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▪ in drie passages in 'Handelingen' lezen we het 
relaas van Saulus' roeping:

1. Handelingen 9
2. Handelingen 22

Paulus' laatste rede in Jeruzalem
3. Handelingen 26

Paulus' rede voor Agrippa





Handelingen 9

3 En terwijl hij reisde, 
geschiedde het dat hij Damascus naderde. 
Plosteling omstraalde hem een licht
vanuit de hemel,

22:6 een fel licht
26:13 boven de schittering van de zon



Handelingen 9

4 en toen hij ter aarde viel 
hoorde hij een stem tot hem zeggen: 
Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?



Handelingen 9

5 En hij zei: wie bent U Heer? 
En Hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt.



Handelingen 9

6 Maar sta op en ga de stad binnen 
en [daar] zal tot jou gezegd worden 
wat je moet doen. 

plus de mededeling: 
de Heer zou hem nog meer 
verschijnen (Hand.26:16)



Handelingen 9

7 De mannen echter 
die met hem reisden stonden sprakeloos, 
daar zij inderdaad het geluid hoorden, 
maar niemand aanschouwden.

in 22:9
Zij echter, die met mij waren, 
sloegen wel licht gade, 
maar [de] stem van degene 
die tot mij sprak hoorden zij niet.



Handelingen 9

8 En Saulus stond op van de aarde 
en hoewel zijn ogen geopend waren 
zag hij niets
en zij begeleidden hem bij de hand 
en brachten hem in Damascus.



Handelingen 9

9 En hij kon drie dagen niet zien
en hij at niet en hij dronk niet. 

= op de derde dag kon hij weer zien
▪ ook profetisch voor Israël





Galaten 4

13 Jullie nu weten 
dat vanwege zwakheid van het vlees
ik jullie vroeger evangeliseerde,

vanwege ziekte blijven 'hangen' in Galatië?



Galaten 4

14 en jullie beproeving in mijn vlees 
minachtten jullie niet 
en spuugden jullie ook niet uit...



Galaten 4

14 ... maar als boodschapper van God 
ontvingen jullie mij, 
als Christus Jezus. 

via Paulus verscheen Christus als 
"het licht der natiën" (Hand.13:47)



Galaten 4

15 Waar is dan jullie geluk? ...

Paulus' boodschap van genade 
ingewisseld voor pogen & werken



Galaten 4

15 ... Want ik getuig van jullie, 
dat jullie, indien mogelijk, 
je ogen uitrukten
en ze aan mij hadden gegeven. 

Paulus mankeerde wat aan zijn ogen!





Galaten 6

11 Let op, met hoe grote letters 
ik jullie eigenhandig schrijf! 

normaal dicteerde Paulus zijn brieven
Rom.16:22
▪ slotpassage van Gal.6 eigenhandig geschreven: 

"grote letters" 
▪ eigenhandig ondertekende hij al zijn brieven >



2Thessalonika 3

17 De groet met mijn hand, van Paulus. 
Dat is een teken in elke brief: zó schrijf ik.

let op: "de groet" - karakteristiek!
1Kor.16:21; Kol.4;18



2Thessalonika 3

17 De groet met mijn hand, van Paulus.
Dat is een teken in elke brief: zó schrijf ik.

NBG51: waarmerk





Galaten 6

17 Overigens, laat niemand 
mij moeiten aandoen,
want ik draag de brandmerken van Jezus 
in mijn lichaam. 

NBG: niemand valle mij lastig
▪ lees: niemand zou mij aanvallen dat ik 

geen apostel zou zijn (zie relaas Gal.1)



Galaten 6

17 Overigens, laat niemand 
mij moeiten aandoen,
want ik draag de brandmerken van Jezus 
in mijn lichaam. 

Gr. stigmata = tatoeages, brandmerken, 
lidtekens > stigmatiseren
▪ gewoonlijk aangebracht bij slaven als 

bewijs van levenslang eigendom



Galaten 6

17 Overigens, laat niemand 
mij moeiten aandoen,
want ik draag de brandmerken van Jezus 
in mijn lichaam. 

wat anders dan zijn gebrandmerkte ogen?!
▪ draag = tegenw. tijd - dus nog steeds!
▪ de brief begon met Paulus roeping 

(1:1,12,15,16) én eindigt ermee



2Korinthe 4

6 ... de God die zegt, 
vanuit duisternis zal licht schijnen, 
doet het schijnen in onze harten, 
tot verlichting van de kennis, 
van de heerlijkheid van God, 
in Jezus Christus' aangezicht. 
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