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• Paulus (en Barnabas) voor het eerst naar de 
natiën - 13:7

• Saulus wordt Paulus - 13:9



Handelingen 13

43 Na het uitgaan van de synagoge 
volgden velen van de Joden 
en van de Godvereerders, proselieten 
Paulus en Barnabas 
die hen toespraken en hen overtuigden 
om te blijven bij de genade van God. 



Handelingen 13

44 En de volgende sabbat 
werd bijna heel de stad verzameld 
om het woord van de Heer te horen.



Handelingen 13

45 De Joden nu namen de scharen waar 
en werden vervuld van jaloezie
en spraken de dingen tegen 
die door Paulus gesproken werden 
en zij lasterden. 

> "om hen tot naijver te wekken"
Rom.11:11



Handelingen 13

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 
het was noodzakelijk
dat eerst tot jullie 
het woord van God gesproken zou worden...

want "naar de Schriften" > :47



Handelingen 13

46 ... Maar omdat jullie het verstoten 
en jullie jezelf het aeonische leven 
niet waardig oordelen, 
zie wij keren ons tot de natiën. 



Handelingen 13

47 Want zó heeft de Heer ons geïnstrueerd: 
"Ik heb jou gesteld tot een licht der natiën 
om tot redding te zijn 
tot het uiterste van de aarde." 

nl. in Jesaja 49:6



Handelingen 13

47 Want zó heeft de Heer ons geïnstrueerd: 
"Ik heb jou gesteld tot een licht der natiën
om tot redding te zijn 
tot het uiterste van de aarde." 

gezegd tegen Paulus!



• de tweede profetie aangaande "de Knecht van 
JAHWEH";

• resp. in Jes.42, 49, 50 en 53



Jesaja 49

1 Hoort kustlanden naar mij! 
En attentie volkeren in de verte! 
JAHWEH heeft mij 
van moederslijf aan geroepen, 
vanaf de moederschoot
heeft Hij mijn naam vermeld.

> Mat.1:21



Jesaja 49

2 En Hij heeft mijn mond gesteld 
als een scherp zwaard, 
in de schaduw van zijn hand 
heeft Hij mij bedekt
en Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, 
in zijn pijlkoker heeft Hij mij verborgen.

> verborgen aan Gods rechterhand



Jesaja 49

3 En Hij zei tot mij: jij bent mijn Knecht. 
Israël, in jou toon Ik mijn schoonheid.

interpunctie...
• Jij bent mijn Knecht Israël...
• Jij bent mijn Knecht. 

Israël, in jou toon Ik....



Jesaja 49

4 En ik zei: voor niets heb ik gearbeid, 
ik heb mijn energie gesloopt 
en zinloos uitgeput. 
Zeker, mijn oordeel is bij JAHWEH 
en mijn arbeidsloon bij mijn God.

> gekroond met eer en heerlijkheid - bij God!



Jesaja 49

5 En nu zegt JAHWEH 
die mij van moederslijf aan vormde 
tot zijn Knecht, 
om Jakob tot Hem terug te doen keren, 
maar Israël zal niet worden verzameld...



Jesaja 49

5  ...Maar ik word verheerlijkt
in de ogen van JAHWEH 
en mijn God is mijn sterkte.

• gekomen om Jakob te doen terugkeren;
• Israël wordt niet verzameld;
• maar... Christus wordt verheerlijkt!



Jesaja 49

6 En Hij zei tot mij: 
het is te gering dat je mij 
tot een Knecht zou zijn 
om de stammen van Jakob op richten 
en de bewaarden van Israël te doen terugkeren...

geen herstel van Israël maar...



Jesaja 49

6 ... Ik stel jou tot een licht voor natiën
opdat mijn redding zal zijn 
tot aan de einde der aarde.

"jou" = de Knecht van JAHWEH
aangehaald door Paulus in Hand.13:47



Jesaja 49

6 ... Ik stel jou tot een licht voor natiën
opdat mijn redding zal zijn 
tot aan de einde der aarde.

JAHWEH is Redder... van alle mensen!
= JESHUA





Galaten 1

13 Want jullie hoorden van mijn gedrag, 
ooit, in het Jodendom, 
dat ik de ekklesia van God 
buitensporig vervolgde 
en haar te gronde richtte,



Galaten 1

13 Want jullie hoorden van mijn gedrag, 
ooit, in het Jodendom,
dat ik de ekklesia van God 
buitensporig vervolgde 
en haar te gronde richtte,



Galaten 1

14 en ik vorderde in het Jodendom 
boven vele leeftijdgenoten in mijn soort, 
als een extreme ijveraar 
van de overleveringen van de vaderen.



Galaten 1

15 Maar toen het God behaagde, 
die mij afzonderde
vanuit de schoot van mijn moeder
en roept door zijn genade,

zoals "de Knecht van JAHWEH" in Jesaja 49:1!
Hoort kustlanden naar mij! 
En attentie volkeren in de verte! 
JAHWEH heeft mij 
van moederslijf aan geroepen, 
vanaf de moederschoot



Galaten 1

16 om zijn Zoon in mij te onthullen
opdat ik hem zou evangeliseren 
te midden van de natiën...

niet: aan mij
maar: in mij
=Christus wordt onthuld IN Paulus



Galaten 1

16 om zijn Zoon in mij te onthullen
opdat ik hem zou evangeliseren 
te midden van de natiën...



opwekking 162

uit Psalm 108 - geschreven in de spelonk, toen David
op de vlucht was voor Saul

3 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, 
U psalmzingen onder de natien, 
4 want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, 
tot aan de wolken reikt uw trouw. 
5 Verhef U boven de hemelen, 
o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 


