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                                                                       In de naam van de Schepper, de Genadevolle 

 

 

 

Michael H. Hart is een Amerikaanse astrofysicus en auteur van de boek “The 100: A Ranking of the Most Influential 

Persons in History,” In dit boek gaat hij opzoek naar de 100 het meest invloedrijke mensen in de geschiedenis van 

de mensheid. Daarbij geeft hij redenen waarom hij een bepaalde persoon bepaalde positie geeft. In zijn lijst 

komen vele namen voor. Grote namen Als Mozes en Gandhi, en door reden en logica geeft hij ze bij hun 

horende nummer. En begint bij 100 en telt af naar de nummer 1. 

Alleen bij een plaats verdeelt hij het door 2 mensen. Op Nr.3 het meest invloedrijke mensen, staan Jezus 

Christus en Sint Paulus. 

De reden voor dit verdeling geeft hij als volgt: “De eer voor christendom moet worden verdeeld tussen Paulus 

en Jezus. Sint Paulus schreef meer dan de helft van boeken die we in de nieuwe testament hebben en het is zijn 

theologische invloed die we nu in christendom zien.” 

Prof. Bruce Manning Metzger zegt in zijn boek: (The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration)              

“1 Thessalonicenzen is de eerste boek in het nieuwe testament die geschreven is, in de jaar ± 50 C.E, door Sint 

Paul.” Hij werd een invloedrijke leraar in christendom. Van de 27 boeken in de nieuwe testament, 14 worden 

gezegd door Paulus of door zijn leerlingen of door zijn sociale omgeving geschreven te zijn. 

 

Als Sint Paul het oppakte waar Jezus was gebleven en het zelfde leer als Jezus gaf zou dat acceptabel zijn, maar 

waar zijn leer in tegenstelling zijn met de leer van Jezus, kunnen we dat leer die tegen Jezus ingaat niet 

accepteren en moeten de leer van Jezus aannemen. Dit is ook wat Jezus zelf zegt,  

- Mattheüs 10:24 “24De discipel staat niet boven de meester…” 

- Lukas 6:40 “40 Een discipel staat niet boven zijn meester,..” 

En Jezus zegt verder in, 

- Johannes 8:31 “31En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, 

bent u werkelijk mijn leerlingen.” 

Om een leerling en een volger van Jezus te zijn, moeten we zijn woord en daad in acht nemen. Dit is de 

definitie van de woord Christen, “De volger/ Imitator van Christus” 

In evangelie volgens Mattheüs en Markus lezen we dat er een hooggeplaatste persoon bij Jezus komt en 

vraagt hem hoe hij naar hemel kan gaan, en Jezus vertelt hem de weg,, 

- Mattheüs 19:16 en Markus 10:17 tot 19 “17…een man liep naar hem toe en viel op zijn knieën voor hem. 

"Goede Meester," vroeg hij, "wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" 18"Waarom noemt u 

mij goed?" Jezus antwoordde. "Niemand is goed - behalve God alleen. 19U kent de geboden,…”  

Hier vertelt Jezus om naar hemel te kunnen gaan, hoor je de geboden die in de Torah (oude testament) staan 

in acht nemen. 

Verder benadrukt Jezus dat er niets van de geboden veranderen mag en de geboden tot de uiterste moeten 

worden gehouden en niet worden verbroken. En wie de geboden niet in acht neemt of andere leert om de 

wet niet te houden, zal de kleinste in de koninkrijk van God worden genoemd,  

- Mattheüs 5:17 tot 46 “17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben 

niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze vervullen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de 

aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus 

ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als 

de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan 

anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20Want ik zeg jullie: als jullie 
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gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het 

koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” 

Je moet zelf aan je redding werken en de Geboden houden. Dit is ook de leer van de profeten vóór Jezus, zoals 

we in de boeken van de oude testament kunnen zien, 

- Ezechiël 18:20 en 21 “20De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de 

vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de 

rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. 21Maar 

wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in 

acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.” 

(We zien dat elke mens verantwoordelijk is voor zijn daad, en neem niet de zonde van de vader of de 

zoon over. En wanneer de zondaar spijt betuigt en terug komt naar God zal hij gered worden.) 

 

- Deuteronomium 24:16 “16 Ouders mogen niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen hebben 

misdaan, en kinderen niet om de misdaden van hun ouders; alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, 

mag hij ter dood gebracht worden.” 

 

- Micha 6:7 en 8 “8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan 

recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” 

Dit is de leer die andere profeten voor hem brachten, om te laten zien hoe naar hemel te kunnen gaan. Om naar 

hemel te gaan ben je verantwoordelijk voor je daad, en dit is de leer die Jezus ook bracht zoals hij zelf zegt in, 

- Mattheüs 5:17 “17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet 

gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” En vertelt in de volgende verzen tot v. 46 hoe hij de 

wetten vervult, met nieuwe wetten 

Maar het was Sint Paul die zegt dat juist de wet (Torah) is geëindigd door Jezus en dat redding door schenden 

van bloedkomt,  

- Kolossenzen 2:14 “14de wet is vernietigd op het kruis”  

 

- Romeinen 10:4 “4Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 
5Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, 

zal door dezelve leven. 6Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is…” 

 

- Efeziërs 2:15 “15(Jezus)…de wet met zijn geboden en regels buiten werking heeft gesteld.” 

 

- Hebreeën 9:22 “22En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van 

bloed vindt er geen vergeving plaats.” 

Het is Sint Paul die zegt dat zonder vergieten van bloed er geen vergeving is en zegt volgens de wet alles 

door bloed wordt gereinigd, maar we zien in Leviticus 5:10 tot 13 en 16:10 dat dit niet het geval is. Zelfs 

meelbloem is genoeg om gereinigd te worden. Het gaat om de tonen brouw van een persoon, en in teken 

hiervan een offer brengt. Bloed is geen noodzaak. 

In Mattheüs 5:17, Jezus spreekt over de beginselen van het Oude Testament en het gezag van regel en 

openbaring. wanneer Jezus zei dat hij kwam om vervulling aan de wet te geven, kwam hij te bevestigen en te 

tonen zoals we in Mattheüs 5:20 tot 46 kunnen lezen en hoe je het perfect in kan leven. 

In Efeziërs 2, Paul spreekt over hoe de andere volken die onbesneden heidenen werden genoemd (v.11), werden 

gescheiden van Christus (v.12), maar zijn nu dichtbij gebracht (tot God) door het bloed van Jezus Christus. 

(v.13). Jezus, verwijderd de eis van het hebben van de wet om God te behagen en gevestigde rechtvaardiging 

door het geloof en daardoor zowel Jood en heiden worden verenigd in één groep in Christus. Dit is wanneer 

Paul in vers 15 zegt dat hij in zijn vlees de vijandschap die de wet van geboden in verordeningen is heeft 

afgeschaft. De wet was een barrière die de Jood van heiden gescheiden hield; en aangezien het heeft vervuld is 

in Christus, het is niet langer iets dat Jood en heiden scheiden zou moeten houden. 
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Sint. Paul heeft hier de wet verwijderd om de barrière voor heidenen weg te halen, en om dit te doen gaat hij 

fundamenteel tegen de leer van Jezus waar hij aangeeft dat de kleinste letter van de wet voor altijd moet blijven 

staan en wie ze niet doet Of aan andere leert om ze niet te houden zal de kleinste zijn in de koninkrijk van God. 

(Mattheüs 5:17 tot 46)  

- Maar Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 9:20 en 21 “20En voor de Joden ben ik een Jood geworden, opdat 

ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, 

opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou. 21Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden 

als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), 

opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.”  

Bij een Jood gedroeg hij zich zoals een Jood, en bij heidenen gedroeg hij zich zoals heidenen om ze voor 

zich te winnen. Bij degenen, die zonder de wet was is hij geworden zonder wet, maar zonder wet is de 

definitie van zonde zoals we zien in 1 Johannes 3:4 “4Iedereen die zondigd breekt de wet; in feite, de zonde 

is wetteloosheid.”. verder lezen we steeds in het oude testament “Gedraag je niet als die heidenen!”, “Niet 

aanbidden wat ze aanbidden!” en zoals Jezus zegt “Bid niet zoals de heidenen bidden!” (Mattheüs 6:7 en 8) 

Als we naar andere leer bekijken die Jezus achtergelaten heeft of wat Sint Paul gebracht heeft, zien we 

opmerkelijke verschillen. 

                                                1) De Sabbat! 

De tien geboden zijn volgens de christenen en de Joden door God aan Mozes gegeven, en zoals Jezus in 

Mattheüs 5:17 zegt, moeten de geboden tot de punt na worden gehouden. 

Het 4e van de gebod is “Hou de sabbat in ere”, 

- Exodus 20-8 en 9 “8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. de zevende dag is de sabbat van de 

HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, 

noch uw slavin, noch uw vee,”  

Zolang Jezus op aarde was, heeft hij de geboden vervuld waaronder de sabbat in ere houden, zoals we hem zien 

doen in,  

- Lukas 4:16 “16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de 

dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.” 

Maar het Sint Paul zegt laat je niets opleggen, geen sabbat en geen geboden,  

- Kolossenzen 2:16 en 20 “20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, 

waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?” 

 

 

2) Besnijdenis! 

Besnijdenis is een verbond tussen God en nakomelingen van Abraham voor altijd, 

- Genesis 17:14 “14Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet 

besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond 

verbroken.” 

En Abraham heeft zich zelf en zijn 2 zonen besneden zoals we lezen, 

- Genesis 17:24 en 25 “24Abraham was negenennegentig jaar toen hij besneden werd, 25en Ismaël, zijn 

zoon, was dertien jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd.” 

 

- Genesis 21:4 “4En Abraham besneed zijn zoon Izaäk, toen die acht dagen oud was, zoals God hem 

geboden had.” 
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      Verder zien we dat andere profeten dit ook vertelt hebben, 

- Leviticus 12:3 “3En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden.” 

En we weten dat Jezus zelf ook besneden was, zoals het gebod van God luidde,  

- Lukas 21:4 “21 Toen het kind acht dagen oud was, werd het besneden en het kreeg de naam Jezus. Dat 

was de naam die de engel genoemd had nog vóór zijn moeder zwanger werd.” 

Verder vertelt Jezus dat de (Spirituele) kinderen van Abraham (Joden en Christenen), zouden de werk 

moeten doen dat Abraham deed, 

- Johannes 8:39 “…Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham 

deed.”  

Besnijdenis gebeurde ook, nadat Jezus naar hemel opgestaan was,   

- Handelingen 16:3 “3Paulus wilde graag dat deze Timotheüs hem op zijn reis zou vergezellen en liet hem 

besnijden”  

En wanneer Sint. Paul met Timotheüs was, liet hij hem wel op letterlijke en aan de uiterlijke wijze 

besnijden, let wel op dat dit gebeurd is zelfs nadat Jezus aarde verlaten heeft. (Handelingen 16:3) 

Jezus zegt dat alle geboden van de profeten in stand zijn en wie ook maar een punt van verandert, zal hemel niet 

bereiken, 

Gezien dat besnijdenis een van de wet is en Jezus zelf besneden was en vertelt dat alle geboden die door 

de profeten gebracht zijn gehouden moeten worden en de discipels, zoals Petrus in Handelingen dit 

praktiseerden en besnijdenis een van de wet is, moet het worden gehouden. 

Maar het was Sint Paul die zegt in Romeinen dat besnijdenis van het hart belangrijk is, 

- Romeinen 2:29 “…en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een 

voorschrift uit de wet,…” 

Als we het geval van Abraham en zijn zonen en Jezus Christus nemen, zien we dat ze allemaal volgens de 

geschreven wet besneden zijn in letterlijke wijze. 

En verder zegt Sint Paul in 1 Korinthiërs 7:19 “19Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, belangrijk is 

dat men de geboden van God in acht neemt.” 

Hier zegt Paul dat besnijdenis onbelangrijk is, maar wel belangrijk is houden van de geboden. Maar 

natuurlijk is de besnijdenis een part van de geboden. 

Om de geboden van God in acht te houden moet de wet die alle profeten brachten worden gehouden, en zoals 

we zien zegt Jezus in Mattheüs 5:18 “18 voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er 

niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” 

Volgens Jezus mag niet eens een punt op “i” veranderd worden. Maar tussen besnijden en niet besnijden is een 

grote verandering. 

 

3) Het Fysieke Gebed! 
 Het Gebed van Abraham, 

- Genesis 17:3 “3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en spraak de Heere” 

 

 Het Gebed van Mozes en Aaron, 

- Numeri 20:6 “6 Toen gingen Mozes en Aäron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van 

ontmoeting, en zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en spraken met Heere” 

 

 Het Gebed van Jozua, belangrijk is, 

- Jozua 5:14 “14 Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer tot Heere” 
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 Het Gebed van Jezus,  

- Mattheüs 26:39 “39 En nadat Hij (Jezus) iets verder gegaan was, wierp Hij (Jezus) Zich met het gezicht 

ter aarde en bad” 

We zien dat Jezus op het zelfde wijze bidt zoals de profeten voor hem baden. Met zijn gezicht op de gronde 

vallen en tot de Heere bidden is wat ze allemaal deden. 

- Jezus vertelt in Mattheüs 17:20 en 21 “20…niets zou voor u onmogelijk zijn. 21 Maar dit soort bereikt u 

niet behalve door bidden en vasten.”  

     En Jezus vertelt expliciet hoe de discipels moeten bidden,  

- Mattheüs 6:9 tot 13 en Lukas 11:2 tot 4 “2En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, 

Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in 

den hemel, alzo ook op de aarde.3Geef ons elken dag ons dagelijks brood.4En vergeef ons onze zonden; 

zoals wij iegelijk, die ons schuldig is vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 

boze.” 

Maar het was Sint Paul die dit leer verandert en zegt, 

- Romeinen 8:26 “26… want wij weten niet, wat wij bidden moeten,…” 

- Filippenzen 2:10 “10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 

onder de aarde,” 

 

 Jezus zegt verder, 

- Mattheüs 23:2 “2De Schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. 
3Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want 

ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.”  

Hier vertelt Jezus dat je de wet moet aanhoren en zich aanhouden, en wees niet zoals die gene die alleen 

maar praten en de werk van de geboden niet doen. Dit is hoe hij over de heidenen dacht, (Mattheus 6:7).                             

Jezus zegt dat je alleen met woorden en zonder daad niet naar hemel kan gaan. 

Maar theologie van Sint Paul was tegenovergestelde als die van Jezus Christus zoals we kunnen lezen in: 

- Romeinen 10:9 “9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood 

heeft opgewekt, zult u worden gered.”  

 

- Galaten 2:16 “16 Toch weten we, dat een mens niet van schuld wordt vrijgesproken door zich te houden 

aan de wet, maar door te geloven in Christus Jezus.” 

 

- Romeinen 3:28 “28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt 

zonder werken van de wet.” 

 

Jezus leert ons hoe we moeten bidden en buigt zijn knie tot God (Onze Vader), maar Sint Paul vertelt ons dat 

we niet weten hoe we moeten bidden en buigt de knieën naar Jezus. 

 

4) Heidenen en Pagans! 

De profeten van het oude testament geven waarschuwingen van heidenen, mensen die meerdere goden 

aanbidden, in vele plaatsen in het oud en het nieuwe testament, 

- Jeremia 10:3 “3Wat de heidenvolk doet is zonder zin: ze maken zich een god. Ze hakken hout in het bos, 

een vakman bewerkt het met een beitel,” 

Het zelfde leer bracht Jezus. In zijn aangewezen tijd dat hij op aarde was, heeft hij niet naar de heidenen 

gepreekt, geen een, noch stuurde hij iemand naar ze toe. Integendeel hij vertelt de discipels dat ze niet naar 

de heidenen moeten gaan. Hij noemde ze honden en zwijnen zoals het beschreven is in,  
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- Mattheüs 15:25 “25Maar zij (een Kanaänitische vrouw) kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: 

Heere, help mij! 26Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te 

nemen en naar de hondjes te werpen. 

 

- Mattheüs 7:6 “6Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden 

ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.”  

Hier met “heilig” en “de parels” bedoelt Jezus, “de zegeningen van God, wonderen en genezen enz.”. en 

met “honden” en “zwijnen” bedoelt hij “de ongelovige en de heidenen.” 

Verder vertelt Jezus, gedrag je niet zoals de heidenen, en aanbid God niet zoals de heidenen het doen, 

- Mattheüs 6:7 en 8 “7Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij 

denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8Word dan aan hen niet 

gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.” 

Jezus vertelt verder naar wie hij specifiek gestuurd is en naar wie ze niet moeten gaan en heeft daarover geen 

twijfel achter gelaten, zoals we zien in, 

- Mattheüs 10:5 en 6 “5Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar 

de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, 6maar ga liever naar de 

verloren schapen van het huis van Israël.” 

Hier vertelt Jezus dat zijn missie en die van de discipels voor de kinderen van Israël is, en de land van de 

heidenen zullen ze niet betreden. Hij heeft het zeer duidelijk gemaakt dat hij alleen gekomen was voor de 

verloren schapen van het huis van Israël, de Joden van zijn tijd, en geen andere volk. 

Het zelfde boodschap herhaalt hij in:  

- Mattheüs 15:24 “24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van 

het huis van Israël.” 

 

Maar het was Sint Paul die in Romeinen zich zelf de apostel van de heidenen noemt en zijn taak ziet om naar 

hun te preken, 

- Romeinen 11:13 “13 Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een 

apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog” 

 

 Jezus vertelt “niet naar de heidenen gaan” maar Sint Paul zegt in tegenstelling van Jezus “mijn taak is 

om naar de heidenen te gaan”. 

 

Zoals we kunnen zien had Sint Paul een andere leer dan die van Jezus, en dit geeft hij zelf ook toe in: 

- Romeinen 3:7 “7 Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn 

heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld?”  

Hij werd geoordeeld omdat hij leugen vertelde zoals hij zelf zegt, nieuwe idee die tegen de leer van de meester, 

Jezus Christus, in gaat! Voorbeeld hiervan is wanneer Sint. Paulus zegt in paar plaatsen dat de wet is ontbonden 

op de kruis (Efeziërs 2:15) en door daad kan je geen gratie van God krijgen maar alleen door de bloed van 

Jezus Christus (Efeziërs 1:7) en zonder bloed is er geen vergeving (Hebreeën 9:22), maar in andere plaatsen 

zegt hij dat de wet nog van kracht (1 Korinthiërs 9:21) is en zegt “werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven” 

(Filippensen 2:12)  
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We zien steeds 2 verschillende leer in de nieuwe testament:1 van Jezus en zijn discipels en 1 van Sint Paul, 

- Jezus zegt: “God zal genade hebben, en geen offer nodig hebt, en dat Jezus gekomen is om de zondaars 

te roepen om berouw te tonnen” (Mattheüs 9:13)  

Maar  

- Sint Paul zegt “zonder vergieten van bloed is er geen vergeving” (Hebreeën 9:22) en “hij gaf zich als 

losgeld voor velen” (1 Timotheüs 2:6) 

 

 

- Jezus zegt: “ Niet naar de heidenen gaan en gedraag je niet zo zoals hun” (Mattheüs 10:6 en 7 en 

Mattheus 6:7 en 8) 

Maar  

- Sint Paul zegt: “Het is zijn belangrijkste taak om naar heiden te gaan en noemt zich de apostel van 

heidenen” (Romeinen 11:13) 

 

 

- Jezus, vertelt dat we naar God moeten bidden: “Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat 

uw naam geheiligd worden,…” (Mattheüs 6:9) 

Maar 

- Sint Paul zegt: “wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen”                 

(Romeinen 8:26) en “In de naam van Jezus moet elke knie zich buigen” (Filippenzen 2:10) 

 

 

- Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen” (Mattheüs 5:17) 

Maar  

- Sint Paul zegt: “Jezus, is gekomen om de geboden en voorschriften vernietigen!” (Efeziërs 2:15) en “de 

wet is vernietigd op het kruis” (Kolossenzen 2:14) 

En dit is de leer die vele Christenen van heden op nahouden. Om achter te kunnen halen wat precies de 

theologie van Sint Paul was, moeten we o.a. de volgende vragen bekijken. 

1- Het blik van christendom op de wet? 

2- Het Christologie. 

3- Theologie van het kruis. 

 

 Jezus was een monotheïstische Jood, die in een Joodse huis en van een Joodse moeder geboren was. 

Jezus deed alles wat het oude testament vertelt dat de Joden moeten doen, vanaf zijn geboorte 

(besnijdenis) tot aan zijn opstanding (ritueel wassen van het lichaam) volgde. 

 

 Zijn discipels waren ook monotheïstische Joden, en deden ook wat de Joden horen te doen. Ze baden tot 

YHWH en gingen naar synagoge en brachten offers uit in de tempel. 

De discipels geloofden dat Jezus de Messias was, een profeet die door God gestuurd was, zoals de discipel 

Petrus zegt in, 

- Handelingen 2:22 “22 Israëlieten, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van 

Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan 

heeft, zoals u ook zelf weet,” 
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Net na opstanding van Jezus zien we 2 richting: 

1- De discipels. Mensen zoals Peter, en Jakobus de broer van Jezus. 

2- Sint Paul, de Paulien leer. 

Er waren verschillende theologie tussen die 2, bv over: 

 Houden van sabbat,  

 Besnijdenis, 

 Houden de wet en de geboden, 

 wat er mag worden gegeten. 

 

Door verder de brieven van Sint Paul te analyseren kunnen we uithalen waar hij aan dacht, wat hij leerde, wat 

hij schreef en wat hij debatteerde. 

Voorbeeld hiervan kunnen we zien in de brief naar Galaten, waar Paul een bepaalde leer gebracht had en daar 

preekt hij over. Dit preken van hem noemde hij “zijn evangelie”. En zegt dat er geen andere evangeliën 

geaccepteerd mogen worden en wie dat wel doet is vervloekt,  

- Galaten 1:9 “9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie 

verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.” 

Toch waren er andere mensen die een andere evangeliën preekten, zoals we zien in: 

- Galaten 1:7 “7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en 

het evangelie van Christus willen verdraaien.” 

Die mensen waren mensen die in de ogen van Galaten hoge positie moeten hebben gehad, want de Galaten 

accepteerden hun leer. En wanneer Paul achter kwam dat de Galaten naar die andere mensen luisterde, schreef 

hij ze toe en veroordeelde ze, zoals we zien in, 

- Galaten 3:1 en 3 “1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor 

wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?... 3 Bent u zo 

dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?”  

Hier zien we dat Paul niet mee eens is met wat er de Galaten wordt vertelt en zijn uitleg geeft hij in 

- Galaten 3:10 tot 13 “10 Allen die hun heil verwachten van de naleving van de wet, zijn het voorwerp van 

vervloeking. Want de Schrift zegt: Een vloek zal rusten op iedereen die zich niet werkelijk houdt aan 

alles wat in de wet staat. 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, 

want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er 

staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van 

deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die 

aan een paal hangt.’” 

Hier benadrukt Paul dat die mensen die de wet nog intact houden, en het willen uitvoeren het niet op de rechte 

pad hebben, want je kan niet rechtvaardig zijn door daad maar alleen door geloof, en dit heeft Jezus Christus 

voor ons vrijgekocht. 

Toch waren er mensen die, in tegenoverstelling van Sint Paul, preekten dat de wet nog intact is. Voor Paul 

zou dit betekenen dat als de wetten nog intact zouden zijn, dan is de opstanding van Jezus voor niets 

geweest, zoals hij zegt in 1 Korinthiërs 15:14. 

En daardoor hoef je geen werk meer te verrichten, want anders is er geen genade meer, zoals hij zegt in, 

- Romeinen 11:6 “…6 dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen 

genade meer zijn.” 
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       Maar die andere mensen vonden het daad wel belangrijk!  

Wie waren dan die mensen die anders dan Sint Paul preekten? Ze zullen gedacht hebben dat Paul de verkeerde 

leer preekt, gezien dat ze de tegenovergestelde leer hadden. 

Over die mensen praat Sint Paul in verschillende apostels van hem. Hij noemt ze valse broeders, de mensen van 

de wet, die mensen die de steunpilaren worden genoemd, die gene de besnijdenis verplicht maken, de zelfde 

mensen die zich aan de sabbat houden. Die waren mensen die houden van de wet van belang vonden. Maar hij 

benoemt ze niet specifiek behalve in een plek, daar spreekt hij over ze waarbij hij aangeeft wie die andere 

mensen waren en dat ze niet juist handelen en hoe hij niet met ze eens was en hun veroordeelde. Dat kunnen we 

lezen in, 

- Galaten 2:4 tot 14 “…5 Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzijgegaan, opdat de 

waarheid van het Evangelie bij u zou blijven. 6 Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn – wat 

zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil;… 7 Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het 

Evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 9 En 

toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn,… 10 Alleen moesten wij wel 

aan de armen denken; en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen… 11 Maar toen Kefas in Antiochië 

was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de 

heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst 

voor de voorstanders van de besnijdenis. 13 En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat 

zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. 14 Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, 

overeenkomstig de waarheid van het Evangelie” 

Hier geeft hij aan dat die mensen die een ander evangelie kondigen Kefas (petrus), Jakobus, Johannes zijn.  

Deze zijn de mensen die Paul hun gedraag verwerpelijk vond, en het feit dat ze de steunpilaren worden 

genoemd maakte he niet.  

En zoals Paul aangeeft zijn de evangelie van hem anders dan de evangeliën van die andere mensen (Kefas 

(petrus), Jakobus, Johannes). 

Wie waren Petrus, Jakobus en Johannes? 

 Simon (Petrus, Kefas)! 

Simon is een van de 12 discipels die Jezus zelf uitzocht en was met hem tijdens zijn ministerie. De naam Petrus 

of Kefas heeft Jezus hem gegeven, in  

- Johannes 1:43 “43 Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul 

je Kefas heten” 

Kefas in het Hebreeuws betekent: “Rots”, en rots vertaald in het Grieks is “petros”. En van dit woord 

krijgen we de naam Petrus. 

De rots waar Jezus zijn kerk op zult bouwen, in 

- Mattheüs 16:18 “18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen” 

Zo belangrijk was hij dat Jezus hem de sleutels van de hemel had gegeven en dat wat hij op aarde preekt is ook 

bindend in hemel, in 

- Mattheüs 16:19 “19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde 

bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel 

ontbonden zijn.’” 

 

 Petrus had dus een hoge plek bij Jezus en in de kerk. 

 

 



10 
 

 Jakobus! (Jakobus, De Rechtvaardige) 

Hij was een van de broers van Jezus,  

-  Mattheus 13:55 “55 Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en 

Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers” 

 

- Markus 15:40 “40 … onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van 

Joses, en Salome.” 

     Hij was de leider van de kerk in Jeruzalem en was pilaar van de kerk genoemd, in 

- Galaten 2:9 “9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn” 

 

 Jakobus had ook een hoge en gerespecteerde plek bij Jezus en de andere desiples, die door Jezus 

uitgekozen waren. 

 

 

 Johannes! 

Johannes was ook een van de 12 die gekozen waren door Jezus, hij zou de schrijver zijn van verschillende 

boeken van de nieuwe testament en kreeg de bijnaam “Kind van Donder” van Jezus, in 

- Markus 3:17 “17 de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam 

Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent),” 

En in momenten waar Jezus het meest bedroefd, verdrietig en kwetsbaar was, riep hij o.a. Johannes voor trots 

bij zich. Zoals toen hij de Vader vroeg om deze last (de bekruising) van hem weg te halen, had hij Johannes en 

Petrus met zich mee, zoals we kunnen zien in 

- Mattheüs 26:37 tot 39 “37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich 

bedroefd en angstig voelde worden, 38 Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood 

toe; blijf hier en waak met Mij. 39 Hij liep nog wat verder, ging voorover liggen en bad: ‘Vader, als het 

mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.’” 

En hij werd ook als een steunpilaar gezien. 

 Johannes was ook een betrouwbare leerling van Jezus. 

 

Dus die mensen die een andere evangelie brachten, die door Paul als de valse broeders werden beschouwt, 

waren in feite de discipels die Jezus hoog achtte en zijn vertrouwen en zelfs de sleutel van hemel in hun handen 

gaf. 

Paul vertelt verder over de discipels dat wat ze ooit waren maakt hem niet uit. Ze mogen wel de steunpilaren 

worden genoemd, maar hun evangeliën is verdraaide woord, valse broeders en als iemand naar ze luistert, zal 

vervloekt zijn, zoals we kunnen lezen in verschillenden brieven van hem, 

- Galaten 2:4 tot 6 “4 En dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen 

om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken…6 Maar 

degenen die voor de belangrijkste mensen doorgingen – hoe belangrijk ze waren, interesseert me niet” 

 

- Galaten 1:9 “9 ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een evangelie verkondigt 

dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, hij zij vervloekt!” 

Dus de discipels waren aan ene kant met hun leer en Sint Paul aan de ander kant met zijn leer, en hij vertelt dat 

er geen evangeliën geaccepteerd moet worden behalve die van Sint Paul. 
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Dit brengt de vraag op, waarom we in plaats van de discipels die Jezus zelf over getuigde, Sint Paul moeten 

accepteren? 

We weten nu wie Petrus, Jakobus en Johannes zijn, maar wie is Paul? 

Paul was niet een van de discipels en zolang Jezus op aarde liep kende hij Paul niet. In al zijn brieven is geen 

letter of een woord van jezus te vinden. In het begin van christendom vervolgde Paul de vroegere Christenen en 

heette “Saul”. Totdat hij in een Visie door Jezus was aangewezen dat hij evangeliën naar mensen toe moest 

brengen. 

Wat was de visie, wie waren met hem tijdens de visie en wat gebeurde er? Dit zijn simpele vragen die opkomen 

waarbij niet een duidelijke antwoord op kunnen vinden uit de Bijbel. 

De verhaal van de visie kunnen we in 3 plaatsen van de Bijbel lezen. Alle 3 zijn te vinden in de boek van 

Handelingen. 

                                                      De Visie van Sint Paul 

1e => Handelingen 9:3 tot 10 “3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus 

kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, 

hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent U, Heere? 

En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. 
6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en 

ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. 7 En de mannen die met hem meereisden, 

stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. 8 En Saulus stond op van de grond; 

en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar 

Damascus. 9 En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet.” 

 

2e => Handelingen 22:6 tot 11 “6 Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag 

Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. 7 En ik viel op de grond en 

hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 8 En ik antwoordde: Wie bent U, 

Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. 9 En zij die bij mij waren, zagen 

wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet. 10 En ik 

zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u 

gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. 11 En omdat ik door de glans van dat 

licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren, zo kwam ik in Damascus” 

 

3e => Handelingen 26:12 tot 17 “12 Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in 

opdracht van de overpriesters, 13 zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de 

glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. 14 En nadat wij allen 

op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, 

Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. 15 En ik zei: Wie bent 

U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben 

Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als 

van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; 17 en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar 

wie Ik u nu zend,” 

Als we die rapporten met elkaar vergelijken zien we dat er verschillen zijn, die meer verwarring opbrengt dan 

duidelijkheid. 
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Vragen waarop we geen antwoorden op kunnen geven. 

 Viel Paul alleen op de grond of ook die mensen die met hem meereizen? 

- Paul alleen! 

(Handelingen 9:4 “4 en toen hij (Paul) op de grond gevallen was,” en Handelingen 22:7 “7 En ik (Paul) 

viel op de grond”) 

 

- Niet alleen Paul maar ook die mensen die met hem meereizen! 

(Handelingen 26:14 “14 En nadat wij allen op de grond gevallen waren”) 

 

 Wat hebben de mensen die met hem reizen gezien en gehoord? 

- Ze hoorden wel de stem maar zagen niets! 

(Handelingen 9:7 “7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel 

de stem, maar zagen niemand.”) 

 

- Ze hoorden de stem niet maar zagen wel! 

(Handelingen 22:9 “9 En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de 

stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet.”) 

 

 Ging Paul naar Jeruzalem waar de discipels waren of ergens anders? 

- Ja! 

(Handelingen 9:26 “26 Paulus kwam terug in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar 

die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden.”) 

 

- Nee, hij ging naar Arabie! 

(Galaten 1:16 en 17 “16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. 

Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die 

eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer 

teruggekeerd naar Damascus.”) 

 

 Verder lezen we dat een man die Ananias heet die ook Paul verteld heeft dat hij uitgekozen is. 

(Handelingen 22:14 “14 Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil 

bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken,”) 

- Wie is die man naar wie Jezus Christus ook gekomen was en hoe weet hij dat Paul uitgekozen is? 

We weten het simpelweg niet. 

 

Als we de rapporten waar Paul aangewezen is als een spreker van Jezus zien we dat ze de autoriteit en de 

authenticiteit niet hebben zoals die van de discipels wel hadden, want Jezus heeft ze zelf uitgekozen en zoals 

we gezien hebben, hebben ze een hoge plek bij Jezus. 

De discipels gingen deur aan deur en verkondigden dat Jezus is de Messias, zoals we kunnen zien in 

- Handelingen 5:42 “42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen 

door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.” 

Maar het is Sint Paul die als eerste in de hele boek van Handelingen Jezus als “de zoon van God” noemt, zoals 

we kunnen zien in 

- Handelingen 9:20 “19 …En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. 20 En meteen 

predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.” 

Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Jezus als de zoon van God genoemd wordt in het boek van 

Handelingen. 
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En alle evangeliën en de apostels die we in de Bijbel kunnen vinden (Mattheüs, Markus, Lukas, boeken van 

Johannes, de brieven van Petrus, Jakobus en Judas) zijn decennia na Paul ’s brieven geschreven, in een tijd dat 

zijn theologie zich al ontwikkeld heeft. 

Het was Sint Paul die in tegenstelling van Jezus en de discipels de volgende leer introduceerde: 

 Niet houden van sabbat! (Kolossenzen 2:16 en 20) 

 Niet besnijden! (1 Korintiers 7:19) 

 Eten van alles! (Romeinen 14:20) 

 Volgen van de wet (Geboden) is niet meer nodig. Ze zijn genageld op het kruis! (Hebreeën 9:22) 

 Geen vergeving zonder gieten van bloed! ( 1 Timotheüs 2:16) 

 

                                            Het Controversiële ontmoeting 

Verder lezen we dat op een gegeven moment Paul naar Jeruzalem gaat, waar Jakobus de hoofd van de kerk 

was. 

Daar wordt Paul uitgedaagd door Jakobus dat hij Joden leert om afvallige te zijn, dat ze zich niet hoeven te 

besnijden en de wet niet na hoeven leven, zoals we kunnen lezen in: 

- Handelingen 21:21 “21 Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert 

afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en dat ze zich 

niet aan de wet hoeven te houden.” 

Om te bewijzen dat Paul die dingen niet leer werd hij gevraagd om zoals hun de wet uit te voeren en naar de 

tempel gaan en daar offers uit te brengen zoals de wet het zegt, zoals we zien in: 

- Handelingen 21:23 en 24” 23 Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons vier mannen die een gelofte 

hebben afgelegd. 24 Neem hen met je mee, laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten 

van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die 

over jou worden verteld onwaar zijn, en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft.”  

Om te bewijzen dat Paul niet leert dat besnijdenis, houden van sabbat niet hoeft en houden van de geboden 

verplicht is, werd hij uitgedaagd om het te laten zien. 

En gezien de leer dat Paul in zijn brieven leerde, had hij niet meer offers hoeven brengen en hoeft hij zich niet 

aan de wet (de geboden) te houden, want volgens hem had Jezus de wet teniet gedaan om op de kruis te hangen 

(Kolossenzen 2:14), maar hij deed het tegenovergestelde dan wat hij schreef in zijn brieven en ging naar de 

tempel en bracht de offer uit, zoals we lezen in: 

- Handelingen 21:26 ” 26 Daarop nam Paulus de vier mannen met zich mee. De volgende dag liet hij zich 

samen met hen reinigen en ging de tempel binnen, waar hij bekendmaakte wanneer de 

reinigingsperiode zou aflopen, zodat daarna voor ieder van hen het offer gebracht kon worden.”  

Na lezen van dit komen er paar vragen op! 

1- Paul zegt: wie een andere evangeliën accepteert, zoals die van Jakobus, dan wat hij gebracht heeft zal 

worden vervloek, zoals we zien in: 

- Galaten 1:9 “9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie 

verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.”  

Maar toch luistert hij zelf naar zichzelf en doet wat Jakobus hem oplegt. 

2- Paul leert houden van sabbat hoeft niet! (Kolossenzen 2:16 en 20), Niet besnijden! (1 Korintiers 7:19), 

Volgen van de wet (Geboden) is niet mee nodig. (Hebreeën 9:22). 
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Maar we zien dat hij juist het tegenovergestelde aan de Jakobus wou bewijzen, en dit is ook precies wat hij 

deed, zoals we zien in: 

- Handelingen 21:23 en 24 “23 Doe daarom wat wij je zeggen. Er zijn bij ons vier mannen die een gelofte 

hebben afgelegd. 24 Neem hen met je mee, laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten 

van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die 

over jou worden verteld onwaar zijn, en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft.”  

“Paul leerde een leer in Galaten, maar deed de tegenovergestelde wanneer hij in Jeruzalem was.”                    

(Harper’s Bible commentary) 

                                           De Joodse volgers van Jezus 

De Ebionieten waren een groep christenen die bekeerde Joden waren, die aangedrongen 

-  Op handhaving van hun Joodsheid en, 

-  Op het volgen van de wetten die God Mozes had gegeven als gevonden is in de Hebreeuwse Bijbel,  

- Dit terwijl ook het geloof dat Jezus de Messias van God, gezonden voor het heil van de wereld, was.  

We weten niet waar hun naam vandaan komt. De meeste geleerden denken dat het is afgeleid van het 

Hebreeuwse woord ebyon, wat betekent "de armen."   

- Eventueel volgden deze Christenen de opdracht van Jezus om alles omwille van het evangelie op te 

geven en hadden vrijwillige armoede genomen als onderdeel van hun religieuze toewijding, net als de 

eerste aanhangers van Jezus zoals beschreven in het boek handelingen (Handelingen 2:44-45; 4:32). 

-  

-  De Ebionieten beweerden vrijwel zeker de spirituele afstammelingen van deze eerste volgelingen te 

zijn en net als zij begrepen dat geloof in Jezus niet leidt tot een breuk met het Jodendom, maar de juiste 

interpretatie van het, de godsdienst geopenbaard aan Mozes door God op de berg Sinaï. 

-  

 Sommige geleerden hebben gedacht dat de Ebionieten standpunten hadden zeer vergelijkbaar met  

- die van de eerste aanhangers van Jezus, zoals zijn broer James of zijn discipel Peter, beide leiders van de 

kerk in Jeruzalem in de jaren na de dood van Jezus. James verschijnt in het bijzonder voor alle 

aanhangers van Jezus tot de permanente geldigheid van de Joodse wet te hebben gehouden.  

-  

- Zijn visie, en blijkbaar dat van de Ebionieten later, was dat Jezus de Joodse Messias van de Joodse God 

aan het Joodse volk in vervulling van de Joodse wet. Daarom moest iedereen die Jezus wilde volgen een 

Jood moest zijn.  

 

 Als een gentile zich bekeerde, dan moest hij worden besneden, sinds besnijdenis altijd de eis was van 

een man om een volgeling van de God van Israël te worden, zoals God zelf geëist heeft in de wet 

(Genesis 17:10-14).  

 

 Uiteindelijk kwam de apostel Paulus langs en drong op het tegenovergestelde, dat de God van Jezus, de God 

van alle mensen was en andere volken hoefden niet Joods worden om Jezus te volgen.  

 

 Voor Paul was doen wat de wet vereist kan een persoon niet in het recht zich met God, en de wet proberen te 

houden was zinloos als het om de zaligheid ging.  

- Paul uiteindelijk wint dit argument, maar voor eeuwen waren er Christenen die het niet eens met hem, 

met inclusief de Ebionieten.  

- Ze zagen Paul niet als de grote apostel van het geloof; Hij was degene die de fundamenten van het 

geloof juist verkeerd had begrepen. 

- De Ebionieten waren streng Joodse monotheisten.  

- Als zodanig, dachten ze niet dat Jesus zelf goddelijk was.  
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- Er kan maar slechts één God zijn.  

- In plaats daarvan, was Jezus de mens aangesteld door God als de Messias.  

Je kunt je afvragen waarom de Ebionieten niet hun nieuwe Testament lezen om te zien dat Jezus... zelf 

goddelijke was, had de Joodse wet afgeschaft en correct door Paul werd verkondigd.  

- Zij konden niet het nieuwe Testament lezen want er was nog geen nieuwe Testament. De Ebionieten 

hadden hun eigen heilige boeken, samen met de Hebreeuwse Bijbel, dat hun standpunten verkondigde, 

inclusief een evangelie dat erg lijkt op onze evangelie volgens Matteüs (de meest "Joodse" van onze 

evangeliën), maar zonder de eerste twee hoofdstukken. (Jesus Interrupted, Prof. Bart D. Ehrman, Blz 191-3) 

De aanhangers van Jesus bekend als de Ebionieten drongen aan dat Jesus nooit had bedoeld om de wet in te 

trekken; omdat hij de Joodse Messias van de Joodse God aan het Joodse volk, gezonden als vervulling van de 

Joodse wet, en sinds hij zelf van harte de Joodse wet omarmde, zijn volgelingen moesten Jood worden — en 

moesten zich aan de wet houden.  

 Als de wet zegt dat mannen onder het volk van God moeten worden besneden, dan moeten zij worden 

besneden.  

 Als het zegt dat het volk van God zich aan koosjer houden, moeten zij koosjer houden. 

 Als het vertelt zich te houden aan de Sabbat, moeten zij de Sabbat houden. 

 De Ebionieten beweerden dat dit de leer was die werd geleerd door Jezus zijn eigen broer, Jakobus, wie de 

leider van de kerk in Jeruzalem was.  

 Geleerden hebben toegegeven dat ze gelijk kunnen hebben gehad.  

Een soortgelijk standpunt lijkt te worden bewaard in het evangelie volgens Matteüs. ... het geeft ook aan dat 

Jezus zijn volgelingen onderwees dat ze zich aan de wet moeten houden als ze het Koninkrijk der hemel binnen 

wilden gaan. In feite, moesten ze het zelfs beter dan de leiders van dede Joden zelf houden (Matthew 5:17 – 

20).  

 Jezus in dit evangelie wordt afgebeeld als een leraar van de wet die de ware betekenis aan zijn volgelingen 

overbrengt.  

- Hij riep hen nooit op om de wet te breken.  

- Hij dringt er bij hen aan om hem te volgen door het observeren van de wet. 

Deze opvatting van wat het betekende om Jezus te volgen was voorbestemd om de strijd verliezen in 

Kernovertuigingen van de vroege kerk.  

- De apostel Paulus meningen waren verschillend van die van de Ebionieten (die zagen Paul als de 

aartsvijand), Mattheus en Jezus zelf. (Jesus Interrupted, Prof. Bart D. Ehrman, Blz 238) 

 

 Paul was heel luidruchtige om beweren dat de wet geen rol kan hebben in het hebben van een juiste staand voor 

God.  

- Elke gentile die de kerk in kwam was beslist niet te beginnen om de wet van de Joden te houden.  

- Paul dacht dat als een man werd besneden, was dit niet alleen iets onnodige maar was het ontkennen van 

de genade van God, die de zaligheid geeft als een geschenk door de dood van Jezus, niet door de wet en 

het verbond der besnijdenis.  

- Zo'n man was eigenlijk in dreigen te verliezen van zijn zaligheid (Galaten 5:4).  

 

 Zagen Paul en Mattheus oog in oog over het houden van de wet? kennelijk niet.  

 

 Waren Paul en Jezus voorstander van dezelfde religie? Het is een belangrijke historische vraag en het antwoord 

is moeilijk te ontkennen.  
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- Jesus onderwees zijn volgelingen aan de wet houden zoals God had bevolen, om het Koninkrijk binnen 

te gaan.  

- Paulus leerde dat het houden van de wet niets te maken had met het invoeren van het Koninkrijk.  

 

 Voor Paul telde alleen de dood en opstanding van Jezus.  

 

 De historische Jesus onderwees de wet. Paul onderwees Jezus. Of, zoals sommige geleerde hebben gezegd, 

reeds met Paul is de godsdienst van Jezus uitgegroeid tot de religie over Jezus. (Jesus Interrupted, Prof. Bart D. 

Ehrman, Blz. 239) 

                                           Andere voorbeeld hiervan is “Dieet-Wetten”. 

Er zijn duidelijke wetten over wat er wel of niet mag worden gegeten in de oude testament, zoals: 

 Eten van schaaldieren die geen schubben hebben is iets afschuwelijks! 

- Leviticus 11:10 en 12 “10 maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, van 

alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets 

afschuwelijks…12 Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks.” 

 

- Deuteronomium 14:10 “10 Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten; het is voor u 

onrein.” 

Volgens het oude testament eten van schaaldieren, zoals Garnalen, Kreeft, mosselen enz. is iets 

afschuwelijks. 

 

 Varken is onrein en mag niet gegeten of aangeraakt worden! 

- Leviticus 11:7 en 8 “7 het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, 

maar het herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein. 8 Van hun vlees mag u niet eten en hun 

kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein.” 

 

- Deuteronomium 14:8 “8 Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt 

niet; het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.” 

Volgens het oude testament gebruik maken van varken als voeding of als kleding of wat dan ook, is iets 

afschuwelijks. 

 

 Welke soorten vogels er gegeten mogen worden! 

- Deuteronomium 14:11 tot 18 “11 Alle reine vogels mag u eten. 12 Maar dit zijn de vogels waarvan u niet 

mag eten: de arend, de lammergier, de monniksgier,… 18 de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de 

vleermuis.” 

 

 

 Welke soorten insecten mogen worden gegeten! 

- Leviticus 11:20 “20 Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets afschuwelijks… 

22 Daarvan mag u de volgende eten: elke soort veldsprinkhaan, elke soort sabelsprinkhaan, elke soort 

krekel en elke soort doornsprinkhaan. 23 Maar alle gevleugelde insecten die vier poten hebben, zijn voor 

u iets afschuwelijks.” 

 

 

 Alles wat op de buik kruipt! 
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- Leviticus 11:42 “42 Alles wat zich op de buik voortbeweegt, en alles wat op vier poten gaat, tot alles wat 

vele poten heeft, van alle kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, mag u niet eten, want 

ze zijn iets afschuwelijks.” 

Het is duidelijk dat het oude testament duidelijk maakt wat er wel of niet gegeten mag worden, en Jezus volgde 

de wetten op de punt na en leerden zijn volgers ook om het te doen, zoals we kunnen zien in: 

- Mattheüs 5:18 “18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één 

jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dus ook maar een van de 

kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden 

beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het 

koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” 

 

- Mattheüs 19:17 “17 …Als u hemel in wilt ingaan, neem dan de geboden in acht.” 

Hier zegt de meester, Jezus Christus, dat wie dan ook de kleinste van de geboden afschaft of niet onderhoudt of 

andere leert om ze niet te houden, zal de kleinste zijn. En dit is precies wat Sint Paul deed. Hij vertelt dat alle 

eten rein is, zoals we zien in: 

- Romeinen 14:20 “20…Weliswaar is alle voedsel rein,” 

En wat offervlees betreft vertelt hij dat het gegeten mag worden en is rein, zoals we lezen in: 

- 1 Korinthiërs 8:4 “4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de 

wereld en dat er geen andere God is dan Eén.” 

In tegenstelling tot de wet van Mozes en de leer van Jezus vertelt Sint Paul dat alle voedsel rein is. 

Maar wanneer hij in Jeruzalem bij de discipels was hebben ze samen met overeenstemming van de heilige geest 

besloten dat er belangrijk is dat er bepaalde dingen niet worden gegeten: 

1- Afhouden van het offervlees die aan afgoden is gebracht. 

2- Consumeren van het bloed. 

3- Wat gestikt is. 

4- Afblijven van seksuele immoraliteit. 

Dit zien we in Handelingen 15:28 en 29 “28 In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk 

besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: 29 dat u zich onthoudt van 

afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist 

handelen. Vaarwel.” 

Hier zijn we dat heilige geest en de discipels beslissen dat er van offervlees aan afgoderij niet mag worden 

gegeten, maar in tegenstelling tot de heilige geest vertelt Sint Paul dat de offervlees toch mag worden gegeten, 

zoals we zien in: 

- 1 Korinthiërs 10:28 “27 En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, eet 

dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen .” 

 

- 1 Korinthiërs 8:4 “4 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de 

wereld en dat er geen andere God is dan Eén.” 

      We zien dat Paul een andere leer brengt dan die van de heilige geest, Jezus en de discipels. 

De grootste verschil in leer van Paul en Jezus en de discipels, is de concept van God. 

Honderden jaren voordat Jezus op aarde was, God gaf Mozes de eerste geboden, die we lezen in 

- Deuteronomium 6:4 “4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” 
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En na honderden jaren, zonder een letter te veranderen vertelde Jezus het zelfde boodschap in 

- Mark 12:29 “29…Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. “ 

 

Maar Sint Paul veranderd dit leer zoals we kunnen zien in 

- 1 Korintiers 8:6 “6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor 

Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.” 

Hier zien we grote verandering in de leer van Mozes en Jezus, waar de concept van God veranderd. Waar 

Mozes en Jezus vertellen dat onze God en onze Heere een en het zelfde zijn, zegt Sint. Paul we hebben een 

God, de Vader, en een Heere, Jezus Christus. Hier kunnen we uithalen dat als onze God en onze Heere het 

zelfde zijn, indicatie wordt gewekt dat Jezus en de Vader het zelfde zijn. Dit concept dat Jezus de vader kan zijn 

is bekent als “modalisme” wordt als ketterij beschouwd. De kerkvader Tertullianus noemde de aanhangers van 

deze leer in zijn boek Adversus Praxean spottend. 

Hier wordt Jezus een plek gegeven door Paul die Jezus zichzelf niet gaf. 

Zelfs de term “Christen” is nooit door Jezus gehoord of gebruikt. Dit term is voor het eerst door Sint Paul 

gegeven (NET Touch Bible Commantary), zoals we kunnen zien in 

- Handelingen 11:26 “26 en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar 

lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in 

Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.” 

Het concept van God, het concept van het kruis, niet houden van de mozaïsche wet in de heden christendom is 

afkomstig van de leer van Paul, een leer die bekend staat als “Pauline”. 

Michael Goulder in zijn boek “St. Peter VS St. Paul, A tale of two missions” en Michael Grant in zijn boeken 

“Jesus, a historian review of the Gospels” en “the biography of St. Paul” schrijven: “St. Paulus heeft de heden 

Christendom meer gevormd dan Jezus.”  

 

En als “Christen” de volger van Christus betekent, de volgers van Paul zijn “Paulisten”! 

 

Door Alireza. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Praxeas

