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▪ bespreking van (vooral) drie Schriftplaatsten over 
"vanaf de moederschoot";

▪ over bij name genoemde mensen die vanaf de 
moederschoot door God waren afgezonderd;

▪ niet volledig, zie o.a.:
• Simson vanaf de moederschoot een "Nazireeër 

Gods"; Richt.13:5;7; 16:17;
• het volk Israël gedragen vanaf de 

moederschoot (= uit Egypte); Jes.46:3;





Galaten 1

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

de kampioen vervolger; Hand.9:1,2



Galaten 1

14 en ik vorderde in het Jodendom 
boven vele leeftijdgenoten in mijn soort, 
des te meer ijveraar
van mijn vaderlijke overleveringen.

> geweldadigheid hand in hand 
met godsdienstig fanatisme



Galaten 1

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

let op: 
niet pas afgezonderd na zijn roeping!



Galaten 1

16 om zijn Zoon in mij te onthullen 
opdat ik Hem zou evangeliseren 
onder de natiën...

niet: áán mij te onthullen
"IN" => in Saulus wordt Gods Zoon onthuld 





Jeremia 1

4 En het woord van JAHWEH 
kwam tot mij, zeggende:

Jeremia ('JAHWEH verhoogt')
▪ woonde in Anatot in Benjamin; 1:1
▪ Jeremia's bediening vond plaats in de 

40 jaar vóór Jeruzalems verwoesting; 1:2,3
→ evenals Paulus...



Jeremia 1

5 Voordat ik jou vormde in de buik, 
kende ik jou...

hetzelfde woord dat ook wordt gebruikt voor 
het werk van de pottenbakker; Jer.18:2-6



Jeremia 1

5 ... en voordat je voortkwam 
uit de baarmoeder, heiligde ik jou. 
Ik stelde je tot een profeet voor de natiën.

evenals Paulus!
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Jesaja 49

1 Hoort kustlanden naar mij! 
En attentie volkeren in de verte! 

> de Messias roept de kustlanden 
op om naar Hem te luisteren.



Jesaja 49

1 ... JAHWEH heeft mij 
van moederslijf aan geroepen, 
vanaf de moederschoot 
heeft Hij mijn naam vermeld.

zie Mat.1:21 en Luc.2:21



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.

Christus' tegenwoordige positie



Jesaja 49

3 En Hij zei tot mij: 
u bent mijn dienaar. 
Israël, in u toon Ik mijn schoonheid.

Meestal gelezen als:
"Mijn dienaar/knecht Israël.
In u toon Ik ..."

Maar (deze interpunctie) past niet in het verband:
1. de dienaar arbeidt in Israël
2. en Israël luistert niet



Jesaja 49

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

afgewezen door het volk maar 
verheerlijkt door God!



Jesaja 49

5 En nu zegt JAHWEH 
die mij van moederslijf aan vormde 
tot zijn dienaar, 
om Jakob tot Hem terug te doen keren
terwijl Israël zich niet laat verzamelen...

vergl. Mat.23:37-39
Jeruzalem... hoe dikwijls heb Ik u willen 
vergaderen en u hebt niet gewild...



Jesaja 49

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

opnieuw: Christus' tegenwoordige positie



Jesaja 49

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



Jesaja 49

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

de Messias herstelt niet Israël, maar...
Hij wordt gesteld tot een licht voor de natiën! 





Handelingen 13

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 
het was noodzakelijk dat eerst tot jullie 
het woord van God gesproken zou worden. 
Maar omdat jullie het verstoten 
en jullie jezelf het aeonische leven 
niet waardig oordelen, 
zie wij keren ons tot de natiën. 

het patroon: 
het Joodse volk wijst het Woord af en 
wordt vervolgens gezonden tot de natiën 



Handelingen 13

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

= Paulus & Barnabas 
geïnstruëerd vanuit Jesaja 49:6!



Handelingen 13

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

"u" = Paulus (en Barnabas)
▪ m.a.w. Christus wordt aan de 

natiën onthuld in (en via) Paulus! 


