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▪ Illustratief voor de waarheid dat Paulus de 
"apostel en leermeester van de natiën" is
(Rom.11:13; 1Tim.2:7)

▪ meestal uitgelegd als:
Paulus ging naar- en leerde de natiën

▪ maar... is niet de betekenis van de uitdrukking:
• "van de natiën" - niet: vóór de natiën
• Paulus (hoewel Jood) rekende zichzelf tot de 

natiën - met een 'heidense boodschap'
• en als "apostel van natiën" sprak hij tot Israël 

(Rom.11:13)  
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Paulus arriveert in Jeruzalem
▪ rond 57 AD (rond Pinksteren)
▪ Paulus wist wat hem te wachten stond...

(20:23; 21:10-13)
▪ hij ontmoet de voorman in Jeruzalem: 

Jakobus... >



Handelingen 21

19 En terwijl hij hen (o.a. Jakobus) begroette, 
ontvouwde hij (=Paulus) één voor één, 
wat God onder de natiën doet 
door zijn bediening.



Handelingen 21

20 Toen zij dit nu hoorden, 
verheerlijkten zij God en zeiden tot hem...



Handelingen 21

20 ... u aanschouwt broeder, 
hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn, 
die gelovig geworden zijn 
en allen zijn zij ijveraars van de wet.



Handelingen 21

21 Maar zij werden omtrent u onderricht, 
dat u alle Joden onder de natiën, 
afstandneming van Mozes onderwijst...
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21 ... door te zeggen hun kinderen niet te 
besnijden, noch naar de gebruiken te wandelen.

niet waar!
▪ Paulus is niet tégen de besnijdenis, maar in zijn

Evangelie speelt het geen rol
▪ hij leerde "het Evangelie van de voorhuid" 

(Gal.2:7)
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het vervolg (1)

▪ Jakobus 'adviseert' Paulus demonstratief mee te 
gaan in het onderhouden van de wet 
(21:22-25)

▪ Paulus voegt zich zonder commentaar
(21:26)

▪ na een week is hij de tempel => groot tumult >



Handelingen 21

27 Toen echter de zeven dagen 
op het punt stonden voltooid te worden, 
sloegen de Joden die van Asia waren 
hem gade in de tempel 
en zij brachten heel de schare in verwarring 
en sloegen de handen aan hem. 



Handelingen 21

28 terwijl zij schreeuwden: Mannen! Israëlieten! 
Helpt! Dit is de mens
die tégen het volk en de wet en deze plaats
allen overal onderwijst...



Handelingen 21

28 ... Nu bovendien ook Grieken in de tempel 
naar binnen leidde.
En hij heeft ontwijd deze heilige plaats! 
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het vervolg (2)

▪ Paulus wordt bijna gelyncht door de menigte
(21:31,31)

▪ de Romeinse politie schiet te hulp en wil Paulus 
naar de aangrenzende kazerne brengen
(21:31-36)

▪ op de trap naar de kazerne vraagt Paulus het 
woord tot zijn volk te mogen richten (21:37-39)

▪ hij krijgt toestemming en spreekt zijn 
volksgenoten in het Hebreeuws toe (21:40)

▪ hij vertelt zijn verhaal (22:1-16)
▪ totdat... hij spreekt over de opdracht om 

Jeruzalem te verlaten en naar de natiën te gaan... 
(22:17-21)



Handelingen 22

22 Zij hoorden hem echter aan tot op dit woord; 
en zij verhieven hun stem, zeggende: 
weg van de aarde met zo iemand, 
want hij behoort niet te leven!



Handelingen 22

23 En toen zijn luidkeels riepen 
en met hun bovenkleding gooiden 
en stof in de lucht wierpen,  



Handelingen 22

24 beval de hoofdman over duizend 
hem binnen te leiden in de legerplaats 
zeggende hem met geselingen te ondervragen 
opdat hij te weten zal komen 
om welke reden zij zo tot hem terugriepen.



Handelingen 22

25 Toen zij echter, 
hem met de riemen voorbereidend uitstrekten, 
zei Paulus tot de hoofdman over honderd 
die erbij stond: 
is het jullie geoorloofd om een mens, 
een Romein en niet-veroordeeld te doen geselen? 



Handelingen 22

26 Toen nu 
de hoofdman over honderd [dit] hoorde, ging hij 
naar de hoofdman over duizend, 
berichtte het hem zeggende:
wat sta jij op het punt te doen? 
Want deze mens is een Romein!
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27 De hoofdman over duizend echter 
zei tot hem: zeg mij, ben jij een Romein? 
Hij nu zei met nadruk: ja.



Handelingen 22

28 De hoofdman over duizend antwoordde: 
ik verwierf dit burgerrecht 
voor een grote hoofdsom. 
Maar Paulus zei met nadruk: 
maar ik ben ook zo geboren.



Handelingen 22

29 Onmiddelijk dan namen degenen 
die op het punt stonden hem te ondervragen, 
afstand van hem. 
Ook de hoofdman over duizend werd bevreesd, 
beseffende dat hij een Romein is
en dat hij hem had laten binden. 
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het vervolg (3)

▪ Paulus geniet bescherming van de Romeinen in 
Jeruzalem (hfst.22,23)

▪ hij wordt later (ter beveiliging) overgebracht naar 
Caecarea (hfst.23)

▪ vanwege een beroep op de keizer (als Romein!) 
hoefde hij niet terug naar Jeruzalem (25:20,21)

▪ en werd gezonden naar de keizer in Rome 
(26:32; 27:24)
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▪ Paulus als gevangen Romein
= een uitbeelding van de waarheid dat hij een 
"apostel en leermeester van natiën" is!

▪ in de huidige tussentijd (van Israëls verwerping) 
geldt dat God zijn woord bij de natiën heeft 
gedeponeerd (=in bewaring gegeven; Hand.28:28)

"Want indien hun (=Israëls) verwerping 
VERZOENING VAN DE WERELD is, 
wat zal de aanneming anders zijn 

dan leven vanuit doden?"
Romeinen 11:15


