
hun dwaling die daartoe behoorde, in hun eigen lichaam ontvangen.
28 En omdat ze erkenning van de Allerhoogste hebben verworpen, heeft
Deze hen uitgeleverd aan een waardeloos verstand om te doen wat onbehoorlijk is.
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29 Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht,
door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig.
30 Oorblazers, kwaadsprekers, haters van de Allerhoogste, spotters, hooghartigen, opscheppers, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun
ouders.
31 Onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, onbarmhartig.
32 Zij weten dat zij die zulke dingen doen naar het recht van de Allerhoogste de dood verdienen, maar zij doen het niet alleen, maar verheugen
zich in degenen die het ook doen.
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In deze 14 verzen komt theos 12x voor. In de verzen 19, 21 en 28 zelfs twee
maal. Maar ook in vers 20 wordt hij 2x en in vers 25 1x extra genoemd en
daarmee komt het totaal op 15 vermeldingen. Het betreft hier in Romeinen
uit de aard der zaak de specifieke wijze waarop Paulus het Opperwezen van
Israël naar zijn hand zet; vandaar mijn consequente invulling: JHWH. Het
zou van wereldhistorische betekenis zijn geweest als we vernomen zouden
hebben wat deze literaire Hebreeuwse Allerhoogste van Paulus’ interpretatie
van zijn wezenskenmerken zou hebben gevonden, maar zoals altijd hebben
we te maken met een zwijgende godheid
‘Goddeloosheid’ staat in v. 18. Alles bijeengenomen komt het paulinisch
Opperwezen van Israël dus 16x voor in 14 verzen. Er zijn 151 vermeldingen
van theos in Romeinen en het traktaat telt 433 verzen. Het gemiddeld aantal
vermeldingen van theos is dus 1 op 2.8 vers. Voor de 14 bovenstaande verzen
zouden er dan 5 vermeldingen moeten zijn. Maar theos komt meer dan 1x
per vers voor, te weten 16x. Dat is 3x boven het gemiddelde. De hele paragraaf wordt derhalve door een grote goddichtheid beheerst die vrijwel nergens op deze wijze bij Paulus is te vinden. Het is alsof Paulus, de profetische
zedenmeester, heel persoonlijk met zijn schepper en hoogste HEER in discussie is en namens hem het woord voert tot zondige en schuldige mensen
die als zodanig twee keer letterlijk worden vermeld. Grote afwezige is gezalfde heer Jezus die geen enkele keer wordt genoemd. Wie sprak er nog over
‘christologie’ in Romeinen bij Paulus? Bij lezing en herlezing doet de tekst
sterk ‘joods’ aan, zeker als we deze iets verderop zullen vergelijken met overeenkomstige uitspraken van Paulus’ tijdgenoot, Philo van Alexandrië. Deze
Philo heeft er zijn beroep van gemaakt de Thora in eigen woorden na te vertellen, te becommentariëren en lessen te trekken voor zijn eigen tijd.

Niet toevallig begint de uiteenzetting met Paulus’ geliefkoosde werkwoord ‘openbaren.’ We belanden dus van meet af in een Hebreeuws profetisch, apocalyptisch discours: vanuit de oude hemel wordt de toorn van zijn
hoogsteigen JHWH aan het licht gebracht tegen alle goddeloosheid in. Wat
van de Allerhoogste kan worden gekend is zichtbaar, want hij heeft het
zichtbaar gemaakt in zijn schepping. Wat onzichtbaar aan hem is, is zijn echte of ware goddelijkheid. Het hier in vers 20 gebruikte aorata van aoratos is
een hapax bij Paulus en komt verder nog maar 4x voor in het NT. We kennen het allen uit Hebreeën: ‘Als ziende de Onzichtbare’ (11.27). Voorzichtigheidshalve veronderstel ik dat de lezer niet zo goed in de brieven van Paulus
en het NT thuis is dat hij of zij, uit eigen lezing, beseft dat een onzichtbare
Jezus of gezalfde heer nergens voorkomen.
Weten, kennen of erkennen komt 4x voor, het zijn sleutelbegrippen. Alhoewel de Israëlieten door de Thora weten wat goed en kwaad is zondigen
zij toch voortdurend. De lange lijst van ongerechtigheden in 29-31 spreekt
nagenoeg voor zichzelf, maar de seksuele ‘wandaden’ springen er in onze
ogen uit.
Als vrouwen het met vrouwen en mannen het met mannen doen, dan
handelen zij ‘tegen de natuur’ (26-27). De lezer zal willen begrijpen dat ‘natuur’ bij Paulus een geheel andere inhoud en betekenis heeft dan bij ons
modernen het geval is. Er bestaat niet zoiets als een voor eens en altijd vastgelegde natuur, alhoewel Aristoteles, Philo en Paulus dat wel zo zagen. Wij
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leven in de fysische natuur van Newton, Einstein en Heisenberg en in de
biologische natuur van Darwin, Mendel en het hedendaagse genetische hersenonderzoek. Als er iets voor ons veranderlijk is, dan is het wel het voortdurend uitbreidende heelal en onze toenemende inzichten in onze genetische
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bagage en werkzaamheid van hersenen en hormonen. Paulus leeft in de
geschapen natuur van de Thora, die uit de aard der zaak een zeer beperkte
literaire inhoud en betekenis heeft. We komen hierop zo dadelijk terug.
Interpretatie 1
Straf voor goddeloosheid
Meteen aan het begin in vers 18 wordt de toorn van de Allerhoogste uitgestort tegen alle goddeloosheid. Asebeia komt nog 1x voor in Romeinen 11.26
waarop we ter plekke in zullen gaan. De hele paragraaf wordt door deze goddeloosheid van alle mensen beheerst en wel in het licht van de kenbaarheid
van de goede bedoelingen van Allerhoogste. Door de kennis van het Opper-
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wezen die beschikbaar is, te veronachtzamen, maken mensen zich schuldig
en worden daarvoor gestraft. Dat de Allerhoogste hen bij voortduring ‘uitlevert’ of ‘overlevert’ (24, 26, 28) aan hun lage hartstochten is een paulinisch
thema, dat niet makkelijk valt te begrijpen. Zijn alle mensen zondig door de
overtreding van de ‘eerste mens’ of helpt de Allerhoogste ook een handje
mee door bij voortduring straf uit te delen voor gebleken ongehoorzaamheid?
Paradidoomi werd door Paulus ook gebruikt in 1 Kor. 11.23: ‘In de nacht
waarin de heer Jezus werd overgeleverd.’ We komen hierop terug in hoofdstuk 6.

[ 184 ]

Interpretatie 2
De lichamelijke omgang van vrouwen met vrouwen en mannen met mannen:
tegen de literaire natuur van Genesis en Deuteronomium
Waarom we deze belangrijke passage uit het begin van Romeinen hier hebben geplaatst, bij Paulus’ autobiografie, mag mede duidelijk zijn uit de verzen 27-29. Dat vrouwen het met vrouwen doen en mannen met mannen, is
Paulus een voortdurende gruwel. Mogen we veronderstellen dat hier een
persoonlijk motief in mee speelt? We weten niet of Paulus ooit getrouwd is
geweest. We weten ook niet of hij ‘de daad’ ooit heeft gepleegd. We zouden
kunnen veronderstellen dat hij vroeg in zijn leven in een situatie van manman contact is gekomen en dat hij die mogelijkheid met afschuw heeft verworpen, om niet te zeggen verdrongen. Maar bij ieder mens komt het verdrongene vroeger of later weer terug. In de hedendaagse achteloze verwerping van Paulus wordt dan makkelijk gezegd, dat hij zich fel tegen homoseksualiteit heeft gekant. Maar, is dat zo?
e
We weten uit de 1 brief aan de Korintiërs dat Paulus zowel het huwelijk
van één vrouw met één man alsook het menselijk lichaam als tempel van de
Allerhoogste heilig acht. Hoereerders en afgodendienaars zullen zo dadelijk
bij de parousia van de heer het koninkrijk van de Allerhoogste niet binnengaan. Voor Paulus staan geslachtelijke overtredingen en afgodendienst op
één lijn; ze keren zich beide tegen de door de Schepper ingerichte goddelijke
orde. Schandknapen noch knapenschenders zullen een eeuwig leven na de
dood tegemoet kunnen zien (1 Kor. 6.9-10). Men kan nog op de rechte weg
terugkeren, dan wordt men gereinigd en geheiligd, de woorden zeggen genoeg.

Als we de volle betekenis van de verzen 27-29 vanuit Paulus’ persoonlijke
ervaringen tot ons laten doordringen, dan kunnen we beter zeggen dat hij
het hier heeft over de goddelijke orde der natuur, dan dat hij tegen homoseksualiteit te keer gaat. Vrouwen met vrouwen en mannen met mannen,
dat is tegen de door Elohim geschapen natuur. Seksualiteit als een psychisch
identiteitskenmerk bestond in zijn tijd niet. Lichamelijke genothandelingen
werden in de late oudheid mede bepaald door sociale verhoudingen van
hoog naar laag. Denk niet dat mensen van nature geslachtelijk genot met
zich meebrengen; het genot komt voort uit de handeling, en niet andersom
Een vrije burger mocht het onder bepaalde voorwaarden met een slavin
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doen. Onze sinds de 19 eeuw in zwang gekomen seksuele onderscheiding
van hetero- en homoseksualiteit en biseksualiteit is volstrekt anachronistisch
102
en betekenisloos voor de late hellenistische oudheid. Achteloos zeggen of
schrijven ‘Dat homoseksualiteit toch al bij de Grieken voorkwam’ miskent de
sterk gereguleerde omgang van hooggeplaatste burgers met jonge mannen
als initiatierite. Zowel bij Grieken als Romeinen werd de gelijkgeslachtelijke
omgang van volwassen burgers en met name de anale penetratie, op enkele
uitzonderingen na, veelal sociaal veracht, zo niet als beleving verafschuwd.
De joodse filosoof en theoloog Philo van Alexandrië leefde van ca. 13 voor
onze jaartelling tot 54 erna. Paulus zou met grote vrucht kennis hebben
kunnen nemen van zijn commentaren op de Hebreeuwse Schrift, met name
op de Thora, maar nergens blijkt dat hij deze onder ogen heeft gehad. Zoals
Stegemann fraai heeft laten zien, lopen Paulus en Philo niet ver uiteen als zij
over gelijkgeslachtelijke handelingen schrijven.
Philo over knapenliefde
In de steden heeft zich een afschuwelijke gewoonte genesteld: de knapenliefde, to paiderastein. Vroeger was het al schande erover te praten, nu beroemen zich erop zowel de actieve beoefenaars als zij die zich passief laten
gebruiken. Zij lijden aan een ziekelijke vervrouwelijking die door gewenning
is ontstaan. Geen vonk van de mannelijke aard glimt nog, hun zielen en lichamen zijn in ontbinding. Welk een provocaties: dat in de krul zetten van
hun haar en die uitgebreide make-up en schmink. Geurige zalven smeren zij
op hun lippen, want van de lekkere geur gaat de sterkste verleiding uit.
Zij [de passieven] schamen zich niet om door hun kunstig gedrag hun
mannelijke natuur in een vrouwelijke te veranderen, physin metaballein. Deze mensen verdienen het zonder pardon dat men hun bloed laat vloeien,
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gehoorzamend aan de Wet die voorschrijft dat men de androgyne androgunon, die het stempel der natuur vervalst, zonder bedenken moet doden, en
geen dag, zelfs geen uur in leven moet laten. Want hij maakt zichzelf, zijn
huis, zijn vaderland en het hele mensengeslacht tot schande.
Maar de [actieve] knapenschender paiderastès moet weten dat hem dezelfde straf wacht omdat hij tegen de natuur ingaande lust nastreeft para physin
hèdonèn. Op deze manier draagt hij bij aan de ontvolking van de steden als
hij zijn vruchtbaar zaad vernietigt in casu op de aarde stort.
Hij is een verkondiger van de ergste kwaadsprekerij en de meester en leraar van onmannelijkheid en vrouwelijke zwakheid.’
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Philo, Afzonderlijke Wetten, 3:37-40
De tekst is vrijwel uitsluitend gericht tegen de knapenliefde die hij waarneemt in de grote steden. De bedrijver en zijn jonge knaap zijn verwijfd, de
knaap nog meer dan zijn heer. Waarschijnlijk is sprake van betaalde liefde.
Lekkere geurtjes moeten de vrije burger verleiden. Verder worden kunstgrepen toegepast om er nog vrouwelijker uit te zien. Tegen deze smeerlapperij
wordt door Philo de Wet van Mozes ingezet. De man die het met een man
doet alsof hij een vrouw is, moet worden gedood (Lev. 20.13).
De androgyne man vervalst zijn door de Natuur gegeven aard. Hij jaagt
een tegennatuurlijke lust na. Net zoals bij Paulus staat hier para physin. Deze
natuurlijke lust is het omgekeerde van natuurlijk lust kata physin hèdonè. De
lezer begrijpt dat we met ons begrip ‘hedonistisch’ van doen hebben. Het
minste dat we hieruit kunnen afleiden is dat in de ‘joodse’ diaspora ‘joodse’
denkers er strikte literaire opvattingen op na houden over wat de door de
Allerhoogste geschapen goddelijke Natuur inhoudt of voorstelt, ook de volgens hen onwrikbaar vaststaande menselijke natuur. Dat beide een geheel
andere inhoud hebben dan vandaag de dag, kan niet genoeg benadrukt worden. Ik onderstreep bij voortduring ‘literair’, omdat we van Philo en Paulus
alleen maar teksten hebben over dit onderwerp. Elke ‘ontologisering’ van
deze teksten is zonder inhoud. Spreken over de ‘kosmologie’ van Paulus of
over zijn ‘antropologie’ is anachronistisch en zonder toenmalige, zinvolle
betekenis.
De volgende zin geeft meteen aan dat de ‘immorele’ gedragingen vanzelf
leiden tot de ontvolking van de steden, wat voor Philo rechtstreeks ingaat
tegen Gen. 1.26-28:

God schiep de mens naar zijn evenbeeld, naar het beeld van God schiep hij
hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en Hij
zei tot hen “Wees vruchtbaar, vermenigvuldig en maak de aarde vol en onderwerp haar”.
Als mannen het uitsluitend met jonge mannen blijven doen, dan zal er volgens Philo nooit iets terecht kunnen komen van het bevolken van de ganse
aarde. Maar Gen. vers 27 zegt ons ook dat de Allerhoogste de menselijke
natuur heeft verdeeld in mannelijk en vrouwelijk. Wie man is, is zichtbaar
man; wie vrouw is, is zichtbaar vrouw. Wie ‘Jood’ is, is geboren uit een
‘joodse’ vrouw. De alwijze Allerhoogste heeft echter al 3000 jaar voor psychologen begonnen te spreken over gender eigenschappen, deze schriftelijk
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vastgelegd in zijn schepping. Philo voelt hier de bedoelingen van zijn Allerhoogste feilloos aan. De jonge mannen die zich op de markt van wellust
en geluk aanbieden, eigenen zich allerhande vrouwelijke attributen toe: heel
opvallend gekamd haar, oogleden die met loodwit en purperen kleuren beschilderd worden, en zij zalven zich met sterk prikkelende smeersels. Dit
laatste moet hem bijzonder gestoord hebben, want hij was uit de aard der
zaak op de hoogte van het zalven van koningen, priesters en profeten, naar
het gebod en de praktijk van zijn Allerhoogste.
Zowel Paulus als Philo werken met het begrip ‘Natuur.’ Maar deze literaire ‘Natuur’ die door hun god is geschapen, wijkt sterk af van de GrieksRomeinse opvattingen over wat ‘Natuur’ zou kunnen zijn. Wat de geslachtelijke handelingen betreft leidt dit bij hen tot een breed scala van sociaal aanvaarde praktijken voor de vrije, volwassen man. Vergilius verlustigde zich
vrijwel uitsluitend in jonge knapen, keizer Claudius wierp zich het liefst op
vrouwen en uit meerdere gedichten van Horatius blijkt dat hij naast vrouwen
ook mannelijke vrienden niet versmaadde. Wat zij precies wel en niet met
elkaar deden is in tamelijk verhullend proza uitgedrukt. Hoe het ook zij, zij
zullen in hun genotsbelevingen geen moment ‘de Natuur’ hebben ervaren.
Plato en Plutarchus over gelijkgeslachtelijke handelingen
De grote filosoof Plato heeft zich uitgebreid beziggehouden met huwelijk,
gezin en gelijkgeslachtelijke liefdeshandelingen. In zijn Wetten, 372 en 636c
betitelt hij deze als: para physin. Cave canem! Wat betekent ‘tegen de natuur’
bij Plato? Deze vraagstelling leidt tot de volgende overwegingen. Als een
man en een vrouw geslachtelijk zijn verenigd met het oog op voortplanting,
dan is het genot dat de man hierbij ervaart kata physin. Alleen geslachtelijke
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vereniging die gericht is op voortplanting is ‘overeenkomstig de natuur.’ Zoals Paul Veyne duidelijk maakt is de uitdrukking ‘tegen de natuur’ niet verbonden met iets dat afschrikwekkend is, maar met iets dat niet overeenkomt
met de regels van de gemeenschap of met iets dat geperverteerd of kunstmatig is (1985, 26). Plato kan schrijven dat er een wet moet komen die gelijkgeslachtelijke activiteiten verbiedt om te vermijden ‘Dat zaad uitgestort wordt
op rotsen en stenen waar het nooit wortel kan schieten en vruchtbaar kan
groeien’ en zich toch niet tegen man-man tijdelijke verhoudingen keren.
Maar de voortplanting is de aanvaarde en begrijpelijke norm. Relaties met
andermans vrouwen en met hoeren is laakbaar. In deze gevallen heeft de
man zijn driften niet onder controle. Over de liefde van een man tot een
vrouw heeft Plato het niet. Over vrouwelijk genot, als dat toen al bestond,
vernemen we weinig tot niets. Werd haar clitoris voldoende geprikkeld? Wat
moeten wij ons voorstellen bij het vrouwelijk orgasme in de tijd van Plato?
Niet als een terzijde zij opgemerkt dat Plato het ook heeft over de ongeschreven wet die de geslachtelijke omgang van ouders met hun kinderen
verbiedt. In dit verband maakte Freud de mooie opmerking: ‘Wat moreel is,
spreekt voor zich.’
Plutarchus (46:49-125) is een Grieks schrijver en priester van Delphi die
gelukkig getrouwd was. Hij is wereldberoemd geworden vanaf de Renaissance door de publicatie van zijn Parallelle Levens van Griekse en Romeinse
grootheden. Een duidelijk voorbeeld van zijn werkwijze vinden we in de vergelijking van de levens van Alexander de Grote en Caesar. In het Grieks
spreekt hij van bioi, levens, waarvan ons ‘biografie’ is afgeleid. Plutarchus’
aanpak, werkwijze en benadering van de levens van grote mannen is van
uitdagend belang bij het begrijpen van het beschrijven van de levens van de
Jezussen uit de evangeliën. Veelal wordt beweerd in de christelijke exegese
dat Paulus een mythische Jezus naar voren haalt, terwijl de evangelisten het
‘werkelijke’ leven van een Jezus in kaart hebben gebracht. Plutarchus zou
ogenblikkelijk opmerken dat hij de levens van werkelijk geleefd hebbende
grootheden voor zich had, terwijl ‘het leven’ van een Jezus onbekend is. De
evangelisten beschrijven niet het leven van één historische Jezus, maar zij
fabriceren ieder op hun eigen manier de woorden en daden van meerdere
Jezussen, waarbij we ook nog moeten bedenken dat zijn vroege jeugd, opleiding en adolescentie nergens worden vermeld. Kortom, in de zin van Plutarchus is er in de evangeliën geen sprake van een biografie van Jezus.

Veelschrijver en eclecticus Plutarchus die mijn bewondering heeft, leren we
goed kennen uit zijn vele stukken over liefde, voortplanting, huwelijk, kinderen, gelijkgeslachtelijke handelingen en de erotische, niet-geslachtelijke,
liefde tussen zusters en broers.
Plutarchus’ voorkeur gaat uit naar het liefde- en respectvolle huwelijk van
man en vrouw. De natuur heeft de ouderliefde ingebakken en derhalve hoopt
hij dat men veel kinderen krijgt. Philo, de Romeinse Keizers en Plutarchus
propageren grote kindertallen in tijden dat de aanwas in de steden laag was.
Paulus, zo kunnen we vermoeden, stond afwijzend tegen het bewust nog
kinderen op de aarde zetten in het licht van de op handen zijnde parousia.
Plutarchus heeft zich duidelijk over gelijkgeslachtelijke relaties uitgelaten. Deze komen bij hem op de tweede plaats. Voornaamste argument tegen gelijkgeslachtelijk gedoe is de bevordering van kinderloosheid. Van
morele aard zijn opmerkingen over ontrouw vanwege de sterk wisselende
contacten. Machtsuitoefening van de oudere ten opzichte van de jongere
partner of van de rijkere naar de armere, stuiten hem tegen de borst. Opmerkelijk is de afwezigheid van ‘gemoraliseer’ in onze zin. Plutarchus
verwerpt gelijkgeslachtelijke liefde niet, zoals Paulus doet, maar hij vindt
deze van een lager allooi.
Dat de knapenschender zijn zaad soms uitstort op de aarde geeft ons stof
tot nadenken. Is Philo onbekend met het in zijn tijd veelvuldig voorkomende
man-man anaal genotsverkeer? Glimlach niet gewaardeerde lezer. Midden
jaren zestig van de vorige eeuw hield een joodse, briljante neuroloog die de
Holocaust had overleefd, mij voor dat zoiets anatomisch onmogelijk is. Toucheren van de prostaat was al moeilijk genoeg, voegde hij eraan toe. Had
deze grote geleerde niet de Hel van Dante gelezen? Daarin rennen de verdoemde analisten rond terwijl zij met hun handen vermoedelijk hun achterste afschermen. Ook Dante denkt waarschijnlijk aan tegennatuurlijke liefde.
Hij minacht de zondaars niet. Maar zij worden wel getroffen door woeste
martelvlammen.
Zonder veel twijfel denkt Philo hierboven aan Onan, naar wie het onaneren is genoemd. Maar Onan bevredigde zichzelf niet, hij ging ‘voor het zingen de kerk uit.’ Telkens als Onan gemeenschap had met de vrouw van zijn
door de HEER gedode broer: ‘(...) liet hij zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij
deed was slecht in de ogen van de HEER en daarom doodde de HEER hem
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ook’ (Gen 8.9-10). Onan is voor Philo het zinnebeeld van het kwaad van het
verspilde zaad en de gerechte straf die de Allerhoogste daarvoor voltrekt.
Dat onaneren zo nauw met de dood verbonden was, zullen nu de meeste
jonge meisjes gelukkig wel niet beseffen.
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Philo en Paulus over zinvolle en zinloze voortplanting
Mannelijk zaad heeft ‘van nature’ maar één doel: voortplanting. Rond het
jaar van Philo’s geboorte heeft Rome ca. 800.000 inwoners. Een flink aantal, maar de stad kan zeker nog groeien. In het reusachtige Romeinse Rijk
wonen slechts ca. 60 miljoen mensen, er kunnen er nog veel meer bij. In
opvallende tegenstelling tot Paulus verwacht Philo niet de einden der aardse
tijden maar een gouden periode voor zijn ‘vaderland’ en de hele mensheid:
hoe meer zaad dat doel treft, hoe beter.
Paulus daarentegen leeft dagelijks in het apocalyptisch tumult. Voor hem
is het beter zich te onthouden van gemeenschap met het oog op de spoedige
komst van de heer en het afbreken van de aardse tijden. In plaats van vleselijk één zijn, kunnen man en vrouw beter samen biddend op de parousia
wachten. Kom daar nu eens om.
Interpretatie 3
De Schepper en zijn schepsel
Romeinen 1.25 mag ons niet ontgaan in een tijd waarin de overgrote meerderheid van de intelligentsia aanneemt dat de mens uit de evolutie is ontstaan (zie noot 27 en eerder hoofdstuk 2). ‘Zij die de waarheid van de Allerhoogste veranderd hebben in leugen en die het schepsel vereerd en gediend
hebben in plaats van de schepper, (hij) die zij geprezen tot in eeuwigheid.’
Het aardige van deze volzin is dat hij naar ieders mening uit Paulus’ eigen koker stamt. De tekstbezorgers hebben hier geen enkele verwijzing naar
104
de Schrift. We hebben, zoals zo vaak, weer te maken met Paulus’ typisch
binaire manier van denken en zeggen: waarheid versus leugen en schepsel
versus schepper. Laten we eerst kijken naar het bijbels voorkomen van
schepsel en schepper.
Opnieuw blijkt dat Paulus dichter bij de Hebreeuwse Schrift staat dan de
schrijvers van het latere NT. Hij gebruikt ‘schepsel’ ca. 10x in het corpus,
d.w.z. gewogen 50x! Het NT gebruikt ‘schepsel’ ca. 14x. Wonderlijk genoeg
voor mij als agnosticus komt ‘schepper’ maar één keer bij Paulus voor en wel
hier in vers 25. Maar misschien nog wonderlijker, ook in het NT komt

‘schepper’ één keer voor en wel in 1 Petr. 4.19. Bekomen van onze verbazing
kijken we ogenblikkelijk in de Hebreeuwse Schrift, op zoek naar de schepper. Noch in Genesis, noch in Exodus is een schepper te vinden, noch in de
overige drie boeken van de Thora. Gen. 1.1 blijft recht overeind, want de
Eeuwige schiep wel de hemel en de aarde.
Er zijn zegge en schrijve 5 vermeldingen van de schepper: Job, Prediker
en deutero-Jesaja. Alle drie Jesaja vermeldingen zijn van groot belang.
‘YHWH is een eeuwige god, de schepper van de einden der aarde’ (40.28;
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BJer.). ‘Alzo zegt de HEER, uw schepper, o Jacob, o Israël’ (43.1; SV). Tegen Babylon bepaalt de Allerhoogste zijn positie: ‘Ik ben de HEER, uw Heilige, de schepper van Israël, uw Koning’ (43.15).
Terug naar Paulus. De goddelozen en ontuchtplegers hebben het schepsel vereerd en gediend in plaats van de schepper. Het zijn geen kleine woorden. Opnieuw brengt Paulus zijn bekende hiërarchie in zijn discours: de
Schepper, de Eeuwige, hij die de tijden de wereld inroept en ze ook zal beeindigen, de schepper van Jacob en zijn Israël, is boven alles en allen verhe106
ven als Koning aller koningen en Keizer aller keizers. Het schepsel, in de
eerste plaats de arme, zondige mensen, is niets vergeleken bij deze Almachtige. Zo dacht Paulus er toen over. Denken wij dat ook? Als agnosticus wil ik
in alle talen van de wereld zwijgen over deze grote HEER. Laat de schepping
de schepping, laat de evolutie de evolutie. Waardeer ze beide en behoud het
goede. De evolutiehypothese voorrang verlenen bij het invullen van onze
benarde en nietige positie in het Al getuigt van een armzalige vorm van scientisme, die niets positiefs bijdraagt aan het veilig stellen van onze diepste
gevoelens en heiligste overtuigingen in de omgang met anderen en met ons107
zelf.

W EXCURSUS X
Stiefmoeder aarde en haar arme kinderen
Richten wij in dit verband onze verontruste blikken op de wereld. De
wereld met zeven miljard schepselen, binnen kort met negen en als ze
niet aan zichzelf ten onder gaat, met tien miljard zielen. Een novum,
waarbij elke nieuwe ster die aan het firmament ontdekt wordt verbleekt.
Zonder eerst naar het antwoord te kijken leg ik de vraag aan de lezer
voor: Hoeveel bewoners had de aarde in 1927? Het antwoord luidt: 2
miljard. De ontzagwekkende groei van de wereldbevolking komt dus
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geheel voor rekening van de 20 eeuw en het eerste decennium van de
onze: 5 miljard begerenden en verlangden erbij. Kunnen we ons de afstanden in ons zonnestelsel maar moeilijk voorstellen en 100 miljoen
jaar niet beleven, de gevolgen van deze nucleaire bevolkingsexplosie
zien we elke dag voor ons. Moeder aarde, uit de oerknal voortgekomen
of door goden geschapen, is bijna op. Kaalgeslagen, uitgebuit, beroofd
van nagenoeg al haar schatten, is er al lang geen ongerepte ‘Natuur’
meer te vinden. Oorlogen, volkerenmoord, de toenemende uitbuiting
van Afrika, het einde der aardse tijden moet komen, eerder vroeger dan
later. De rationaliteit van de industriële, technische en medische revoluties heet zich tegen zichzelf gekeerd: chaos en geweld beheersen het
wereldtoneel. De crisis van het Westen is een wereldcrisis. Miljarden
bewoners van India en China: is het ergens voor nodig, dient dit enigerlei hoger doel? Waar blijven de goden van Israël, het christendom, de islam, Boeddha en alle andere goden die mensen aanbidden en vereren,
om in te grijpen? Klimaatverandering? Misschien. Maar in miljoenen
jaren is het klimaat al zo vaak veranderd, waarover maakt men zich zo
druk? Mag het duidelijk zijn dat ‘het klimaat’ een miljoenenindustrie is
geworden waaraan heel wat ijveraars een veel te goed belegde boterham
verdienen. Niet het klimaat is het probleem, maar de bevolkingsexplosie.
De schepper en het schepsel, de evolutie en stiefmoeder aarde. Paus
Franciscus krijgt een zwaardere taak dan één mens aan zou kunnen.
Als plaatsbekleder van Kefas, bisschop van Rome, en leider van zijn wereldkerk, zou hij het volgende minimale programma kunnen aanvatten:
W

ogenblikkelijke afkondiging van rigoureuze geboortebeperking
voor al zijn gelovigen en overige aardbewoners;
W vrije beschikbaarstelling van pil en condoom vanaf twaalf jaar
W bescherming van flora en fauna over de gehele wereld in het voetspoor van Franciscus
W verheffing van de armen door het opleggen van twee kinderen per
gezin, speciaal in Latijns-Amerika, Afrika, India en China.
Nog nauwelijks heb ik deze zinnen getypt of de opstand der armen
breekt uit in Brazilië in juni 2013. Ortega y Gasset (1883-1955) voorzag
rond 1930 de rebellie van de massa’s. Wij kunnen zijn gedachten verta-

len naar: de opstand van de armen. Of moeten we zeggen: de eeuwige
onderdrukking van de armen en hun incidentele opstand hiertegen? Of
e
voor de 20 eeuw: de misleiding der armen door de leiders van Communisme, Fascisme en Kapitalisme? De doden en vernederden zijn niet
te tellen.
In de korte tijd dat hij vanuit Rome mondiaal van zich laat horen
probeert Franciscus zichzelf steeds weg te cijferen en zijn Jezus centraal
te stellen. Waren de eerste volgelingen van Paulus en de latere volgelingen van de Jezussen uit de evangeliën, niet voornamelijk vrouwen en de
armen van de Romeinse aarde? Moeten vrouwen en armen vrijwel altijd
opdraaien voor de door rijken en mannen veroorzaakte ellende? Zou
Franciscus er goed aan doen eerst een halt toe te roepen aan de uitbuiting van de aarde en zich pas daarna weer met zijn Jezus gaan bezighouden?
De schepper en de schepping, de schepper en zijn schepsel: ook agnostici en atheïsten kunnen hierover hun zegje doen en een nieuwe ethiek
helpen ontwerpen. Tot behoud van het globale dorp voor kinderen en
kleinkinderen en hun kinderen en kleinkinderen tot aan de verduistering van de zon en de implosie van het heelal. Ons kleine heelal van
liefhebben en werken, van dagelijks brood en een lang leven tot we verdwijnen in het eeuwige niets?
Paulus’ autobiografie en mijn autobiografie
In Paulus’ tijd bestond het genre van de autobiografie nog nauwelijks en
kwamen een vorm van biografie en later hagiografie langzaam op gang. Echte autobiografie kennen we pas vanaf de Renaissance bij Cellini (1500-1571)
uit zijn Memoires en later bij Montaigne (1533-1592) in zijn stijlvolle Essais.
Mijn bewuste keuze om in dit boek in een apart hoofdstuk een aanzet tot
een autobiografie van Paulus op te nemen hangt samen met mijn eigen autobiografie. Als voormalig protestant van het liberale type uit de Hervormde
Kerk is Paulus voor mij het voorbeeld van een man die staat voor zijn principes en die deze lang en hardnekkig zal verdedigen. Ook een man die met
grote ijver zijn talenten zal ontwikkelen en tot volle uitbotting tracht te brengen. Een dwarsligger die zich weinig gelegen laat liggen aan de waan van de
dag. Een koppig en eigenwijs mens in de trant van Willem Frederik Hermans’ ‘Ik heb altijd gelijk.’ Een moeilijk mens voor zichzelf en anderen.
Geen allemansvriend, eerder een eenling. Een man die bij tegenslag vol-
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houdt en die na bijna falen van het lichaam, na geslaagde interventie van de
geneeskunde, de draad weer oppakt en verder gaat met denken, studeren en
schrijven.
Niet zoals Nietzsche (1844-1900) in de Antichrist uit 1888, op de rand van
de waanzin, Paulus de grond in trappen door hem te beschuldigen van duivelse machtswellust: “Das Genie im Hass, in der Vision des Hasses, in der
unerbittlichen Logik des Hasses. Was hat dieser Dysangelist alles dem Hasse zum Opfer gebracht! Vor allem den Erlöser: er schlug ihn an sein Kreuz.”
In een delirium van scheldwoorden wordt Nietzsches eigen haat tegen zijn
vader, god, Jezus en het christendom samengebald tegen Paulus die als valse
munter in haat wordt neergezet. De bewoordingen en de wijze van uitdrukken laten zien dat Nietzsche hier de controle over zijn eigen gedachten begint kwijt te raken. Vertaling: ‘Het genie in haat, in het visioen van de haat,
in de onverbiddelijke logica van de haat. Wat heeft deze dysangelist [niet]
alles aan de haat ten offer gebracht! Voor alles de verlosser: hij sloeg hem
aan zijn kruis.’ Paulus is geen evangelist met goede tijding, maar een dysangelist: een verkondiger van het slechte nieuws.
Nee, nee, contra Nietzsche en vele anderen, zoals Koolschijn, die weinig
met Paulus op heeft, wil ik hem een eerlijke kans geven om in zijn eigen
woorden zijn standpunten naar voren te brengen, los van de soms verwrongen betekenissen die latere exegeten en dogmatici hieraan hebben gegeven.
Kortom, met Paulus als rolmodel, wordt een boek over Paulus geschreven
waarin autobiografie in dubbele betekenis richtinggevend is.
Voor het genre van de autobiografie zie Gusdorf, 1991, en de vele publicaties van Paul Ricoeur over het verband tussen autobiografie en narratieve
geschiedschrijving. Voor Gusdorfs terugblik op zijn lange leven, zie zijn Illusions van 2002.
Over de bedrieglijkheid van het geheugen in de autobiografische weergave, zie o.m. het werk van Elizabeth Loftus, 1994, Daniel Schacter, 1996, Willem Albert Wagenaar, 1985, 1989 en 1991 en de vele voortreffelijke publicaties van Douwe Draaisma, 1990, 1995, 2001 en 2010.
Voor mijn invalshoek, dat ons geheugen vooral bij significant others en
in de dingen om ons heen huist, zie Wijdeveld c.s., 1990, Cognitieve Psychologie.

Paulus’ autobiografie in Romeinen 7
Teneinde zijn autobiografie op heel persoonlijke wijze aan te vullen, kiezen
wij zijn beroemd/beruchte uiteenzetting over de verhouding van de Wet van
Mozes en de zonde, zoals die te lezen valt in Romeinen 7.
Wat zullen we zeggen? De Wet is zonde? Dat nooit. Ik ben mij pas door
de Wet [het geheel van de Thora met al zijn bijbehorende mondelinge
en schriftelijke uitlegging] bewust geworden van de zonde [zoals o.m. te
vinden in de tien geboden]. Want ook van begeerte had ik niets geweten
als de Wet niet zei: ‘U zult niet begeren’ (Ex. 20.17). Want zonder Wet
[is] zonde dood. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe
verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben lichamelijk en zo verkocht aan de zonde [de aardse mens is verslaafd aan alle
kwaad]. Want ik weet niet wat ik aan het doen ben. Want ik doe niet wat
ik wil doen en doe wel wat ik haat [tegenstelling van de verdorven natuur van de mens na de zonde van Adam en Eva en de zwakke menselijke wil]. Nu doe ik dat niet meer maar de zonde die in mij woont.
Want ik doe niet het goede dat ik wil, maar het slechte dat ik niet wil.
Want ik weet dat in mij, in mijn lichaam, het goede niet woont. Want ik
doe niet het goede dat ik wil doen, maar het slechte dat ik niet wil. Volgens de ‘innerlijke mens’ vind ik vreugde in de wet van de Allerhoogste,
maar ik bespeur in mijn ledematen een andere wet die vecht tegen de
wet van mijn verstand en mij tot gevangene maakt van de wet van de
108
zonde die in mijn ledematen huist. Ellendige mens die ik ben. Wie zal
mij redden van het lichaam van de dood? [persoonlijke gehoorzaamheid
aan de Wet van vroeger leidt onherroepelijk tot verval van het lichaam
en daarmee tot de eeuwige dood]. De Allerhoogste zij dank door gezalfde Jezus onze heer. Met mijn verstand dien ik zelf de wet van de Allerhoogste [de uit allesomvattende Liefde alle zonden vergevende godheid
van Paulus], maar met het lichaam als slaaf een wet van zonde (Rom.
7.7-26, met wijzigingen en aanvullingen).
Vanuit welke ooghoek ook bekeken, als dit geen echt paulinische autobiografische noodkreet is, dan kunnen we maar beter ophouden met de brieven van
Paulus steeds weer met agnostisch plezier te lezen. Eerstens zij droogjes opgemerkt dat deze ode aan de ondergang van de zonde in het midden van het
traktaat voor de Romeinen staat. Er was al een lange uiteenzetting voorafgegaan waarin de verhouding tussen Israëlieten en Wet ter discussie werd ge-
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steld en waarin zijn Leitmotiv al duidelijk werd verwoord: ‘Want door de wet is
er besef van zonde’ (Rom. 3.20). En welke de ergste zonden zijn hebben we
zojuist laten zien: de vleselijke. De spiritueel-chronologische opeenvolging van
het heilsplan van de schepper van hemel en aarde wordt steeds duidelijker:
door de ‘zondeval’ zijn aardse mensen verdoemden die geneigd zijn tot alle
kwaad. De Israëlieten komt de grote verdienste toe dat zij levenswetten en de
tien geboden hebben ingesteld om hun gedrag in goede banen te leiden. Deze
wetten zijn dus van hogerhand gegeven en in die zin zijn zij heilig. Maar verslaving aan deze wetten, absolute onderwerping eraan, leidt onherroepelijk tot
de dood. Gelukkig grijpt de Allerhoogste in Paulus’ eigen tijd in: ‘De Allerhoogste schenkt vrijspraak aan allen die op Jezus, de spiritueel gezalfde, vertrouwen.’ Het in tijd beperkte aardse bestaan van hun aardse lichaam wordt
voor de nieuwe heiligen opgeheven in een eeuwig vergeestelijkt-lichamelijk
leven na de dood. ‘We weten immers, dat onze ‘oude mens’ mee is gekruisigd
om het lichaam van de zonde te niet te doen, zodat we niet meer als slaven
voor de zonde werken’ (Rom. 6. 6). De ‘oude mens’ is zij of hij die nog niet in
gezalfde Jezus en zijn kruisdood en opwekking is gedoopt. De nieuwe mens is
meegekruisigd, zoals we eerder in Galaten kunnen lezen. ‘Meekruisen’ betekent ook: mede opstaan uit de dood bij de parousia. De passage is duidelijk
autobiografisch, want Paulus heeft het ook hier weer over zichzelf.
In 2013 kunnen we deze belangrijke autobiografische passage niet meer lezen zonder ons af te vragen of Paulus’ god in ontwikkeling is?109 Geen christelijk exegeet, hoe knap ook, kan ontkennen dat de Thora via Mozes afkomstig
is van ELOHIM? Ditmaal met in gedachten een hoofdletter, want het gaat hier
om de Hebreeuwse schepper van hemel, aarde, vrouw en man. Maar Paulus
werkt niet met die wetten stellende en geboden gevende Allerhoogste uit voor
ons prehistorische tijden, maar met de literaire theos uit de LXX, de Griekse
hertaling van een groot deel van de Hebreeuwse Schrift, inclusief de Thora. En
die theos van Paulus ziet er wel wat anders uit dan de Allerhoogste uit Tenach.
Een nog al eens oorlogszuchtige en vijanden in het verderf stortende godheid,
lees er de Psalmen nog eens op na, wordt ingeruild voor een literair vergriekste godheid. Die theos staat voor allesomvattende Genade en Liefde en die theos heeft zijn ‘zoon’ gestuurd om heel Israël en de volken vrij te kopen uit de
dood door diens sterven aan het ‘kruis’, wat dat laatste ook bij Paulus moge
betekenen en hoezeer Nietzsche (1888) hem ook beschimpt heeft over de opstanding: ‘Paulus verschoof eenvoudigweg het zwaartepunt van welk bestaan
ook achter dit bestaan naar de leugen van de “weer opgestane” Jezus. In prin-

cipe kon hij het leven van de Verlosser helemaal niet gebruiken – hij had de
dood aan het kruis nodig en nog iets meer…Zijn behoefte was de macht, met
Paulus wilde de [joodse] priester nog een keer aan de macht – hij kon slechts
begrippen, doctrines, symbolen aanwenden waarmee men massa’s tiranniseert en kuddes vormt.’ Hoezeer kunnen de door syphilis aangevreten hersenen van een belangrijk filosoof op hol slaan als het Paulus betreft. Het nauwelijks verborgen antisemitisme is ook na 125 jaar pijnlijk om te lezen.
Het wil mij als agnosticus voorkomen dat god voor gelovigen, ondanks
Nietzsches ‘god is dood’-gestamel, in het Westen steeds in ontwikkeling is
en dat deze ontwikkeling in onze tijd doorgaat met name door de confrontatie met de god van de islam, Allah, waarvan zij niet kunnen zeggen “à la, we
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gaan maar ‘gewoon’ verder.” De gelovige lezers die De Vliegeraar hebben
gelezen en de film hebben gezien, zullen met oprechte beklemming kunnen
vaststellen: East is East, and West is West, and never the two shall meet. Tenzij,
tenzij hemel en aarde zich alsnog zullen verantwoorden voor gods grote zetel
van het ‘laatste oordeel’ (naar Rudyard Kipling). Thijs van den Brink zei onlangs bij de EO dat er duidelijk in de bijbel staat dat de parousia zal plaats
hebben. Wanneer neemt zijn programmaleiding deze uitspraak serieus?
111

De zogenoemde ‘innerlijke mens’
Tegen het eind van deze beroemde en beruchte autobiografische verzen staat
de uitdrukking ‘innerlijke mens’ (vs. 22). Zonder veel twijfel betekent esoo
innerlijk. Het nauw verwante esoothe(n) betekent van binnen uit. In vers 22
staat dan: ‘Want in mijn binnenste verheug ik mij over de wet van de Allerhoogste.’ Uitdrukkelijk is hier niet een innerlijke mens als identiteitskenmerk in onze zin bedoeld. Zoals de context duidelijk laat zien spreekt Paulus
hier over zijn verstandelijke vermogens, die vermoedelijk in zijn hoofd zitten. Want hij ziet een andere wet die zijn ledematen beheerst, welke strijdt
tegen de wet van zijn verstand, tou noos. Het geheel doet wat Platoons aan,
want ook bij Plato staan verstand en begeerte op gespannen voet.
Autobiografie in Filippenzen: 3.7-12
Alhoewel in Romeinen, zoals we zojuist hebben gezien, met name in hoofdstuk 7, sterk autobiografische gedeelten voorkomen, is hier toch de juiste
plaats om één van de allersterkste zelfbeschrijvingen aan de orde te stellen.
Het gaat om Fil. 3.7-12 in waarschijnlijk Paulus’ laatste brief. Eerst een zo
goed mogelijke weergave van de tekst:
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Wat voor mij winst was ben ik gaan beschouwen als verlies omwille van gezalfde heer [Jezus]. Ja zeker, alles beschouw ik als verlies omdat het overtroffen is door kennis (tès gnooseoos) van gezalfde Jezus, mijn heer om wiens wil
ik het verlies van alles – [de hele wereld] – heb geleden dat ik beschouw als afval omdat ik gezalfde heer wilde winnen. En in hem gevonden zal worden
niet door mijn eigen rechtvaardigheid (dikaiosunè) die voortkomt uit de Wet,
maar die komt door vertrouwen op die gezalfde, de rechtvaardigheid van
YHWH door vertrouwen. Opdat ik hem zal kennen in de kracht van zijn opstanding en in gemeenschap (koinoonian) met zijn lijden, aan hem gelijkvormig (summorphè) worden in zijn dood. In de hoop als ik het kan uit de
doden op te staan. Niet dat ik het al heb gekregen of al volmaakt ben, maar ik
houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waardoor [spiritueel] gezalfde
[Jezus] mij gegrepen heeft.
Let wel, dit zijn om en nabij Paulus’ laatste woorden met betrekking tot zijn
identificatie-mystiek. Door de betekenis van zijn gezalfde heer Jezus is alle
aardse winst verlies geworden. ‘Ben gaan beschouwen of achten’ is te deftig,
Paulus bedoelt: ben gaan beleven. Binnen zijn mystieke belevingen zijn alle
aardse zaken afval of drek, omdat hij doordrongen is geraakt met zijn heer.
Waaruit bestaat de kennis van gezalfde Jezus mijn heer die alles overtreft?
Het zelfstandig naamwoord gnosis van het werkwoord kennen, komt maar 2x
in de evangeliën voor, nl. in Lukas 1.77 en 11.52. Maar veel eerder komt gnosis 19x bij Paulus voor in de betekenis van ‘kennis’ van Allerhoogste, van de
heer en van gezalfde Jezus. Dit kernbegrip heeft bij hem dus een gewicht
van 95! Fil. 3.8 luidt : dia to huperexon tès gnooseoos xristou Ièsou tou kuriou
mou. Huperexo komt 4x bij Paulus voor, waarvan 3x in deze brief en niet in
de evangeliën. 2.3: ‘Acht anderen hoger dan jezelf.’ 4.7: ‘De vrede van de Allerhoogste overtreft alle verstand.’ Let op hapaxen en de gewichten van de
begrippen in vergelijking tot het latere NT als je Paulus beter wilt begrijpen.
De bijzondere wijze waarop Paulus hier het werkwoord ‘kennen’ verzelfstandigt geeft aan dat we niet met intellectuele kennis van doen hebben, ‘Maar met het Innewerden van de godheid in de visioenen en het bele112
ven van de ziener.’ Prachtig. In de Dode Zee- rollen vinden we soortgelijke uitdrukkingen, zoals ‘een visioen van kennis’ en ‘kennis zal aan hen
overvloedig geopenbaard worden, zoals de wateren van de zee.’ Ook in Daniel vinden we gelijkwaardige uitdrukkingen: ‘Hij geeft wijsheid aan de
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wijze en kennis aan hen die begrijpen’ (2.21). Met deze voorbeelden wil
niet gezegd zijn dat het woordgebruik van Daniel of in de Dode Zee-rollen

rechtstreeks Paulus’ vocabulaire heeft beïnvloed. Wel is er misschien sprake
van een klein, spiritueel Hebreeuws spraakuniversum waaruit geput kan
worden.
Krachtig samengevat: De mystieke vereniging met zijn gezalfde heer is de
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hoogste vorm van kennis. Paulus’ autobiografische belevingen spelen zich
in hem af met gezalfde Jezus, door wie hij vertrouwen van de Allerhoogste
heeft ontvangen. Voorzetsels vertellen ons heel wat over mystiek. Paulus
heeft een gemeenschap met/in het lijden en in de dood van gezalfde Jezus.
Voor wie wil, kan men deze passage theologisch lezen en er boven of onder
zetten: ‘Rechtvaardiging door geloof alleen.’ Dat is wat Luther deed en hij
vatte zijn lezing kort samen in het makkelijk te onthouden: ‘Sola fide.’ We
kunnen deze onsystematische verzen die vol zitten met taalkundige voetangels en klemmen, ook lezen als de stamelende woorden van de mysticus die
zich zodanig vereenzelvigt met zijn idool dat in hem woont dat hij al het
aardse achter zich heeft gelaten, lijdt in vereniging met de lijdende en hoopt
in zijn dood mede verlost te worden van het aardse en ook opgewekt te worden door de almacht van de Almachtige die schept uit het niets en soeverein
heerst over leven en dood. Gelijkvormig worden aan het sterven en de opwekking van een gezalfde Jezus, is het hoogste wat de spirituele mysticus
Paulus kan bereiken.
Deze belangrijke passage uit Filippenzen kunnen we ook lezen in de context van het geheel van de brief. Zonder twijfel staat het lijden van Paulus
zelf en van zijn aanhangers in Filippi centraal in deze waarschijnlijk laatste
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brief.
Beperken we ons tot de onmiddellijk voorafgaande verzen, dan zien we
hoe belangrijk autobiografie bij Paulus is. Een betere samenvatting van zijn
leven voordat zijn gezalfde Jezus in hem werd geopenbaard hebben we niet:
Ik werd op de achtste dag besneden, behoor tot het geslacht van Israël, uit de
stam van Benjamin, een Hebreeuw onder de Hebreeërs, naar de wet een Farizeeër, naar ijver vervolger van de gemeenschap, was onbesproken in de gerechtigheid, zoals de Wet voorschrijft.
(Fil. 3.5-7)
Paulus was een Hebreeuw uit de stam van Benjamin, een Farizeeër, op wie
niets aan te merken viel. Dit is de enige plaats in zijn brieven waar Paulus
zich een Farizeeër noemt. Toelichting ontbreekt, dus we weten niet met zekerheid wat dit zou kunnen inhouden.
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Waarom Paulus hier in het zicht van de dood herhaalt dat hij de huisgemeenschap [van de Allerhoogste?] vroeger heeft vervolgd, kan ik niet goed
verklaren. De gebruikelijke interpretatie dat hij vóór zijn mystieke roeping
christenen heeft vervolgd is te zwak voor woorden. Dat zou dan rond 32 CE
geweest moeten zijn. Niemand wil toch in ernst historisch aannemen dat er
meteen na de literaire dood van een Jezus al van zichzelf bewuste christenen
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rondliepen? Noch in of rond Jeruzalem, laat staan in Antiochië of elders in
de diaspora, alwaar Paulus zich waarschijnlijk ophield, liep ook maar één
van zichzelf bewuste ‘christen’ rond.
Alvorens we ons met Bos gaan voorstellen dat Paulus zich met een ruiterkorps Romeinen op weg begaf om de eerste christelijke Kerken te gaan
vernietigen, kunnen we misschien beter naar de grondtekst kijken. Daar
staat: ‘Ik heb de gemeenschap vervolgd’ (Fil. 3.6). In alle nuchterheid staat er
dat Paulus een huisgemeenschap heeft vervolgd. Hij is daarop nog steeds
trots, want hij sluit de passage af met: ‘Naar gerechtigheid in de wet ben ik
onberispelijk geweest.’
Ik houd het er voorlopig op dat hij met die ‘vervolging’ bedoelt: een clubje
mede-Joden dat er andere spirituele en ethische opvattingen op na hield dan
de zijne, zoals er allerlei grote en kleinere clubjes Joden waren die er andere
bovenaardse opvattingen op na hielden dan die we aantreffen in het recent
nog al vaag geformuleerde ‘algemene Jodendom.’
Hierboven beschrijft Paulus zijn persoonlijke belevingen, die als een bijzondere vorm van kennen worden ingevuld. Dit is geen verstandelijk of logisch kennen, maar samengebalde uitingen van zijn mystieke ontmoetingen
met zijn opgewekte gezalfde heer Jezus. Deze door de Allerhoogste verheven
Jezus wordt steeds opnieuw beleefd als de hele Paulus omvormende ervaring. De verheven gezalfde heer is de levensbron zelf die diens leven zin en
betekenis verleent. Hij is in deze gezalfde gekruisigde en deze gekruisigde is
in hem. In plaats van theologie hebben we hier te maken met het volle vertrouwen op de goede afloop van het eigen leven: er is weer de bekende ‘gemeenschap’ met het lijden van de gekruisigde. Juist het mystieke verbindingsaspect maakt duidelijk dat Paulus daarbinnen geen eigen innerlijk
(meer) bezit. De persoonlijke gevolgen van mystieke ontmoetingen zijn psychologisch niet te overzien.
De Wet wordt opnieuw afgebakend, gerechtigheid komt alleen door vertrouwen uit zijn JHWH.

In deze korte passage komen we opnieuw vertrouwen/geloof en hoop tegen; liefde ontbreekt maar dit wordt volop goedgemaakt door gerechtigheid
van zijn Allerhoogste die genade en liefde is, zoals keer op keer zal blijken
bij de interpretatie van zijn brieven en het traktaat voor de Romeinen.
Tot zover de autobiografische gegevens die in de volgende paragraaf vergeleken zullen worden met enkele passages uit de Handelingen der Apostelen, die lang na Paulus’ dood als een religieus-literaire tekst door een onbekend schrijverscollectief in elkaar zijn gezet. Het toeschrijven van Handelingen aan de onbekende evangelist Lukas roept meer historische vragen op
dan er ooit beantwoord zouden kunnen worden.

Paulus’ ‘biografie’ in Handelingen der Apostelen
Het bijbelboek Handelingen der Apostelen is één van de meest problematische teksten uit het Nieuwe Testament. Een onbekend schrijverscollectief
heeft de 27 hoofdstukken in eerste instantie samengesteld tussen ongeveer
100 en 130 van onze jaartelling. Gewoonlijk worden de Handelingen toegeschreven aan de evangelist Lukas, maar hiervoor ontbreekt vooralsnog voldoende inhoudelijk en historisch bewijs. Ter herinnering: het evangelie van
Lukas is ook niet door Lukas geschreven, maar door een onbekend schrijverscollectief. Voor het gemak zijn later de auteursnamen Markus, Lukas en
Matteüs aan ‘hun’ respectievelijke evangeliën toegevoegd, maar van de levens bij deze grote namen weten wij niets met zekerheid. De authenticiteit
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van Handelingen zal ons hier niet verder bezighouden. Het enige waarin
wij geïnteresseerd zijn is hoe het boek Handelingen het ‘leven’ van Paulus
weergeeft en hoe wij hierin autobiografische gegevens en literaire fictie uit
elkaar kunnen houden. Nog een waarschuwing: de schrijvers van Handelingen kennen de brieven van Paulus niet. Maar niet uitgesloten is dat zij enkele fragmenten onder ogen hebben gehad of dat deze mondeling aan hen zijn
dooorgeseind.
De verhouding van Handelingen tot Paulus’ autobiografie
In het voorafgaande hebben wij een vrij uitgebreid overzicht gegeven van
gedeelten van de autobiografie van Paulus zoals wij die kunnen putten uit
zijn brieven. Zelfs een oppervlakkige lezing van Paulus’ echte brieven en de
‘biografie’ die we aantreffen in Handelingen maakt snel duidelijk dat Handelingen op talloze punten afwijkt van Paulus’ eigen uiteenzettingen. Let wel:
de echte brieven zijn echt van Paulus en medewerkers en Handelingen lijkt
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meer op een uiteengespatte confettifabriek van welks teksten zelfs de grootste bijbelgeleerden nog geen echt spiritueel brood hebben kunnen bereiden.
We zullen dus in het nu volgende zorgvuldig onderscheid moeten maken
tussen de Paulus uit Handelingen en de veel eerdere Paulus uit de echte
brieven.
De Paulus uit Handelingen is gesitueerd in een historisch-geografische
context van ruim na zijn dood en met name binnen het raamwerk van een
theologische visie die al opschuift in de richting van wat later het Griekse
christianisme zal gaan heten. Let wel: Handelingen valt gedeeltelijk samen
met de verdere ontwikkeling van de synoptische evangeliën. Dit wil in de
eerste plaats zeggen dat Paulus’ hemelse heer nu vervangen wordt door een
aardse Jezus die van de schrijvers een verhaal (geen biografie!) krijgt toegeschoven waarover Paulus bij lezing in opperste verbazing werkelijk van zijn
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paard zou zijn gevallen, als hij er een bezat en bereed. Met zoveel woorden:
in Handelingen wordt Paulus neergezet als een ‘christen’ uit het begin van
de tweede eeuw. Het moet onnodig zijn te zeggen dat Paulus geen christen
was, zichzelf niet zo zag en ook nooit iets in die richting heeft geschreven.
De gebruikelijke tegenwerping naar dit standpunt dat de brieven van Paulus
van begin tot eind toch over xristos gaan, snijdt geen hout omdat deze berust
op een hardnekkige interpretatiefout. De brieven gaan over zijn gezalfde
heer Jezus, en niet over (de) christus of over (de) messias uit het (veel) latere
Griekse christendom.
Paulus was een ‘Jood’ of Hebreeër die samen met zijn aanhangers een
bepaalde stroming uit het veelvormige Judaïsme van zijn tijd wilde verheffen
tot een hoger niveau, dat met name de gestorven en opgewekte gezalfde heer
Jezus insloot. Punt. Pas later is deze gezalfde heer de Christus of de Messias
geworden. Met die kerkgeschiedenis houdt dit boek zich niet bezig.
We kunnen uiteraard niet naar eigen believen nu eens Paulus’ autobiografie de voorkeur geven en dan weer zeggen dat Handelingen toch dichter
bij de ‘feiten’ zit. Nee, we zullen de volgende regels aanhouden:
1) als Handelingen iets zinnigs of belangwekkends toevoegt aan Paulus’ autobiografie binnen het raamwerk van Paulinisme en corpus, behoudt dan
het toegevoegde. Altijd is inhoud en strekking van het corpus hierbij
doorslaggevend.
2) als Handelingen iets toevoegt aan Paulus’ eerdere autobiografie binnen
het raamwerk van de impliciete theologie van dit bijbelboek, zet dan het
toegevoegde zeer duidelijk tussen haakjes

3) als Handelingen in tegenspraak is met Paulus’ autobiografie, besteed dan
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geen aandacht aan de tekst van Handelingen
Laten we één sprekend voorbeeld geven: Handelingen 15.41-16.5. Paulus
trekt door Syrië en Cilicië en versterkt aldaar het vertrouwen van de huisgemeenschappen. Hij komt aan in Derbe en Lystra. In deze stad ontmoet hij
een jonge man met de naam Timoteüs: ‘Zoon van een vrouw van joods geloof en een Griekse vader.’ Paulus wilde dat Timoteüs met hem mee zou
gaan reizen en: ‘Hij nam en besneed hem ter wille van de Joden die in die
plaatsen waren, want zij wisten allen dat hij een Griekse vader had.’
Vergelijken we deze weergave met Gal. 2.1-3. De tekst van Paulus zelf is
van zeker een halve eeuw eerder. Paulus reist voor de tweede keer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. ‘Maar Titus die met mij was, een
Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden.’
Conclusie. Zowel hier als uit het corpus blijkt dat Paulus het niet nodig
vindt half-Joden of niet-Joden c.q. Grieken eerst te (laten) besnijden alvorens
zij zich tot zijn gezalfde heer kunnen bekennen. Op grond van criterium
drie kunnen we de tekst van Handelingen als historisch dubieus kenmerken:
Timoteüs werd niet door Paulus besneden.
Dat we ongeveer met dezelfde zaken van doen hebben blijkt uit het vervolg in Handelingen 16.4 en Galaten 2.6-15. Paulus en metgezellen reizen
verder door de steden. Zij houden hun inwoners voor: ‘Om de leerstellingen
dogmata die door de apostelen en door de oudsten presbuteroi uit Jeruzalem
goed bevonden waren, te onderhouden.’ Of dat alles zo gezegd is toen zal
nooit te achterhalen zijn. In elk geval komen de figuraties presbuteroi en
dogmata bij Paulus niet voor. Wel noemt Paulus zich ‘oud’ presbutès in Filemon v. 9. Men zij dus altijd op zijn hoede als het om de historische betrouwbaarheid van Handelingen gaat.
Als we de brieven van Paulus vergelijken met min of meer overeenkomstige passages uit Handelingen, bedenk dan steeds dat de ‘gebeurtenissen’
uit Handelingen gesitueerd moeten worden tussen ca. 30 en ca. 60, terwijl
Paulus vanaf 50 begint met brieven schrijven. Er kan maar één conclusie
worden getrokken: niet deze literaire ‘gebeurtenissen’, maar de brieven van
Paulus zijn er eerder in de tijd.
Zo ook de Jezus van Paulus: deze is aanmerkelijk ouder dan de Jezussen
uit de (veel) latere evangeliën. Zo steekt dat nu eenmaal in elkaar bij literaire
teksten. De parallelle methodische en historiografische problematiek heeft
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betrekkelijk weinig aandacht gekregen van de christelijke interpretatoren.
Met de nodige slagen om de arm wordt aangenomen dat Handelingen in
grote lijnen hoofdstukken uit Paulus’ leven weergeeft. Vooral het vermeende
auteurschap van ‘Lukas’ speelt hierbij een flinke rol. De vooronderstelling
van deze benadering is dat Handelingen geschiedenis weergeeft en belangrijke ‘gebeurtenissen’ uit Paulus’ leven, quod non.
Bij de synoptische evangeliën doet zich ceteris paribus dezelfde problematiek voor. In eerste aanleg dateren deze van het eind van de eerste eeuw. Ze
gaan over de zogenoemde ‘historische Jezus’ over wie historisch niets bekend is. De brieven van Paulus zijn een halve eeuw jonger. Ergo: de Jezus
van Paulus is veel ouder dan de vele Jezussen uit de evangeliën.

[ 204 ]
Paulus’ ‘roeping’ in Handelingen
Toen Saul onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem
tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg jij mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent
u heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en
ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ Saulus kwam
overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Drie dagen
lang bleef hij blind en at en dronk niet’.
(Hand. 9.3-10, Nbv)
Verderop in Handelingen treffen we een versie aan in de ‘ik-vorm’ die uiteraard onze warme belangstelling heeft, want we zijn meer geïnteresseerd
in Paulus’ eigen woorden, zo dat hier het geval is, dan in die van de onbekende auteurs van Handelingen. Bovendien, en dat is het belangrijkste, laat
deze tweede versie misschien een vergelijking met Paulus’ autobiografische
bewoordingen van dezelfde (?) gebeurtenis uit Galaten toe.
Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangen genomen en laten opsluiten. Ik heb van de hogepriesters
zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik
daarheen ging om de volgelingen [van een Jezus?] in die stad gevangen te
nemen. Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts: opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de
hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: ’Saul, Saul,
waarom vervolg je mij?’ Ik vroeg: ‘Wie bent u, heer?’ en de heer antwoordde:
‘Ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt’, etc.
(Hand. 22.4-8)

We kunnen hier niet achterhalen welke taal Paulus sprak – Aramees,
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Hebreeuws, Grieks? - en weten ook niet welke taal de heer bezigde. In elk
geval hoorde Paulus hem loud and clearly.
Inhoudelijk is er niet veel verschil tussen de eerdere en de latere versie.
Wel valt op dat in de ik-vorm deze roeping (is geen bekering) nog meer gedramatiseerd wordt: tegen het middaguur, fel licht, tegen mij, Jezus ‘van
Nazareth.’ In de ik-vorm wordt het niet-eten en niet-drinken weggelaten,
echt een misser als een half mysticus over zichzelf spreekt.
De loutere toevoeging ‘van Nazareth’ zegt al dat dit niet Paulus’ eigen
woorden kunnen zijn, want Paulus heeft het nooit over een aardse Jezus en
weet niets van deze op zich raadselachtige bijstelling die zo gemeengoed is
geworden dat vrijwel niemand zich meer afvraagt of welke Jeshua ook werkelijk uit Nazareth kwam en in zijn eigen tijd zo genoemd werd. Zo er al een
specifieke Jezus uit de evangeliën heeft rondgewandeld voor zijn verhalen
werden opgeschreven, dan was dat wellicht een Jezus de Nazoreeër, een
‘joodse’ school of richting ‘airesis uit het begin van onze jaartelling. Paulus
wordt nota bene zelf een aanhanger van deze groepering genoemd in Hand.
24.5: ‘Als een van de voornaamste leiders van de school der Nazoreeërs heeft
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hij [Paulus] zelfs een poging ondernomen om de tempel te ontwijden.’ Zoals we allen weten liet Pilatus een inscriptie boven het kruis aanbrengen,
waarop stond: ‘Jezus de Nazooraios de koning der Joden’ (Joh. 19.19). Tja,
wat dacht ‘de’ Pilatus?
En nu the proof of the pudding: de vergelijking van Handelingen met Paulus’ eigen woorden in Galaten, die we hierboven al gedeeltelijk hebben weergegeven.
U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens het Judaïsme leefde, dat ik de gemeenschap van JHWH heftig vervolgde en haar probeerde te onderwerpen. Ik
maakte meer vorderingen in het Judaïsme dan velen van mijn generatiegenoten en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar
toen besloot JHWH, die mij al vanaf mijn moeders lijf had voorbeschikt en
die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat
ik hem aan de volkeren zou proclameren.
(naar Gal. 1.13-17)
Volgens de hierboven gestelde criteria moet de ik-versie uit Handelingen
nagenoeg geheel terzijde worden geschoven, ondanks haar overdreven grote
invloed in christendom en westerse schilderkunst. Vaak doen mythen het in
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de geschiedenis heel wat beter dan eenvoudige literair-historische bevindingen. Het is ook mogelijk het Griekse en emoi te vertalen en op te vatten als:
‘door mij’ en dan vervalt eveneens de mogelijkheid de passage in Galaten te
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zien als Paulus’ visioen van de hemelse heer uit Handelingen.
Geheel paulinisch spreekt Paulus in Galaten over voorbestemming, genade en openbaring in of door hem. Deze kernpassage bevat een mystieke
gebeurtenis – aan het licht komen van het geheim van de Israël en de volken
reddende ‘joodse’ gezalfde Jezus - ingekleed in Paulus’ keuze om de goede
tijding van deze gezalfde bij niet-Joden te gaan verspreiden. Wat Handelingen en Galaten wel gemeen hebben is dat er in beide gevallen sprake is van
een ‘roeping’ vanuit de hemel. Maar in Galaten roept de Allerhoogste zelf
e
Paulus – in het spoor van zijn eerdere reis naar de 3 hemel - en in Handelingen spreekt zijn heer tot hem. Wat een verschil in mystieke belevingen!
Het is opnieuw duidelijk dat de schrijvers de brieven van Paulus niet kennen. In tegenstelling tot al die prachtige prenten van Cornelis Bos en schilderijen van Caravaggio e.a. waarop Paulus verblind door hemels licht van
zijn paard valt, gaan wij ervan uit dat hij een arme deeltijdmysticus is die
voortdurend stemmen hoort. Op slechts vier plaatsen in zijn brieven geeft hij
‘woorden van de heer’ door, maar nooit letterlijk, altijd mystiek ingebed en
daarop letten de meeste bijbelgeleerden liever niet. En aangezien die heer
zich in de hemel bevindt, kan het niet anders zijn dan dat hij deze woorden
hoort. Bij Paulus is het niet op zijn Grieks: eerst zien dan vertrouwen, maar
eerst horen, dan vertrouwen. ‘Het vertrouwen is uit het horen en het horen
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door het woord van gezalfde Jezus’ (Rom. 10.17).
Overigens, een paard valt in Handelingen nergens te bespeuren, dat is er
vanwege het dramatische, steigerende effect, nog veel later bij bedacht. Noch
bij Paulus, noch in de evangeliën komen ergens paarden opdraven.
De derde en laatste maal dat Handelingen Paulus’ roeping aan de orde
stelt bevat twee keer zoveel woorden als de eerste keer. Alhoewel ook deze
woorden door Paulus zelf gesproken worden, tot Agrippa, is het duidelijk dat
hier niet van echte autobiografie sprake kan zijn. Nu beroept hij zich op de
autoriteit en opdracht van de hogepriesters om de aanhangers van de Weg
gevangen te gaan nemen. En de stem uit de hemel spreekt nu in het Hebreeuws tegen hem. ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Je doet jezelf
pijn door je verzenen tegen de prikkels te slaan.’ Waarop Paulus vraagt ‘Wie
bent u heer?’ Waarop geantwoord wordt: ‘Ik ben Jezus die jij vervolgt’ dit
keer zonder Nazareth; erg betrouwbaar en consistent is Handelingen hier

niet. Of moeten we hier een psychoanalytische waarheid vermoeden? Een
Jezus spreekt tot Paulus in het Hebreeuws. Misschien heeft hij hem niet
echt goed verstaan, want wie spreekt er nu schrijftaal? Voorts: in de Hebreeuwse Schrift komt Nazareth niet voor. Dus noemt deze Hebreeuwse
Jezus hier Nazareth soms om de continuïteit van gezalfde joodse profeten en
‘hedendaagse’ joodse gezalfde heren niet te verstoren? Overigens niet als een
terzijde, het in vers 16 gebruikte ophthè en ophthèsomai geeft duidelijk aan
dat het hier om een verschijning of visioen gaat. In Handelingen had Paulus
een aantal verschijningen. Elke interpretatie die uitgaat van een werkelijk
zien van de hemelse heer door Paulus misleidt zichzelf en de geïnteresseerde lezer van deze passage die een opmerkelijke invloed heeft uitgeoefend in
de receptiegeschiedenis.
Volgt nog een uiteenzetting over Paulus’ opdracht en missie onder de
volkeren wier ogen geopend moeten worden zodat zij zich kunnen keren van
de duisternis naar het licht en van de macht van satan naar JHWH. ‘Door
het vertrouwen op mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden’, besluit
de Hebreeuwse stem uit de hemel (26.12-18).
In verband met deze laatste woorden van een Jezus zelf, althans volgens
de auteurs van Handelingen, vragen we ons nogmaals af in hoeverre zij op
de hoogte waren van de inhoud van de brieven van Paulus en de boodschap
die deze bevatten. De kern van Paulus’ mystieke spirituele ervaring is dat
door het sterven van zijn Jezus, zijn JHWH redding voor allen bewerkstelligt
die vertrouwen. Maar in Handelingen is slechts één vermelding van ‘Paulus’
te vinden volgens welke een Jezus, in de woorden van de evangeliën, ter dood
gebracht wordt – veroordeling door Pilatus, afname van het hout, graflegging en opwekking uit de doden (Hand. 13.27-31). Deze weergave is niet van
Paulus, zoals de woorden aangeven, maar van schrijvers die lang na zijn
dood gebruik maken van beschikbaar gekomen divers ‘Jezus-materiaal.’
We kunnen op grond van velerlei gegevens besluiten dat de schrijvers van
Handelingen niet echt op de hoogte zijn van de brieven van Paulus en dat
derhalve het meeste van wat zij aan Paulus toeschrijven en de weergave van
zijn ‘apostelleven’ als rijke theologische fantasie mag worden bestempeld.
Handelingen vermeldt wel dat Paulus in Rome onder huisarrest, aan allen
die horen willen een goede tijding verkondigt, maar niet dat hij onder Nero
de marteldood zou zijn gestorven. Dat is een nog later bedenksel, dat pas in
de 4e eeuw is opgeschreven door Eusebius. Het moordend ‘ingrijpen’ van
Nero wordt jammer genoeg te vaak als historische waarheid opgevat, evenals
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de fictie dat Paulus een Romeins staatsburger uit Tarsos zou zijn geweest. Ja
lezer, ik weet dat Tarsos 6x in Handelingen wordt genoemd, maar waarom
komt deze plaats dan niet voor in de eerdere brieven van Paulus zelf? En
waarom zegt Paulus zelf dan nergens dat hij Romeins staatsburger was? Ja,
waarom noemt Paulus in zijn authentieke brieven nergens ‘de Romeinen.’?
Specifieke vergelijkingen van de brieven en passages
in Handelingen in hun historische volgorde
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Paulus

Handelingen

Onderwerp

1 Thess. 4.15-18
1 Kor. 1.13.14.16.17
10.2;12.13; 15.29
2 Kor. 11.32-33
Gal. 2.1-10
Rom. 1.5-6
Fil. 3.1-5

17.31
9.18

Opwekking van de doden
Dopen door Paulus

9.25
9.26-28
9.3-7
16.1-3

Paulus’ ontsnapping uit Damascus
Paulus bij Kefas
Roeping van Paulus
Paulus erkent Timoteus

Laten we hier als voorbeeld nemen het dopen door Paulus. In 1 Kor. 1.13 ff.
laat Paulus duidelijk blijken dat hij maar een handjevol mensen heeft gedoopt. Zonder uitzondering gebeurde dit in gezalfde heer Jezus en niet in
Paulus. In 10.2 schrijft hij dat de voorouders allen gedoopt zijn in Mozes. In
12.13 wordt de eenheid van het lichaam van gezalfde Jezus benadrukt. Aangezien allen gedoopt zijn in één geest – die van de Allerhoogste – zijn allen
één lichaam geworden – dat van gezalfde Jezus. Allen zijn van één geest
doordrenkt – die van de Allerhoogste – Joden, Grieken, slaven en vrijen.
Vergelijken we deze duidelijke uitspraken van Paulus met Handelingen
9.18. Voorafgaand is Saulus/Paulus verblind door het hemelse licht voor de
poorten van Damascus, zoals we zojuist hebben gezien. Dit felle licht belet
hem de hemelse heer te zien, als dat al de bedoeling van JHWH was. Ietsje
later bevindt Paulus zich in het huis van Judas waar Ananias is gearriveerd.
Toen de schellen hem van de ogen vielen werd hij terstond gedoopt. Dat is
alles. De uitgebreide beschrijvingen van de betekenis van de doop uit 1 Kor.
van 55 komen decennia later in Damascus niet terug.
Laten we ook nog de ontmoeting van Paulus en Kefas vergelijken. Rond
48 kwam Paulus in Jeruzalem samen met Kefas, Jakobus en Johannes. Met

een ferme handdruk werd bezegeld dat de Jeruzalemmers zich louter met de
Israëlieten bezig zouden houden en dat Paulus, Barnabas en Titus hun werk
onder de volken zouden voortzetten. Over de eerdere (?) ontmoetingen van
de Jeruzalemse ‘steunpilaren’ met hun gezalfde Jezus werd tijdens dit overleg geen woord gewisseld dat bewaard is gebleven. Dit is bijzonder pijnlijk
voor ons begrip van Paulus. Zelfs agnostisch moeten we toch aannemen dat
het viertal het over hun diverse Jezussen heeft gehad. Of vergissen we ons
hier historisch al eeuwen door de onuitroeibare menselijke gezindheid mythes te materialiseren en een ‘leven’ dat nooit heeft bestaan tot aanschijn te
schrijven?
Samenvattend: Handelingen geeft een fel realistische beschrijving van
Paulus’ overgang tot de school (‘leer’?) van een gezalfde Jezus. Van enigerlei
christendom was echter in zijn tijd rond 31-32 (!) nog geen sprake, dus Paulus’ ‘bekering’ tot het christendom is een hardnekkig fabeltje. Het vraagteken geeft aan dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat er rond 32 al een
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‘leer’ van een gezalfde Jezus in omloop was. De behandelde tekst geeft details – tegen het middaguur, fel licht – waarvan de schrijvers niet konden
weten. Paulus daarentegen beschrijft met name in Galaten in sobere bewoordingen zijn mystieke roeping door zijn JHWH om de goede tijding van
zijn bemiddelaar te gaan verspreiden. Een aanmerkelijk verschil tussen Paulinisme en nog niet op handen zijnd christendom is hier duidelijk aanwezig.
De weergegeven bewoordingen geven zonder meer aan dat Paulus en Handelingen uit twee verschillende ‘Jezus’ richtingen putten om hun spirituele
boodschap kracht bij te zetten. En bij Paulus blijft dan altijd nog de mogelijkheid open dat hij zelf de aanstichter of bedenker is van zijn ‘heilsboodschap’, die primair uit Antiochië afkomstig schijnt te zijn en wel zo rond 40
CE al bekend was, zeggen christelijke bijbelgeleerden. Echter, mijn boek is
erop gericht aan te tonen dat Paulus zich niet bij een al bestaande ‘Jezus’
richting’ heeft aangesloten, maar nagenoeg zelfstandig een eigen richting in
het leven heeft geroepen, het nog al onderschatte historisch Paulinisme.
Ik vrees dat wij moeten vrezen dat nog dieper gaand onderzoek eens zal
uitwijzen dat zulk een tijding met zo’n verstrekkende inhoud al de ronde
deed vóór een ‘historische’ Jezus aan zijn openbare leven was begonnen.
Hoe kan een schriftelijke verkondiging aan de verkondiger voorafgaan als deze nog geen bekend woord heeft geuit?
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Paulus’ ontsnapping uit Damascus
Hierboven hebben we Paulus’ autobiografisch verslag van zijn fameuze ontsnapping uit Damascus al kort vermeld zonder commentaar. Het loont de
moeite om ook dit stukje eigen geschiedschrijving te vergelijken met de
weergave hiervan in Handelingen met name omdat er een belangrijk feit uit
voort kan vloeien met betrekking tot de biografie van Paulus.
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Paulus in 2 Kor. 11.32-33:

In Handelingen 9.22-25:

Toen ik in Damascus was, liet de
stadhouder van koning Aretas de
stad afsluiten om mij gevangen te
nemen; ik kon alleen aan hem
ontkomen doordat ik in een mand
door een venster in de muur werd
neergelaten.

Saulus bracht de in Damascus
wonende Joden in verwarring
door aan te tonen dat Jezus de
Messias is. Daarom beraamden de
Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter
van hun voornemen op de hoogte.
Ze bewaakten zelfs de stadspoorten om hem te kunnen doden.
Maar Saulus’ leerlingen brachten
hem ’s nachts naar de stadsmuur
en lieten hem daar in een mand
naar beneden zakken.

Opnieuw zullen we onderscheid moeten maken tussen de autobiografische
gegevens van Paulus, hoe beknopt ook, en de literaire fictie die Handelingen
hieraan toevoegt vanuit een dominant anti-joodse houding. De overeenkomst in bewoordingen maakt duidelijk dat het schrijverscollectief of één
van zijn leden, tamelijk goed op de hoogte is van Paulus’ huzarenstukje.
Maar er is een belangrijk verschil dat ons interessante informatie oplevert
over Paulus’ leven. Volgens Paulus’ versie vond zijn ontsnapping uit Damascus waarschijnlijk plaats toen de Nabatese heerser Aretas IV Damascus bezet
hield tussen 37 en 39. Die jaartallen vormen een mogelijk ankerpunt voor een
chronologie van Paulus’ leven. Aannemende dat hij rond 10 van onze jaartelling is geboren, dan was hij nog geen dertig toen hij aan een wisse dood ontsnapte.

Maar in Handelingen is er geen precieze tijdsaanduiding. In plaats daarvan hebben ‘de Joden’ het op Paulus’ leven gemunt in Damascus. Het scenario van Handelingen is historisch onmogelijk in een door een meerderheid
van ‘Arabieren’ gecontroleerde stad. Een joodse minderheid kan niet dag en
nacht de stadspoorten bewaken zonder zelf gearresteerd te worden vanwege
verdacht gedrag.
Dat Paulus in zijn eigen tijd vóór 37 CE aan Joden probeerde duidelijk te
maken dat zijn Jezus een mashiach was, kunnen we nergens in het corpus
vinden. Deze frasering, geschreven op de denkbeeldige rekening van Paulus,
geeft aan dat we ons in het begin van de tweede eeuw al in een nieuwe fase
van spirituele ontwikkeling bevinden. Steeds meer zal benadrukt worden dat
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een geïncarneerde Jezus de Messias is. Hierboven is echter gecursiveerd
een bewuste vertaalfout aan de orde. Er staat in het Grieks dat ‘deze de xristos
is.’ Die formulering vinden we vaak bij Paulus, met en zonder lidwoord, en
bij hem betekent dit dat zijn Jezus een gezalfde van DE HEER is, net zoals
bv. David vóór hem. Weliswaar een denkbeeldig gezalfde, wat de opvatting
alleen maar sterker maakt, omdat we toen nu eenmaal in de spirituele werkelijkheid van denkbeelden, aannames en vooronderstellingen leven. In dit
boek zal ik de gangbare stelling dat een Jezus bij Paulus de Messias was,
blijven bestrijden op grond van het corpus. Ik stel de lezer voor zich in te
beelden dat een Jezus voor Paulus zou knielen en dat hij hem zou zalven.
Hoe zou de grote HEER hierop reageren? Toorn? Wraak? Donder en bliksem, satan sturen?
Opnieuw blijkt dat we Handelingen met voorzichtigheid moeten lezen.
Het anti-joodse element kleurt veel van de verhaallijnen. De grote winst van
het nauwkeurig vergelijken is echter dat we voor Paulus’ biografie wellicht
één vast punt kunnen vaststellen: Paulus was tussen 37 en 39 in Damascus.
Het zal naar ik aanneem wel niemand ontgaan dat ‘het Damascusgebeuren’
niet lang na de veronderstelde kruisiging van een Jezus (ca. 30 CE) plaats
had. Moeten we niet eens gaan nadenken over telepathie met auditieve inhoud voor wat betreft de verhouding tussen een ‘historische Jezus’ en de
echt geleefd hebbende Paulus uit de diaspora? (Paulus van Tarsos (Hand.
22.3) is net zoiets als ‘Jezus van N.’ Nooit is historisch aangetoond dat Paulus uit Tarsos kwam).
Maar, belangrijk: een bekering van Paulus in 31-32 CE, zoals de meerderheid der (gelovige) nieuwtestamentici belieft aan te nemen, d.w.z. nog geen
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2 jaar na de veronderstelde, doch literaire kruisdood van zijn Jezus, wordt
steeds onwaarschijnlijker. We zullen zien.
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Merkabah mystiek
Nu we de belangrijkste autobiografische passages uit Paulus’ brieven voor
ons hebben is het zaak nader in te gaan op zijn mystieke en spirituele ervaringen. Was Paulus een mysticus? Zo ja, wat voor soort mysticus? Was hij
altijd een mysticus of werd zijn leven gekenmerkt door enkele fundamentele
mystieke ervaringen en probeerde hij op grond van die aangrijpende ervaringen een eigen spirituele richting binnen het veelvormig Judaïsme op te
bouwen? Voor de aard van Paulus’ mystieke ervaringen, met name van een
gekruisigde gezalfde heer en het ‘in gezalfde Jezus zijn’, doen we er goed
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aan ons een beetje te verdiepen in de joodse Merkabah mystiek.
Er zijn twee grote mystieke tradities in de ontwikkeling van Israël te onderscheiden: Ma’ aseh Bereshit betreft de mystiek rond de schepping. Bereshit is het eerste woord van het boek Genesis en betekent: ‘In den beginne.’ Deze soort mystiek gaat over meditaties rond het eerste hoofdstuk van
Genesis.
De Merkabah mystiek is van latere datum en vindt zijn oorsprong in het
eerste boek van Ezechiël. Merkabah betekent strijdwagen – de strijdwagen
van YHWH. Aangezien het zinloos is om mystieke ervaringen van een profeet nog eens in mijn eigen woorden weer te geven, wordt de lezer uitgenodigd om zelf thuis op zijn gemak de eerste drie hoofdstukken van Ezechiël
tot zich te nemen. Hier volsta ik met een verkorte weergave.
Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende
wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat
glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een
viertal wezens. Zo zagen ze er uit: ze leken op mensen maar ze hadden elk
vier gezichten en vier vleugels. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag
ik mensenhanden. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de
geest van YHWH hen ook maar dreef. Ze leken op iets dat eruitzag als brandende, vurige kolen; ze zagen eruit als fakkels. En zo flitsen de wezens heen
en weer, als bliksemstralen.
Opnieuw keek ik naar de wezens, en ik zag bij elk van de vier een wiel op de
grond staan. De wielen glansden of ze gemaakt waren van turkoois en ze
hadden alle vier dezelfde vorm: ze leken op een wiel midden in een ander

wiel. Elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Waarheen de geest van
YHWH hen leidde, daarheen gingen de wezens. En boven de hoofden van de
wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Toen hoorde ik
het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem
van de Almachtige.
En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven,
op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.
Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit
alles zag, wierp ik mij voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij
zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ De geest kwam in mij
toen hij met mij sprak (Ezechiël 1.4-2.1, Nbv bekort).

Mystiek moet je leren.
Ezechiël staat niets anders ter beschikking dan de hem bekende delen van de
Hebreeuwse Schrift en het is zonneklaar dat zijn wonderlijke mystieke ervaringen geheel door deze literaire invalshoeken zijn gekleurd. Vanaf Mozes
gaat de verschijning van YHWH vaak vooraf door een storm. Dan ziet Ezechiël drie dieren en een mens, die terug zullen keren in Openbaringen, en
die uiteindelijk de symbolen van de vier evangelisten zullen worden. Dan
verschijnen de wielen binnen wielen en tenslotte heeft hij een visioen van de
Allerhoogste, de Ontzagwekkende op zijn troon. Dit laatste is van buitengewoon belang voor ons begrip van Paulus’ mystiek, omdat de gevorderde
joodse mystiek van voor zijn tijd geheel draait om de contemplatie van de
geheime bedoelingen van de Almachtige – zijn mysteriën – en zijn troon;
‘troon’, niet ‘zoon.’ Het begrip ‘mysterie’ komt symbolisch 7x bij Paulus
voor. De synoptici hebben ieder slechts 1 vermelding, Johannes geen. We
mogen hieruit concluderen dat de geheime bedoelingen van de Allerhoogste,
die geopenbaard zullen worden, voor Paulus van grote betekenis waren. De
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finale bekendmaking van deze bedoelingen is de Apocalyps.
Wat we ook van Ezechiël rechtstreeks in zijn autobiografie bij Paulus terugvinden, is het mystieke opstijgen van de aarde naar de hemel en zelfs
naar het Paradijs om daar geheimen te ontdekken of woorden te horen die
gewoonlijk voor mensen verborgen blijven. Kenners van de joodse mystiek
wijzen erop dat in de oorspronkelijke versie van dit gebeuren de mysticus
hevig tegengewerkt wordt door de demonische ‘engelen der vernietiging.’
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Het zou niet verbazen als hier de aanleiding voor Paulus’ ‘engel van satan’
ligt die hem ‘een doorn in het vlees steekt’ om hem tot nederigheid te manen, zoals we eerder hebben gezien (2 Kor. 12.7). Ook Paulus kan zelf geen
mystieke ervaringen verzinnen en zijn mystiek is en blijft door en door bij128
bels ‘joods’ of niet?
In de joodse mystiek wordt ook volop gespeculeerd over het aflopen van
de aardse tijden en de geheimen die dan geopenbaard zullen worden – Apocalyps – zeer geliefde thema’s van Paulus, zoals we weten. De eigen wendingen die Paulus hieraan geeft zijn uiteengezet in het vorige hoofdstuk.
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Paulusmystiek
Dat Paulus belangrijke mystieke ervaringen heeft doorgemaakt, lijdt geen
twijfel. Daarmee is hij nog geen volbloed mysticus. Elke vergelijking met
christelijke figuren zoals Theresa van Avila, Johannes van het Kruis en Marie
à la Coq gaat mank. Deze hebben hun hele bestaan geofferd aan de mystieke
eenwording met Jezus, tot aan het ontvangen van zijn hart toe. Paulus was
profeet, deeltijd mysticus, een groot reiziger, schrijver van originele brieven
en componist van het magistrale traktaat aan de heiligen in Rome. Willen we
hem toch met een groot christen vergelijken, dan met Franciscus van Assisi.
Die had het ene visioen na het andere en kon op twee plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Zijn sterkste punt is dat hij de stigmata van Jezus, - niet die van
Paulus - ontving en er mee stierf. Net zoals Franciscus lang na hem, heeft
Paulus een eigen spirituele beweging gesticht – het Paulinisme – dat in tegenstelling tot de Franciscaner orde later voor Europa- nauwelijks sporen in
de klassieke geschiedenis heeft nagelaten.
Mystiek moet je leren en je moet je erop voorbereiden mystieke ervaringen te kunnen doormaken. Speciale gebeden, het aanroepen van de op één
na Allerhoogste: ‘Bent U dat heer?’, langdurig vasten, alleen maar bepaald
voedsel eten, sterk vermageren, het doormaken van ernstige ziektes met hoge koortsen zoals een dubbele longontsteking of malaria, kunnen alle gerekend worden voorwaarden te zijn voor de toekomstige mysticus. Niemand
bekommert zich erom dat de mysticus zijn stemmen hoort in het Hebreeuws, Aramees, Grieks, Toscaans, Spaans of Frans.
Paulus voldoet aan een aantal van deze voorwaarden. Naar eigen zeggen
heeft hij vrijwel steeds ontberingen moeten doormaken. Hitte in de zomer,
kou in de winter, gebrek aan voedsel en goede kleding, uitputting door het
vele en verre reizen en meermalen was hij ernstig ziek, wellicht chronisch

ziek?, waarbij hij niemand tot last wilde zijn, kortom zichzelf verwaarloosde.
Paulus wijst zelf met zoveel woorden op de zwakte van zijn lichaam. ‘Ik
kwam bij u toen ik ziek was, en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe
gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten’ (Gal. 4.13-14). Hier mag niet
overheen gelezen worden. Of de Galaten zagen van verre dat hij melaats was
of ze wisten dat hij aan chronische malaria leed, een toen niet te genezen
kwaal. Paulus, zo wil ik voorzichtig suggereren, leed misschien aan terugkerende malaria met hoge koortsen; samen met zijn slechte gezondheid in het
algemeen en zijn lichamelijke verwaarlozing was dit een vruchtbare voedingsbodem voor iemand die eerst het eigen spirituele vertrouwen/‘geloof’
verdedigde tegen andersdenkenden of onverschilligen, en na zijn roeping
zijn eigen nieuwe Judaïstische richting rond riep aan ieder die wilde horen
of niet horen. In dit opzicht is er geen enkel verschil in temperament en
handelwijzen tussen Saulus en Paulus. Ofwel, er was nooit een ‘bekering’
van de joodse Saulus tot de Griekse Paulus, het zijn gewoon twee namen
voor dezelfde persoon.
Lezer, mijn formuleringen zijn zorgvuldig verwoord. Ik zeg niet dat Paulus eerst een voorbeeldige Jood was en dat hij zich op jonge leeftijd fel keerde tegen de eerste ‘christenen’ en een aantal van hen gevangen nam, zo niet
ter dood liet brengen. Ook beweer ik niet dat hij vervolgens zijn heer halverwege tussen aarde en hemel ontmoette en op diens instigatie zich bekeerde
tot het christendom. Zoals we al hebben laten zien is dit een hardnekkige
christelijke mythe uit Handelingen, die zelfs vandaag nog door serieuze au129
teurs wordt aangehangen.
Een speciaal punt wil ik tenslotte nog noemen: armoede en mystiek. Paulus was straatarm en had meerdere mystieke ervaringen. Franciscus’ vader
was welgesteld. Franciscus werd bewust arm en beleefde toen mystieke ervaringen. In het algemeen zijn mystici arm aan aardse goederen en rijk aan
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spiritualiteit. ‘Eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, dan
dat een rijke binnentreedt in het koninkrijk van YHWH’ (Mt. 19.24).
De gekruisigde gezalfd en het in gezalfde heer Jezus zijn
We komen nu tot de kern van de zaak. Voor zover ik weet zegt Paulus nergens dat hij de gekruisigde gezalfde heer=xristos staurooménonon kurios werkelijk heeft gezien. De uitdrukking: ‘Heb ik niet Jezus onze heer gezien’ gebruikt hij in 1 Kor. 9, zoals we eerder zijn tegengekomen. Maar dat hij een
gekruisigde heer heeft gezien, komt niet voor. Zijn ‘zien’ van de heer is een
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verbalisering achteraf van één of andere mystieke ervaring. Die mystieke
ervaring wordt als volgt schamel onder woorden gebracht: ‘JHWH besloot
zijn zoon in/door mij te openbaren’ (Gal. 1.16). En de andere even of nog
belangrijkere mystieke ervaring wordt als volgt onder woorden gebracht: ‘Pas
op het laatst is hij aan mij verschenen’ (1 Kor. 15.8). De mystieke ervaringen
die aan beide bewoordingen ten grondslag liggen kunnen wij niet achterhalen, want het onuitsprekelijke kan niet onder woorden worden gebracht.
Maar we kunnen proberen te begrijpen wat er gaande is. Paulus als diasporaJood verwachtte apocalyptisch een joodse heilsfiguur. In een van zijn extases
heeft de Allerhoogste hem het geheim van zijn zoon geopenbaard. Dat wil
zeggen: de zoon is gekruisigd ter vergeving van alle en aller zonden en deze
zoon is uit de doden opgewekt. Elke voor Paulus en ons waarneembare fysieke verschijning van zijn gezalfde heer na de opwekking, inclusief de
kruiswonden, zoals Crossan aanneemt, moet met kracht van de hand wor131
den gewezen. Jezus verschijnt vanuit de hemel aan Paulus als bewijs dat de
Almachtige hem werkelijk uit de doden heeft opgewekt. Van kruiswonden
wordt niet gerept, alhoewel Paulus uit Galaten het ‘goede’ woord bij de hand
had. Zijn visioen is een visioen van de verheven gezalfde in of uit de hemel.
Misschien was dit in 1 Thess. 1.10 ook het geval, alhoewel daar nog niet over
een geestelijke opstanding wordt gesproken? Nogmaals en wellicht niet ten
overvloede: het autobiografisch gegeven dat de heer aan hem is verschenen,
houdt niet in dat deze heer hieraan historisch voorafgaand, ook werkelijk uit
zijn dood is opgewekt. De vele verschijningen en visioenen uit Tenach en NT
moeten we historisch-psychologisch voor waar houden; opgewekt worden uit
de dood heeft nog nooit iemand meegemaakt, ook Paulus niet.
Maar we zijn er nog niet, want het belangrijkste is nog niet onder de loep
genomen. Visioenen hebben een inhoud, een bedoeling en een speciale betekenis in het leven van de visionair. Dus, waarom spitsen Paulus’ mystieke
ervaringen zich toe op een gekruisigde gezalfde Jezus die uit de doden wordt
opgewekt en die van dan af in de hemel voor al zijn gedoopte aanhangers
geldt als in-gezalfde?
Volgens Paulus wezen alle tekenen van zijn tijd erop dat een joodse gezalfde afgezant van de Allerhoogste nu was verschenen. Dat wil zeggen: onder de bezetting door de Romeinen gaat het al gedeeltelijk geopenbaarde
heilsplan van de HEER in vervulling. De joodse met macht en kracht beklede
heilsfiguur moet de ergst denkbare vernedering ondergaan om de Joden te
redden: de veelvuldig toegepaste kruisdood van de ergste vijand van de Joden

komt alleen hiervoor in aanmerking. Tevens wordt hiermee en hierdoor duidelijk dat deze gezalfde Yeshua de werkelijke redder is. Na zijn opwekking
uit de doden wordt hij de gezalfde in de hemel, onze heer, die nog tijdens
Paulus’ leven zal neerdalen bij het afbreken van de aardse tijden. Allen die
inmiddels door Paulus’ inspanningen op deze heer zijn gaan vertrouwen en
zijn gedoopt, zijn in-gezalfde en dat is grotendeels zo ervaren en in onze
ogen mystiek ingekleed. Vervloekt is hij die aan het hout hangt, citeert Paulus de Schrift. Maar dat is een slecht gekozen citaat uit Deut. 21.22. Want in
de welhaast voorwereldlijke tijd van de Thora wordt natuurlijk niemand gekruisigd omdat er in geen velden of wegen boze Romeinse bezetters te bespeuren waren. Hier is gewoon steniging en daarna ophanging bedoeld en
als Paulus het serieus meent met al zijn ‘Thoracitaten’ dan moet hij consequent zijn en zeggen dat de verschenen gezalfde Jezus opgehangen is aan
een boom en niet dat hij gekruisigd werd. En wellicht is dat ook zo en moeten we ‘kruisigen’ heel vaak metaforisch opvatten. Deze gehangene is de
‘zoon’ van de Almachtige die in hem geopenbaard is. Dus de meest vernederde is nu de meest verhevene en zit thans geestelijk bij zijn ‘vader’ aan
diens rechterhand in de oudste hemel, ook al weer volgens de Schrift. Alle
Paulinisten die nu in-gezalfde-in-de hemel zijn, kunnen met een gerust hart
de parousia afwachten, want zij zijn gered door onvoorwaardelijke het heel-al
omspannende genade, liefde en rechtvaardigheid van de enig echte HEER.
De inhoud en betekenis van bepaalde apocalyptische en mystieke passages uit de Hebreeuwse Schrift hebben veel meer invloed gehad op de voornaamste denkbeelden van Paulus dan welke gangbare receptiegeschiedenis
ook maar zou kunnen verwerken. Of moet ik zeggen: welke christelijke interpretatie ook zou willen accepteren?

Temperament en karakter
Nooit zullen wij Paulus’ persoonlijkheid kunnen leren kennen. Alles wat
bijbelgeleerden daarover in de loop der eeuwen hebben opgemerkt zegt
meer over deze geleerden dan over Paulus. We zullen bescheiden moeten
zijn en voorzichtig uit zijn echte brieven de basis van zijn persoonlijkheid,
zijn temperament, afleiden. Maar, naar het woord van de Vader des Vaderlands, men hoeft niet te slagen om vol te houden, noch te verzwakken terwijl
men zijn best blijft doen.
Vanaf de Griekse oudheid worden onderscheiden het cholerische, het
melancholische, het sanguinische en het flegmatische temperament. Hippo-
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crates dacht terecht dat onze primaire gedragingen worden beheerst door de
menging van onze lichaamsstoffen waarin hij onderscheidde: gele en zwarte
gal, bloed en flegma. Had hij in onze tijd geleefd, dan zou hem de Nobelprijs
niet ontgaan zijn, al ware het alleen al om dit grandioze inzicht. Als de gele
gal overheerst, dan handelen wij overwegend cholerisch, als de zwarte gal
overheerst, dan zijn wij overwegend melancholisch ingesteld. Bij het sanguinisch type jaagt het bloed sneller door de slagaderen – ook al weer een
ontdekking van Hippocrates – en bij het flegmatische type overheerst het
flegma/slijm. Voor zijn tijd en in zijn leefwereld was dit een goed bruikbare
typologie van karakters en vaste gedragingen waarmee je in het dagelijks
leven vooruit kon. Hippocrates was niet van mening, dat sommige mensen
een melancholisch ‘innerlijk’ bezitten, want noch het innerlijk, noch ‘het
psychische’ bestond in zijn tijd.
Vandaag de dag zijn fysiologie en genetica zo ver ontwikkeld dat wij niet
meer spreken over lichaamsstoffen, maar over onze primair/secondaire
functie, activiteitsniveau en emotionaliteit als basiseigenschappen van ons
temperament. Met name de beroemde psycholoog Hans Eysenck heeft zich
grote moeite getroost om aan te tonen dat de primaire-secondaire reactiewijze die hij extraversie en introversie noemt, in onze fysiologie is vastgelegd.
Geheel in overeenstemming met wat Hippocrates al doceerde, nemen hedendaagse psychologen thans aan dat gewone mensen meer of minder actief
zijn, meer of minder emotioneel reageren en meer of minder primair dan
wel secondair reageren als basale eigenschappen die zij nu eenmaal bezitten.
Let wel, het gaat hier om gedragingen die uit ons temperament voortvloeien.
Naast de al vier genoemde temperamenten van Hippocrates onderscheiden
we nog een vijfde type: de gepassioneerde. Zo komen karakterkundigen tot
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vijf temperamenttypen:
Cholerisch, AEP:
Flegmatisch, AnES:
Sanguinisch, AnEP:
Melancholisch, nAnES:
Gepassioneerd, AES:

actief
actief
actief
niet-actief
actief

emotioneel
niet-emotioneel
niet-emotioneel
niet-emotioneel
emotioneel

primair reagerend
secondair reagerend
primair reagerend
secondair reagerend
secondair reagerend

De verschillen zijn gradueel. Het is duidelijk, dat er maar twee temperamenttypen zijn die door drie positieve grondeigenschappen worden gekenmerkt: de cholerici en de gepassioneerden. Speciaal bij deze twee moet men

dus bedacht zijn op mengtypen; terwijl een mengtype van flegmatisch en
sanguinisch minder vaak voorkomt.
Passen we nu deze temperamenttypologie toe op Paulus, dan is het uit de
autobiografische passages uit zijn brieven duidelijk dat wij bij deze profeet
van doen hebben met een vrijwel uitgesproken gepassioneerde man, met cholerische trekjes die van tijd tot tijd de kop op steken. Het is een buitengewoon actieve man die naast studie van de Schrift, kennisname van kleine
gedeelten van de Griekse filosofie van zijn tijd en het ondernemen van kolossale reizen, ook nog tijd vond om heel wat brieven te dicteren die helaas
bijna alle verloren zijn gegaan. Paulus heeft in één leven meer gepresteerd
dan de twaalf apostelen bij elkaar; van hem hebben wij nog schitterend overgeschreven materiaal, van hen slechts literaire ficties.
Paulus’ emotionaliteit spat van zijn brieven af; lees en herlees ze. Deze
man kan woedend worden als het om ware spiritualiteit gaat. In de zes brieven wordt de geadresseerden in schitterende bewoordingen de les gelezen.
De vermaningen vliegen hun als zweepslagen om de oren. De catalogi van
zonden die zij allen met regelmaat begaan worden hen met nauwelijks ingehouden woede keer op keer in het gezicht geslingerd. Voorop hoererij en
overspel en dat om een goede reden: wie zondigt, zondigt buiten het lichaam. Maar wie hoereert en overspelig is, die zondigt in het eigen lichaam
en kan dus niet tegelijkertijd in-gezalfde Jezus zijn. Hij of zij verderft het
eigen lichaam en het lichaam van de ander waarmee de zonde wordt gepleegd.
En dan het traktaat voor de Romeinen. Ik hoef hier niet te herhalen noch
uit te werken, dat dit geschrift behoort tot de hoogtepunten van de Westerse
spirituele letterkunde. Zou Paulus in onze tijd hebben geleefd, dan zou hij
prijzen voor essayïstiek hebben gewonnen en de kwaliteitsbladen zouden
hem alle een vaste column hebben toebedeeld. De denkarbeid die uit het
traktaat spreekt kan alleen maar verricht zijn door een uitgesproken secondair type, vergelijkbaar met Augustinus, Pascal, Descartes en Abraham Kuyper.
Paulus’ overwegend secondaire functie is duidelijk. Zonder deze grondeigenschap waren de vermoedelijk tientallen brieven nooit tot stand gekomen.
Over de inhoud moet jarenlang zijn nagedacht. Ik vat deze inhoud noch als
theologie, noch als christologie op, daarvoor zit er te weinig systematiek in
de brieven en zijn ze, paradoxaal genoeg, te vroeg geschreven. Maar, dat hier
een groots perspectief op een nieuwe spirituele richting binnen het veelvormig
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Judaïsme wordt geboden, staat buiten twijfel. Nog beter gezegd: door zijn
vernieuwende spiritualiteit op papier te zetten, wordt de vraag naar wat dat
‘veelvormig Judaïsme’ eigenlijk inhield alleen maar spannender. We komen
hierop meerdere keren terug bij de behandeling van de brieven in de volgende hoofdstukken en met name bij de behandeling van Romeinen.
Wat zou er met het christelijke Westen zijn gebeurd als het Paulinisme
het gewonnen had en niet de Jezus in meervoud van de evangeliën? Zouden
de gelovigen elke dag en elke nacht in spanning de parousia blijven verwachten?
We moeten wel voorzichtig zijn met Paulus’ secondaire functie. Want
van tijd tot tijd reageert hij ook primair en dan is zijn gedrag mede cholerisch
onderbouwd.
Samenvattend: een gepassioneerde man die zijn leven op het spel zet om
de wereldomspannende betekenis, in zijn ogen, van ophanging (‘kruisiging’)
en opwekking uit de doden van zijn idool aan ieder die het horen of lezen wil
kond te doen. Een asceet, een wereldverzaker die zonder enig persoonlijk
gewin zich volledig inzet voor de goede zaak, voor de goede tijding die er is
voor alle toen levende mensen: ‘Joden’, Romeinen, Grieken en andere volkeren. Voor de goede orde: Paulus noemt ‘Rome’ twee keer, ‘de Romeinen’
niet. De gebruikelijke betiteling ‘Romeinen’ voor het traktaat voor de ‘geroepen’ heiligen in Rome, is dus eerder verduisterend dan verhelderend.
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Abraham Kuyper als Paulus’ evenknie in temperament
We kunnen dichter bij Paulus’ karakter en persoon komen door een bekende
gepassioneerde theoloog te bekijken over wie veel meer te boek staat dan
over Paulus. Zo iemand is Abraham Kuyper (1837-1920), de voorman van
e
e
het gereformeerde volksdeel in de laat- 19 en vroeg 20 eeuw.
Slechts het noemen van enkele eigenschappen van Kuyper is voldoende
om duidelijk te maken hoezeer hij op Paulus lijkt. IJverig en altijd hard werkend; blonk uit in zijn theologische studie. Van tijd tot tijd overspannen.
Stichter van een kerkgenootschap; schrijver van talloze godsdienstige verhandelingen. Groot redenaarstalent met veel overtuigingskracht. ‘Met iets
worstelen’ hoorde men hem nog tot op hoge leeftijd gebruiken. Verwaarlozing van details. Een geweldige syntheticus die zich vaak niet bekommerde
om de feiten. Die geen feiten meer nodig had vanuit zijn rotsvaste geloof.
Met harde hand werd schoonschip gemaakt. Als Colijn het over Kuyper heeft
dan kunnen we even zo goed Paulus invullen: ‘Bij deze heros met grootse

allures, met een geweldige visie, openbaarde zich de neiging om alles af te
leiden uit één idee en tot een onaantastbaar stelsel te herleiden.’ Werk, werk
en nog eens werk, daarmee is hij bezig, dag en nacht. Het christelijk doel
heiligt de christelijke middelen bij deze machtspoliticus. Eigenlijk duldde hij
geen tegenspraak.
De overeenstemming is treffend, maar niet volledig; gelukkig niet. Omdat Kuyper niet dacht dat de ‘einden der tijden’ hem omringden, vond hij
een groot deel van zijn persoonlijk levensgeluk in zijn huwelijk en in zijn
gezin. Met overgave was hij het middelpunt van het gezinsleven; disharmonie kon hij hier niet velen. Wat fout zat moest meteen goed worden gemaakt.
Ook hier blijkt een belangrijk verschil met Paulus. Voor zover we mogen
gissen was Paulus niet gelukkig, als dit al een categorie is die op hem van
toepassing is. Kuyper was een zeer gelukkig mens, zoals zo veel gereformeerden die hun geslaagde maatschappelijke positie stiekem toch zien als
een teken van gods uitverkiezing. Verschillen Paulus en Kuyper op dat fundamentele punt: YHWH’S onwrikbare en vaststaande uitverkiezing? Of zijn
zij er beide van overtuigd tot de geredden te behoren?
Het meest wezenlijke verschil tussen Paulus en Kuyper is natuurlijk de
afwezigheid van mystiek en lijden bij de laatste. Kuyper is geen ‘joodse’ mysticus maar een verbale protestantse reus. Niet ontbering maar het geschreven Woord moet het volksdeel der kleine luyden tot verheffing brengen. In
1901 riep hij zijn aanhangers op politiek te gaan samenwerken met de
rooms-katholieken, teneinde de macht van de liberalen te breken. Zware
woorden werden ingezet: “De liberale staat is een atheïstische schepping”,
riep hij keer op keer uit. Hier wordt het woord ‘schepping’ eigenaardig gebruikt. Zijn strategie had succes, de christelijke partijen wonnen de verkiezingen en Kuyper kon gaan regeren van 1901 tot 1905.
Eerder was de stichting van de Vrije Universiteit in 1880 één van zijn
grootste en volle voldoening schenkende daden.
Wetenschap en religie
Wat betreft de verhouding van wetenschapsbeoefening aan de VU en zijn
gereformeerde geloof was Kuyper ondubbelzinnig van mening dat beoefening en resultaten van wetenschappelijk werk altijd ondergeschikt waren aan
zijn versie van de Heilige Schrift. In 1886 leidde hij de doleantie waarbij ca.
300.000 leden zich afscheidden van de Nederlands Hervormde Kerk, een
ware theologische en organisatorische triomf voor Kuyper. ‘Doleantie’ bete-
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kent onder meer ‘klagen’ en in die zin voegen Kuyper en zijn volgelingen
zich moeiteloos bij de klagende profeten van Israël en onze vrijwel dagelijks
klagende profeet Paulus.
“Christelijke wetenschap is volgens Kuyper niet wetenschap beoefend
door een professor die ook nog christen is, maar een wetenschap die naar
beginsel, methode en resultaat christelijk is. Het einddoel is [altijd]: ‘Het
kennen van de enige waarachtige God en Jezus Christus.’ Daarbij was het
woord van God de enige richtsnoer. Als wetenschappelijke vondsten in strijd
zijn met de Heilige Schrift, dan dienen ze als hypothesen ter zijde worden
134
geschoven.” Het woord van zijn god is voor Kuyper even heilig als het voor
Paulus was. Krachtig geformuleerd: de Schrift = Gods woord. “De Schrift is
een organisme. Niets kan er bij. Niets er af. Wanneer ik de (…) heilige Schriftuur lees, dan spreekt niet Mozes noch Johannes tot mij, maar de Heere
mijn God (…) Ware het beeld niet te onheilig, ik zou zeggen, gelijk de telephoon, een toespreken uit de verte is, zo ook is mij dat boek der testamen135
ten.” Net zoals de paus in 1871 zich onfeilbaarheid had laten toekennen, zo
was Kuyper van mening dat het Woord van zijn God berustte op diens onfeilbaarheid. Kuyper zou nagenoeg mijn hele boek als ‘gebeuzel’ afdoen,
want de ‘opperste Kunstenaar’ heeft voor eens en voor altijd gesproken en
interpreten moeten zich niet verlustigen in ongerijmdheden en tegenspraken die de boeken der testamenten als mensenwerk nu eenmaal eigen zijn.
Bij zoveel kracht en macht die op geheel Israëlitische wijze aan het
Woord wordt toegekend, behoeft het geen verwondering dat Kuyper het paradijsverhaal uit Genesis voor werkelijke geschiedenis houdt. Het voert in
het kader van dit hoofdstuk te ver Kuyper hierover in extenso te citeren; een
paar duidelijke uitspraken moeten volstaan. “Dat God alzoo feitelijk in het
Paradijs sprak en in deze eerste hoofdstukken [van Gen.] een verhaal voor
ons ligt van gebeurtenissen die zich alzoo werkelijk hebben toegedragen, en
waarin metterdaad diezelfde woorden gesproken zijn (…) dat het letterlijk op
elk woord, ja op elke letter aankomt (…). Ook als er staat wat de slang sprak,
moet ge zekerheid bezitten, dat metterdaad deze en geen andere gedachte uit
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Satan den mensch toekwam.”
Ruim voor in 1926 gereformeerden met elkaar op de vuist gingen over
het werkelijk of symbolisch spreken van de slang, had Kuyper zijn onwrikbaar standpunt al ingenomen: de slang heeft werkelijk gesproken en de
mens misleid.

Kuyper en de evolutiehypothese van Darwin. In 1859 verscheen van de
hand van Charles Darwin (1809-1882) zijn omvangrijke werk On the Origin
of Species by Means of Natural Selection, Or, The Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life. Darwin betoogde dat de soorten niet geschapen zijn,
zoals Linnaeus nog als vaststaand had aangenomen, maar dat zij in een miljoenen jaren durend proces waren geëvolueerd onder steeds veranderende
fysische omstandigheden. Soorten kunnen verdwijnen en soorten kunnen
overleven als zij het best aangepast zijn. Stormen van kritiek vielen over hem
heen, vooral van christelijke zijde. Was de mens ook als soort ontstaan? De
mens als zodanig werd in 1859 nog niet behandeld, maar in 1871 gaf Darwin
antwoord op vele vragen in de Descent of Man. Ja, ook de mens was als soort
ontstaan, niet door een god geschapen, en had het tot nu toe evolutionair
goed gedaan. Nog meer christelijke kritiek, nog meer religieus kabaal volgde.
Spotprenten beeldden Darwin af als aap. Darwin was zo verstandig zich bij
al dit fanatieke religieuze rumoer om hem heen niet als atheïst te afficheren,
maar trouw aan zichzelf als agnosticus te opereren. Van wetenschappelijke
zijde werden zijn denkbeelden positief ontvangen en opmerkelijk snel nagenoeg volledig geaccepteerd. Maar niet door Kuyper.
In 1899 hield Kuyper zijn oratie met als titel: Evolutie. Openingszin die
de toehoorders deed sidderen: “Onze negentiende eeuw sterft weg onder de
hypnose van het Evolutie-dogma.” Voer voor filologen: de net voor hem door
Charcot en Freud gebruikte hypnose ter behandeling van hysterische vrouwen wordt gecombineerd met ‘dogma’, wat aangeeft, dat Kuyper ervan overtuigd is dat Darwin al lang is geaccepteerd. “Het ongelooflijk succes, dat de
Darwinistische theorie hebben moest”, zei hij op college; let op dat ‘ongelooflijk.’ We kunnen hier niet verder op Kuypers bezwaren tegen de evolutiegedachte ingaan. Hij noemt zijn god ‘de Opperste Bouwmeester van het
Heelal’ die als Vrijmachtige met een plan te werk is gegaan. ‘Kennelijk bedoelt Kuyper dat in Gods Raad al vóór de schepping het bouwplan van een
scala naturae was begrepen. We zagen al dat dit volgens hem ook gold voor
137
de Heilige Schrift.’ Kuypers afwijzing van Darwin is mede gestoeld op
diens veronderstelde mechanistische en materialistische invulling van de
ontwikkeling der soorten.
Kuyper en de parousia
“Tegenover de bestekloze mechaniek der Evolutie stellen wij het geloof in
dat eeuwige Wezen, dat ‘alle ding gewerkt heeft en nog werkt naar den raad
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zijns willens’, zo besluit Kuyper zijn rede. Kortom: de christelijke leer en de
wetenschap zijn elkaar uitsluitende systemen, een gezichtspunt waarin ik
mij als agnosticus kan vinden. Met dien verstande, dat wetenschap op geen
enkele wijze ondergeschikt is aan welke religieuze overtuiging of inzichten
ook. Religie hoort naar haar aard in het domein van de metafysica, ze ligt
buiten waarneming en empirische toetsing. Zoals we al meerdere keren naar
voren hebben gebracht zijn alle metafysische en alle theologische problemen
138
zinledig.
Nog steeds bezig met de vergelijking van Paulus en Kuyper, zijn we benieuwd naar diens standpunt over de parousia. Geven we hierover, ter afsluiting, het woord aan Kruyswijk:
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Zo kwam Kuyper aan het einde van zijn evolutierede terug op zijn uitgangspunt: de voortdurende vaderlijke sturende zorg van god voor Zijn schepping
volgens een van te voren geconcipieerd plan. Nauwelijks noemde hij het
scheppingsverhaal uit Genesis, en al evenmin het Schriftgezag. Hierdoor steeg
hij uit boven het formele belang van het letterlijk Schriftgezag. Ook de Schrift
zal immers eens een einde nemen, bij de parousia. Maar waar het Kuyper ten
diepste om gaat is het Raadsbesluit Gods en de plaats die de mensheid als collectief en ieder mens als individu in het heilsplan van God met de wereld in139
neemt.
Nagenoeg alle punten die Kruyswijk hier noemt zijn ook bij Paulus te vinden. De Allerhoogste zorgt voortdurend voor zijn schepping volgens een van
te voren vaststaand geheim plan. We moeten de letter van Tenach voortdurend interpreteren in het licht van de gekomen gezalfde Jezus. De Hebreeuwse Tenach zal bij de parousia niet verder aangevuld kunnen worden.
De laatste zin zou zo maar van Paulus’ eigen hand kunnen zijn.

Het temperament van Jezus in meervoud uit de evangeliën
Er zijn veel meer Jezussen, er zijn om
precies te zijn 144 Jezussen, maar de
meeste hebben zelfmoord gepleegd.
Arnon Grunberg
(NRC Handelsblad 1-7-2013)

Alle pogingen om de zogenaamde ‘historische’ Jezus op het spoor te komen
moeten bij voorbaat schipbreuk lijden omdat over een man uit Nazareth historisch niets is te vinden. De voormalige paus van Rome stelt dan ook terecht
140
dat: “De enige Jezus die we kennen is de Jezus uit de evangeliën.” Hier is
geen speld tussen te krijgen. De vier canonieke evangeliën schetsen een paar
eigenschappen van Jezus in meervoud die we net als bij Paulus kunnen toetsen aan de temperamentleer.
Als we naar het activiteitsniveau van Jezus kijken, dan is het daarmee matig gesteld. De man wandelt wat rond, doet hier en daar een duiveluitdrijving, geneest een zieke en spreekt soms wijze woorden. Geen verre reizen,
geen echte ontberingen en bovenal: hij komt niet op het idee om zijn wijze
woorden op papier te zetten. Hij is op de keeper beschouwd ook geen groot
ijveraar voor zijn eigen boodschap, want als puntje bij paaltje komt verwijst
hij naar de Schrift of naar de wil en bedoelingen van zijn hemelse vader.
Zijn formuleringen zijn slordig en dubbelzinnig, echt een man die niet gewend is om logisch te denken en ordelijk te argumenteren. Jezus is zeker
niet uitgesproken actief, maar ook niet apathisch. We noteren met een slag
om de arm: A.
Paulus is een zeer emotioneel man, dat zullen we nog talloze keren zien
in dit boek. Maar Jezus? De rust zelve, geen opvliegingen, geen scheldpartijen, niet iemand die mensen ter dood veroordeelt die hij niet kent. Mij dunkt,
iemand die overwegend niet-emotioneel is. Wij noteren dus: nE.
In de evangeliën kunnen we Jezus nauwelijks betrappen op heftig primair reageren. Zo hebben de onbekende schrijvers hem niet neergezet; geportretteerd is een te groot woord. Primair reagerende mensen verzetten
zich spontaan tegen van alles en nog wat en later hebben ze daarvan dan
weer spijt. Waartegen verzet Jezus zich nu werkelijk? Zijn emotionaliteit ligt
tussen secondair en primair in, maar is overwegend secondair. We noteren:
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S. Alles bijeengenomen krijgen we voor Jezus: AnES: dat is het flegmatische
temperamenttype, met melancholische trekjes.
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Over de melancholische flegmaticus valt het volgende op te merken. Als
hoofdkenmerken kunnen worden genoemd: rustig en kalm, geduldig, overeenstemming tussen beginselen en handelen, vasthoudend, geen aandacht
voor eigen uiterlijk, geloofwaardig, bedachtzaam, één lijn aanhouden, uitgesproken sympathieën, spreekt nauwelijks over personen en weinig lachen. De
gecursiveerde temperamenteigenschappen lijken mij van toepassing op Jezus in meervoud. Een beetje lezer van Tenach, de brieven van Paulus en het
Nieuwe Testament weet dat er weinig gelachen wordt. Lachen komt alleen
voor in de zaligsprekingen in Lukas 6. ‘Zalig zijn jullie die nu wenen, want
jullie zullen lachen.’ En in de wee-uitspraken: ‘Wee jullie die nu lacht, want
jullie zullen treuren en wenen’ (6.21.25). Is dit dezelfde meester die spreekt
of worden we weer getrakteerd op een paradox: lach niet te gauw, want weldra zul je huilen? Van Jezus zelf wordt nergens bij Paulus of in het NT gezegd dat hij lacht. Huilen komt bij Paulus niet voor. In de canonieke evangeliën is maar één vindplaats in Markus c.s. 5. ‘Ze kwamen bij het huis van de
leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te
huilen en te weeklagen’ (5.38). Van Jezus zelf wordt nergens gezegd dat hij
huilde. Nee, voor de meest menselijke van alle emoties moet je niet bij Pau142
lus zijn of in het Nieuwe Testament onder het trefwoord ‘Jezus’.
Mensen zijn de enige zoogdieren die kunnen huilen. Wie zei er nog dat
mensen van apen afstammen? Het toeschrijven van huilgedrag aan dieren
om ons heen is één van de meest verfoeilijke antropomorfismen. Dieren
kunnen pijn ervaren, maar huilen kunnen ze niet.
Bij Jesaja en Jeremia wordt heel wat afgehuild. ‘Huilt, want de dag des
HEEREN is nabij’ (Jes. 13.6). Nee Jesaja, antwoordt Paulus: lach en wees
verheugd, de dag van de heer komt morgen.

Het temperamenttype ‘Markus’: een typische cholericus
Van het zeer afwijkende evangelie van Johannes wordt vrijwel unaniem aangenomen dat het niet door een onbekende eenling Johannes is geschreven,
laat staan door Johannes die altijd bij het kruis wordt afgebeeld. In de tweede
eeuw had zich een ‘school van Johannes’ gevormd die dit evangelie heeft
voortgebracht. Noch op de tamelijk bizarre inhoud, noch op de brokkelige
kenmerken zal hier worden ingegaan. Onze aandacht richt zich nu op het
temperamenttype van de oudste synoptische evangelist: Markus. Alhoewel
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het onze vaste mening is dat alle vier evangeliën uiteindelijk door hun redactiebureaus zijn samengesteld, is het toch zo dat er grote verschillen in aanpak, schrijfwijze en bedoelingen geconstateerd kunnen worden. In de gangbare literatuur wordt dit overwegend toegeschreven aan de theologische intenties van de verschillende evangelisten en de doelgroepen die hen voor
ogen stonden.
Nemen we Markus als voorbeeld van deze benaderingswijze. Zowel
Kümmel als Schnelle nemen aan dat het oudste evangelie is geschreven door
een onbekende ‘christen’ die later de naam Markus kreeg. Christen kan niet
juist zijn, want in die tijd waren er nog geen christenen, de rest klopt. De
schrijver beheerste naast het Grieks ook het Aramees, zoals de correcte
schrijfwijze van talloze Aramese en Hebreeuwse woorden duidelijk laat zien.
Het evangelie was waarschijnlijk bedoeld voor een kleine gemeenschap van
Grieken en enkele ‘Joden’ die zich gezamenlijk bekend hadden tot de woorden en daden van een gezalfde heer Jezus. Er is, volgens de christelijke uitleggers, maar één rode theologische draad die door dit korte evangelie loopt:
‘De opgestane gezalfde Jezus is niemand anders dan de aardse, gekruisigde
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Jezus van Nazareth.’ Schnelle doet hier grote stappen gauw thuis. Want de
enige vermelding van Nazareth in Markus, 1.9, luidt: ‘Kwam Jezus vanuit
Nazareth.’ Nergens laat ‘Markus’ blijken dat hij de overbekende, later ontstane samentrekking, als identiteitskenmerk hanteert.
Met het duidelijke voorbehoud dat we niets over een historische ‘Markus’
weten, kunnen we wel uit de tekst afleiden dat we hier met een bijzondere
manier van vertellen te maken hebben. We zullen het niet hebben over het
aantal keren dat ‘en’ voorkomt. Dit voegwoord is zo gebruikelijk dat Trommius wijselijk achterwege liet om alle vindplaatsen bij Paulus en in het NT te
vermelden. Maar wat te denken van euthus: dadelijk, terstond. Dit tijdswoord
komt minimaal 42x bij Markus voor, 7x bij Matteüs, 1x bij Lukas en in Han145
delingen en 3x bij Johannes. De levendige en gehaaste verteltrant in of van
Markus is dus een hoofdkenmerk. Alsof we in een film zijn beland waarin
de regisseur aan een stuk door roept: ‘Actie’, moet de Jezus van Markus bij
voortduring van alles en nog wat doen, zijn uitspraken zijn ondergeschikt.
Deze regisseur blijkt uit andere typische zinswendingen primair reagerend
en emotioneel te zijn ingesteld. Deze eigenschappen tezamen genomen leveren voor ‘Markus’ een cholerisch temperament op: AEP. Ter vergelijking:
Paulus deelt Activiteit en Emotionaliteit met Markus, maar hij is een secondair reagerend persoon en dus een gepassioneerde.
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Luther lijkt op Markus, Abraham Kuyper op Paulus. Markus en Luther
zijn ieder op hun manier revolutionairen die met hun vurige woorden bewegingen in het leven roepen. Secondaire typen zoals Paulus en Calvijn zijn
grote denkers die pas later via hun diepzinnige geschriften invloed beginnen
te krijgen. Dat we noch in Efeze, noch in Korinte na Paulus’ verschijden ook
maar iets van zijn werkzaamheden terugvinden, zegt in dit verband wel iets.
In een vervolg op dit boek zullen we uitgebreid terugkomen op een inhoudelijke vergelijking van de brieven van Paulus en het traktaat voor de
Romeinen met het evangelie naar Markus. Dan zal blijken dat er weinig
overeenkomsten zijn vast te stellen. Blijkbaar hebben Paulus eerst en Markus later het over heel verschillende Jezussen, literair wel te verstaan. De
agnostisch theoloog hoeft geen uitspraken te doen over de vraag of een Jezus, met welke bijnaam ook, ooit ‘werkelijk’ heeft geleefd.

Paulus’ persoonlijkheid
Met alle voorbehoud dat we steeds blijven maken, kunnen we met behulp
van de moderne persoonlijkheidspsychologie proberen nog verder in Paulus’
karakter door te dringen met als grondslag zijn gepassioneerde temperament.
Volgens de thans meest aanvaarde persoonlijkheidsleer worden vijf fundamentele factoren onderscheiden waarop mensen van elkaar verschillen en
die duidelijk hun persoonlijkheid kleuren:
e
Neuroticisme. Vanaf het eind van de 19 eeuw is er grote aandacht besteed
aan onbewuste psychische processen die het normaal of optimaal functioneren van het individu belemmeren of in de weg staan. Indien buitengewoon
onaangename gebeurtenissen verdrongen zijn of schijnbaar vergeten in het
geheugen blijven rondspoken, dan kan zo een verdringing het gedrag negatief beïnvloeden. Mannen kiezen steeds weer de verkeerde vrouw; vrouwen
vallen steeds weer voor foute types. Indien het gedrag geremd of belemmerd
wordt vergeleken met een normale manier van leven, dan hebben we te maken met Neuroticisme, aangeduid als N op de NEO-PI persoonlijkheidstest.
Extraversie. Deze term kwamen we al tegen bij de bespreking van de primair-secondaire functie in de temperamentleer. Zonder twijfel zijn mensen
buitengewoon sterk op de buitenwereld gericht, zij hebben het hart op de
tong en laten zich lezen als een open boek. Bij hen zijn weinig geheimen te
ontdekken, zij doen de meeste dingen steeds weer op dezelfde manier en
kunnen moeilijk geconditioneerd worden om iets wat niet goed zit, anders te

gaan doen. Het is niet makkelijk om uitgesproken extraverte mensen in therapie te hebben, omdat hun gedrag nauwelijks veranderbaar is. Deze factor
wordt aangeduid met E. De omgekeerde gedragswijze wordt introversie genoemd.
Aangenaamheid. In het gewone dagelijkse intermenselijke verkeer speelt
de factor aangenaamheid een grote rol. Een plezierig iemand om mee om te
gaan, iemand die goed in zijn vel zit, opgeruimd, niet zeurderig, plezierig
voor anderen en een goede dunk van zichzelf heeft. Deze factor wordt aangeduid met A.
Consciëntieusheid. Je kunt taken met veel aandacht en nauwgezetheid
doen of je kunt de eeuwige sloddervos blijven: C.
Openheid. Openheid is niet hetzelfde als extraversie. Openheid heeft met
je karakter te maken. Je hebt er weinig moeite mee om open en eerlijk naar
anderen te zijn, ook als dat soms vervelende dingen inhoudt of met zich
meebrengt. Geen dingen achterhouden; geen gewoonte ervan maken om al
maar weer spelletjes te spelen tot iedereen er genoeg van heeft. Geen achterbaksheid, maar zeggen waar het op staat, als dat moet: factor O.
Van deze 5 factoren, de zogenaamde Big Five, is uitgezocht hoe stabiel ze
gedurende de levensloop zijn. Neuroticisme, Extraversie en Openheid blijken bij dezelfde personen na 6 jaar hertesten nog steeds op dezelfde wijze in
hoge mate aanwezig.
C en A zijn minder constant, na een periode van 3 jaar bleek C redelijk
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constant, maar A zwakte duidelijk af. Een mens is nooit te oud om te leren?
Passen we nu de zogenaamde Big Five toe op Paulus, op een schaal van 0-12,
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dan ontstaat het volgende beeld, zowel voor Saulus als voor Paulus:
Hoogste score van 12:
Laagste score van 2:
Voor A:
Voor C:
Voor O:

E=extraversie
N= neurotisch
3= aangenaam zijn voor anderen
7=consciëntieus zijn in je werk
8=openheid voor anderen
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Bron: “From compelling and thorough narcissism to selfabnegation and otherdirectedness”, Magai and Hunziker, 1993. But other peasants did not consider him
a peasant at all, but an odd character.

Het temperamenttype van Paulus als gepassioneerd is samengesteld uit Actief, Emotioneel en Secondair reagerend. Uit bovenstaande blijkt dat zijn
persoonlijkheidsfactoren hiermee niet volledig samenvallen. De grootste
afwijking zit in de factor extraversie. Paulus is een veelal emotioneel reagerend mens, wat vaak voor extraversie wordt aangezien. Maar zijn secondaire
of introverte eigenschappen moeten tevens in aanmerking worden geno-

men, anders waren de brieven nooit tot stand gekomen. Dat hij laag scoort
voor ‘aangenaam zijn voor anderen’ kunnen we onderschrijven. Zijn redelijk
hoge score voor consciëntieus te werk gaan klopt ook met wat we autobiografisch van hem weten. Alhoewel hij bij voortduring open staat voor zijn aanhangers: ‘Ik heb mijn mond ver voor jullie opengedaan Korintiërs’, was hij
toch geen aangenaam mens. Daarvoor was hij teveel zeloot, een drammerige
ijveraar voor de in zijn ogen goede zaak.
Of hij werkelijk niet neurotisch was, zullen we nooit te weten komen,
want we hebben o.m. geen inzicht in de manier waarop hij de vleselijke begeerten, waarover hij zo vaak spreekt, zelf koud heeft gemaakt.
Berekenen we tevens de stabiliteit van de factoren, dan geeft de groene
lijn de score voor Saulus aan en de rode lijn de score voor Paulus na diens
roeping.
Er kan maar één conclusie worden getrokken: Saulus en Paulus verschillen nauwelijks van persoonlijkheid, alhoewel je je voor kunt stellen dat Paulus minder extravert werd toen hem de taak toeviel praktische leefregels en
ingewikkelde uiteenzettingen te formuleren en op te schrijven voor zijn eerste aanhangers en deze ter plekke met veel omhaal van woorden steeds weer
moest toelichten.

Paulus’ denkstijl
Zelfs een oppervlakkige lezing van Paulus’ brieven laat zien dat hij fundamenteel in tegenstellingen denkt: goed-slecht, zwak vlees-sterke geest, enzovoorts.
In een structuralistische benadering van een tekst (Propp, Lévi-Strauss,
bv.) is men niet primair geïnteresseerd in de context of de herkomst ervan,
maar let men voornamelijk op de formele kenmerken die eruit naar voren
komen. Deze structuralistische benadering gaat ervan uit dat het denken de
fundamentele eigenschappen van de waarneming volgt. Hierover valt historisch-psychologisch heel veel te zeggen, maar vanwege plaatsgebrek kan
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hierop niet worden ingegaan.
Bij Paulus komen we de volgende binaire tegenstellingen met grote regelmaat tegen:
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aardse Jezus — hemelse gezalfde heer
zoon — vader
duisternis — licht
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verborgen
mysterie
verloren
dood
vlees
zonde
voor ons
toorn
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—
—
—
—
—
—
—
—

geopenbaard
openbaring
gered
eeuwig leven
geest
vergeving
tegen ons
genade

Zetten we deze tegenstellingen in één zin bij elkaar, dan krijgen we: In allesomvattende liefde heeft de vader de zoon laten sterven opdat alle mensen
door vergeving van hun zonden voor eeuwig gered kunnen worden. In de
volgende hoofdstukken zullen we uitgebreid ingaan op de ethische en spirituele implicaties van deze literaire voorstelling van zaken. Daarbij zullen we
steeds letten op Paulus’ manier van argumenteren en zijn gebruik maken
van retorische stijlmiddelen.
Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog heel wat meer tweeledige tegenstellingen bij Paulus te vinden die ieder hun eigen karakter hebben:
verstand
zichtbaar
uiterlijk
eerste Adam
levend wezen
eerste mens
stof
aarde
mens
kleine dagelijkse last

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

hart
onzichtbaar
innerlijk
laatste Adam
geestelijk wezen
tweede mens
geest
hemel
JHWH
eeuwig gewicht aan heerlijkheid

Waarmee we op de juiste plaatsen interpretatief ons voordeel kunnen doen.
In elk geval is duidelijk dat Paulus een echt dualistisch denker is, wat ons
opnieuw te denken geeft over de vraag bij welke school of scholen van het
Griekse filosofisch denken van zijn tijd hij zich het best zou hebben thuis
gevoeld, casu quo van welke van deze scholen hij denkbeelden zou kunnen
hebben overgenomen. Kende Paulus de opvatting over de onsterflijkheid van
de ziel, zoals we die bij Plato aantreffen? Was Paulus vertrouwd met het
ethisch gedachtegoed van de Stoa? Mijn vragen zijn nagenoeg retorisch want
ik kan geen echte invloeden van Plato bij Paulus vinden en de verhouding tot

de Stoa en het Epicurisme moet, naar mijn mening, nog grotendeels worden
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uitgezocht.
Paulus als Schriftgeleerde
De ongeveer 90 à 100 ‘citaten’ uit Tenach/de Septuagint (LXX): hoe gaat hij
hier mee om, wat waren zijn bronnen? Eenheid van citeren of veelheid? Kijk
naar de Pentateuch; de ene keer zit hij er dicht bij, de andere keer switcht hij
weer naar een andere ‘bron’, soms in dezelfde passage. Wat willen al deze
‘citaten’ zeggen? Dat Paulus met een ‘exemplaar’ van de Pentateuch en andere bijbelboeken op zak rondreisde naar heinde en verre, moet uitgesloten
worden. Ook zijn feitelijk raadplegen van een volledig exemplaar van Tenach
blijkt niet uit de gegevens. Waarom het de facto gaat is of hij de toen beschikbare boeken van de LXX voor ogen heeft gehad en voldoende tijd vrij
maakte om precieze aantekeningen te maken. Waarschijnlijk heeft hij van
meerdere Griekse vertalingen gebruik gemaakt, zoals die van Theodotion die
gewoonlijk gedateerd wordt rond het begin van onze jaartelling. De vertalingen van Symmachus en Aquila kan hij niet gezien hebben want die kwamen
pas beschikbaar in de tweede eeuw.
Niet gezegd is dat hij niet redelijk thuis zou zijn in de voornaamste uitgangspunten van het pluriforme Judaïsme van zijn tijd. Maar was hij werkelijk eerst een Farizeeër voor hij het Paulinisme van de grond tilde? En heeft
hij werkelijk onderricht van Gamaliël gehad? Wat zegt hij daarover autobiografisch? Het antwoord is: vrijwel niets.
Over Paulus’ opleidingsniveau en intellectuele bandbreedte is door honderden commentatoren van alles en nog wat beweerd. Hij zou een betrekkelijk laag of middelmatig of hoog tot zeer hoog verstandelijk niveau hebben
bereikt. Men mag kiezen. Hij was buitengewoon goed thuis in de Hebreeuwse Schrift en kon hele stukken uit zijn hoofd opzeggen of opschrijven. De simpele aantekening hierbij is dat niemand toen en nu echt thuis
kan zijn in de gehele Schrift, mede vanwege omvang, buitengewone ingewikkeldheid, interne tegenspraak, (ver-)taalproblematiek en de gelimiteerde
capaciteit van ieders lange termijn geheugen.
Was hij goed thuis in de Griekse filosofische stromingen van zijn tijd,
met name het opkomende neo-platonisme, het cynisme, de Stoa en het epicurisme? Of wist hij bijna niets van Griekse filosofie, wat mijn standpunt is
tot het tegendeel blijkt?
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Hoe men het ook bekijken wil, de christelijke interpretaties van het traktaat aan de Romeinen markeren op een veelzeggende manier een flink deel
van de ‘theologie’ van het Nieuwe Testament. Augustinus heeft uit hoofdstuk 5 zijn leer van de erfzonde afgeleid. Luther meent dat Paulus hier de
grondslag legt voor zijn doctrine van de rechtvaardiging door geloof alleen.
Karl Barth heeft aan lezing en herlezing van Romeinen vrijwel voldoende
om er één van de meest verstrekkende vernieuwingen van het protestantisme op te baseren. Crossan, tenslotte, is van mening dat Paulus nog steeds
e
van grote actuele betekenis is voor de 21 eeuw, met name als het de grondslagen van de democratie en de emancipatie van de vrouw betreft.
Het zal duidelijk zijn dat al deze overtuigingen slechts meningen zijn, inclusief de mijne, die meer zeggen over de verkondiger ervan dan over Paulus’ intellectuele prestaties en zijn meer of minder thuis zijn in de Hebreeuwse Schrift. Als psycholoog ben ik gewend om empirisch te werk te
gaan en dus stel ik voor eenvoudigweg te kijken naar het aantal keren dat
Paulus uit de Schrift ‘citeert’ of ernaar verwijst in zijn 6 brieven en het traktaat voor de Romeinen, en wat de inhoud van die ‘citaten’ of verwijzingen
ons zegt over Paulus’ werkwijze.

Vooruitblik: Paulus’ omgang met de Hebreeuwse Schrift
Vanaf het begin hebben we gesteld dat we de betekenis van Paulus’ brieven
systematisch zullen verbinden met die gedeelten uit Tenach/LXX die hij in
zijn uiteenzettingen binnen het literaire discours brengt. Zijn Hebreeuwse
spirituele background is volgens mij literair mede bepalend voor de inhoud
en de strekking van zijn materiaal. Paulus kon alleen maar achteruit kijken
en dat zullen wij in de volgende hoofdstukken ook doen. De christelijke receptiegeschiedenis van eeuwen wordt hierbij vrijwel in haar geheel netjes
tussen haakjes geplaatst.
In tot dit doel voorlopig vier onderzochte brieven, te weten: 1 Thessalonicenzen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten en het traktaat voor de Romeinen, halen
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Paulus of zijn redacteuren ca. 93x de Schrift direct aan. Er zijn 36 ‘citaten’
uit de Thora, te weten: Genesis 12, Exodus 7, Leviticus 3 en Deuteronomium
14. Er is geen ‘citaat’ uit Numeri of het zouden de mogelijke verwijzingen in
1 Kor. 10 moeten zijn. Een beetje verrassend zou kunnen zijn dat Deuteronomium het boek Genesis verslaat met 2 punten en dat Leviticus maar vier
keer op de 93 vertegenwoordigd is. De onderlinge samenhang tussen Leviticus en Deuteronomium verheldert dit wellicht enigszins. Met een totaalscore

van 36 verklaart de Thora al meer dan 1/3 deel van het geheel aan ‘citaten’ in
deze 4 brieven en het traktaat voor de Romeinen.
De tweede hoogste score wordt behaald door de drie Jesaja’s bij elkaar, te
e
e
weten: 1 Jesaja 11, 2 Jesaja 7 en derde Jesaja 5: 23. Paulus heeft zich sterk
laten leiden door Jesaja, die door hem als één grote profeet wordt opgevat.
Tellen we de andere aangehaalde profeten hierbij op, dan blijkt dat ook de
profeten ongeveer 1/3 van de vindplaatsen vertegenwoordigen. Tellen we nu
de Thora en de drie Jesaja’s bij elkaar op, dan komen we op een totaal van
ongeveer 60 ‘citaten’, dat wil eenvoudigweg zeggen dat ca. 2/3 van alle directe ‘citaten’ van Paulus uit de Schrift hiermee al in kaart zijn gebracht. Is Jeremia een belangrijke inspiratiebron voor Paulus? Met drie aanhalingen of
nog geen 3 % van het totaal, komt Jeremia er bekaaid af. Maar nog lager scoren Job en Habakuk, ieder met twee aanhalingen. Deze profeten moeten
ieder apart nader worden bekeken.
De absolute topscorer is dus Jesaja. De Psalmen worden ca. 19 keer aangehaald en daarmee scoren zij 20 % van het totaal. Een duidelijke voorkeur
blijkt Paulus hier niet te hebben, want bij de Psalmen is de spreiding het
grootst, van psalm 5 en 8 tot 116 en 117. Psalm 69 wordt twee keer aangehaald, dus daar zullen we later goed naar kijken.
Van een grondige kennis van de Hebreeuwse Schrift in zijn geheel blijkt
op grond van deze empirische gegevens tamelijk weinig. 66 % van alle ‘citaten’ komen uit Thora en de drie Jesaja’s, ca. 20 % uit de Psalmen en dat laat
ca. 13 % over voor het overgrote deel van de Schrift die in een moderne uitgave 1300 pagina’s telt, waarvan 265 voor de Thora. Die verhouding blijft in
alle uitgaven hetzelfde: de Thora beslaat ca. 20 % van de Schrift. En van Paulus’ ‘citaten’ is ca. 33 % uit de Thora. Alhoewel het heel goed mogelijk is dat
Paulus echt goed thuis was in de hele Hebreuwse Schrift, laat hij hiervan
weinig blijken. In verband met de dominantie van Deuteronomium, komen
we op dit punt nog terug.
Wat hij wel goed laat blijken is dat er geen ‘citaten’ uit ‘afwijkende’ bijbelboeken bij hem voorkomen: Prediker en Hooglied schitteren door afwe152
zigheid. Prediker die het klassieke Judaïsme op zijn kop zet, wordt genegeerd. Tja, wat moet Paulus met: ‘De toekomst is niets dan leegte (Pred.
11.8)?. Zijn onmiddellijke toekomst is de parousia van zijn hemelse gezalfde
heer, de heerlijkste dag van zijn leven waarop hij met goddelijke goedkeuring zijn koninkrijk mag binnen wandelen.
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En Hooglied (Luthers titel) of beter ‘Het lied der liederen’, met zijn lichamelijke verlangens van vrouw tot man en zijn zinnelijke taal, was dat
anathema - een vloek - voor Paulus? Waarom dan toch de hymne op de Liefde als onbereikbaar goed opgenomen in 1 Kor. 13?
Kort samengevat. Als wij de brieven gaan behandelen, te beginnen met
de oudste, 1 Thessalonicenzen, dan kunnen we van de werkhypothese uitgaan dat in het corpus 1/3 van Paulus’ ‘citaten’ uit de Thora komt, evenals 1/3
uit de Profeten. Ca. 20 % van zijn ‘citaten’ komt uit de Psalmen. Als we per
brief deze citatenrijkdom gaan onderzoeken en we vinden belangrijke afwijkingen van deze percentages, dan moeten we deze met verscherpte aandacht
onder ogen zien.
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Nu we de agnostische benadering van Paulus, heilige namen en namen van
heiligen, het ABC van een historische psychologie, zijn specifieke invulling
van de Apocalyps en Paulus’ autobiografie, temperament en persoonlijkheid
hebben behandeld, gaan we in de volgende hoofdstukken over tot een tamelijk gedetailleerde agnostische behandeling van zijn brieven en het traktaat
voor de Romeinen.
Steeds zal onze benadering minimalistisch zijn onder bewuste weglating
van de christelijke receptiegeschiedenis die voor zoveel voortdurende verwarring over Paulus heeft gezorgd.

