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PAULUS 
Paulus is nooit mijn favoriet geweest. Hij was voor mij de naargeestige betweter die 
met lange, taaie zinnen het ruime en indrukwekkende geloof van Jezus 
dichttimmerde tot ‘het geloof in Jezus’. Van anderen hoorde ik dat je een heel ander 
beeld van hem kreeg als je meer over (en van) hem las. Dat leek me zo’n kluif dat ik 
me er niet aan durfde wagen. Tot ik vond dat ik er eigenlijk niet meer omheen kon. 
Dit studieverlof heb ik drie boeken over hem gelezen, die mijn beeld van Paulus tot 
de grond afbraken en opnieuw opbouwden.1 Het klopt wat die anderen zeiden. 
Paulus blijkt alles te zijn wat ik niet dacht dat hij was. In dit stuk probeer ik in grote 
lijnen mijn ontdekkingstocht te beschrijven.  
 
1. Christendom was nooit bedoeld als andere Godsdienst 
Drie monotheïstische wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam. Zo staat 
het in alle godsdienstboekjes. Paulus zou daar raar van op gekeken hebben. Van de 
islam wist hij nog niks, maar het christendom als aparte godsdienst? Geen haar op 
zijn hoofd die daar ooit aan gedacht heeft (volgens overleveringen had hij daar 
overigens niet veel van2). Hij had het ook nooit zo bedoeld. Het is zijn tragiek dat het 
toch zo gelopen is. Een nachtmerriescenario. 
 
Paulus was een jood en bleef een jood, hij is nooit iets anders geworden. Hoe zit het 
dan met het bekende verhaal dat hij op de weg naar Damascus “bekeerd” werd, toen 
hij de volgelingen van Jezus in Damascus als ketters wilde vervolgen?3 Als we daar 
het woordje bekeren gebruiken, nemen we meteen al de verkeerde afslag4. Bekeerd 
wordt je als je van ongelovig, gelovig wordt, of als je naar een andere godsdienst 
overgaat. Bij Paulus is het geen van beide. Hij was en bleef een gelovige jood en het 
christendom was géén andere godsdienst, maar een stroming binnen het jodendom. 
Dat die stroming vervolgd werd, benadrukt nog eens dat het op geen enkele manier 
als een ander geloof beleefd werd. Dan zou het immers door de autoriteiten binnen 
het jodendom veel minder als een gevaar gezien zijn. Deze autoriteiten waren juist 
bang voor de aanspraak op hervorming van het jodendom die de volgelingen van 
Jezus maakten. Dat ze tot vervolging over gingen, geeft aan dat ze die hervormende 
kracht terdege serieus namen5. 
Maar waar hadden de joodse autoriteiten nou precies zo’n problemen mee dat ze 
Paulus – die toen nog Saulus heette – naar Damascus stuurden om de volgelingen 
van Jezus eens flink de oren te wassen? 
Dat die onwelgevallige stroming juist in Damascus zoveel aanhangers trok was 
overigens niet toevallig. Damascus was los van de vroege beweging rond Jezus een 
plek waar ketters gedachtengoed in het jodendom welig tierde6. Hadden de 
                                                 
1 1. Patrick Chatelion Counet, genie of misgeboorte, zeven vooroordelen over de apostel Paulus, ´s 
Hertogenbosch 2009, 2. Schalom Ben Chorin, Paulus, Mùnchen 1970, 3. James D.G. Dunn, The Theology of 
Paul the Apostle, Grand Rapids Michigan 1998 
2 James Dunn: Paulus wordt net als Fransciscus van Assissi omschreven als een klein, kaal en lelijk mannetje. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het vooroordeel dat Paulus een afkeer had van het lichamelijke. Niet alleen 
zijn theologie, maar ook de omschrijving van hem als persoon heeft veel te lijden van deze karikatuur. Arme 
Paulus…  
3 Handelingen 9: 3-22 
4 Zie bijvoorbeeld P.C. Counet, p 37-39 
5 Ik herinner me dat ik in Jeruzalem een Sabbatsviering meemaakte van een meer vrijzinnige joodse gemeente. 
Voorafgaand aan de dienst werden doodsbedreigingen voorgelezen die afkomstig waren van meer orthodoxe 
joodse gemeentes. Ik geloof niet dat deze orthodoxe schrijvers daadwerkelijk tot vervolging over wilde gaan, 
maar de taal loog er niet om.    
6 Zie S. Ben Chorin p. 29 
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autoriteiten moeite met de leer van Jezus, met de claim dat hij Messias was, met zijn 
kruisiging of opstanding? Dat wordt niet duidelijk gemaakt in het boek Handelingen.  
We horen alleen dat er een felle tegenstand was. We kunnen ook uit Handelingen 
opmaken dat de angst voor de hervormende kracht van de beweging rond Jezus 
gegrond was. Want zelfs een hoogopgeleide ‘top’-Farizeeër als Paulus, wordt zo 
gegrepen door het gedachtegoed dat hij van vervolger, verandert in een 
hartstochtelijk pleitbezorger van deze vernieuwende joodse stroming.  
Maar pas op, dat wil niet zeggen dat Paulus vanaf dat moment geen Farizeeër meer 
was. Schalom Ben Chorin: Laat in zijn boek zien dat Paulus door alles heen op een 
typisch Farizeesche manier blijft denken en redeneren. Ben Chorin laat zien dat alle 
elementen waarvan altijd stilzwijgend wordt aangenomen dat ze typisch christelijk, 
zijn door Paulus op een typisch joods Farizeesche manier verbonden worden met het 
OudeTestament. (Dat OT bestond toen overigens ook nog niet als afgerond en 
gecanoniseerd geheel, laat staan dat het deze aanmatigende, typisch christelijke 
benaming droeg) Met Paulus haalde de joodse beweging rond Jezus van Nazareth 
een intellectueel van de eerste orde binnen. Een Farizeesche ‘bobo’. Iemand met 
kennis van zaken, die de opponenten van repliek kon dienen en een stevig 
schriftuurlijk fundament onder het ietwat losse gedachtengoed kon leggen.  
Daarmee is helaas ook de kiem gelegd van een conflict tussen Paulus en de 
volgelingen van het eerste uur, met name Petrus en Jacobus, de broer van Jezus. 
Hun gezag stoelde op hun nauwe band met Jezus en het ‘erbij geweest zijn’, maar – 
met alle respect - het waren ongeschoolde plattelanders die Paulus intellectueel 
geen enkele partij konden bieden. Paulus moest opboksen tegen verwijten dat hij 
‘van buiten kwam, Jezus nooit zelf gekend had en nota bene een enthousiast 
vervolger van de beweging geweest was.’ Geen gemakkelijke manier van 
binnenkomen. Daarbij speelde de spanning die ontstond door Paulus’ zware 
intellectuele ‘over(ge)wicht’ waarschijnlijk minstens zo’n grote rol. 
Uiteindelijk splitste de joodse Jezusbeweging onofficieel in twee, of drie (joodse) 
stromingen. De behoudende groep van Jacobus, samen met de midden-orthodoxe 
groep rond Petrus en de ‘vrijzinnige’ groep rond Paulus (in de ogen van de eerste 
twee bewegingen was Paulus veel te ruimdenkend).  
De eerste twee groepen zijn na de val van de tempel domweg verdwenen. Eeuwig 
zonde, want hun verdwijning heeft, onbedoeld, het proces van losweking van het 
jodendom versneld. Een proces dat Paulus juist met inzet van al zijn krachten heeft 
willen voorkomen. 
  
2. Hoe joods is het christendom? 
Om onze identiteit te beschrijven, is de neiging groot om te zoeken naar punten 
waarop wij ons als kerk onderscheiden van ‘het jodendom’. Dat is eigenlijk een 
bijzonder pijnlijke en onvolwassen houding. Sterker nog het is een on-christelijke en 
op de keeper beschouwd zelfs een onmogelijke houding. Hoe kun je je identiteit ooit 
vinden in wat je onderscheidt van je wortels? Paulus deed precies het 
tegenovergestelde. Hij gaf de Jezusbeweging identiteit door alles op alles te zetten 
om duidelijk te maken dat het een joodse beweging was en bleef. Daar was hij de 
uitgelezen persoon voor. Door zijn opleiding bij de farizeeër Gamaliël was hij gepokt 
en gemazeld in de dominante leer van het jodendom van zijn tijd. Het wonderlijk is 
dat hij juist omdat hij een fanatiek vervolger was geweest, ook zo’n excellente 
verdediger van de Jezusbeweging kon worden. Hij had hij zich ongetwijfeld grondig 
verdiept in haar gedachtegoed en wist als geen ander waar de theologische 
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pijnpunten lagen, die de beweging voor de joodse autoriteiten onacceptabel maakte. 
Alleen degene die deze punten helder heeft, kan een scherpe verdediging voeren.  
Bijkomend groot voordeel was dat hij geboren was buiten Israël, in Tarsus. Als 
diaspora-jood sprak hij goed Grieks en was hij – in tegenstelling tot Jezus en zijn 
discipelen - vertrouwd met het gedachtegoed van de niet-joodse, hellenistische 
wereld. Op deze manier begreep hij waar het gedachtegoed van Jezus inhaakte op 
de heidense denkwijze en kon hij overzien wat voor problemen dat opleverde voor de 
joodse identiteit van de beweging.     
De verdienste van Schalom Ben Chorin is dat hij in zijn boek Paulus laat zien hoe 
Paulus iedere  - in onze ogen -  typisch christelijke notie baseert op de schriftelijke en 
mondelinge joodse traditie: De bewering dat Jezus de Messias was, dat hij Zoon van 
God was, zijn kruisiging en opstanding. Niets van dat alles hoeft in de weg te staan 
dat de Jezusbeweging volop erkend kan worden als joods.   
 
3. Het struikelblok tussen Paulus en zijn joodse geloofsgenoten.  
Maar Paulus heeft toch de joodse wet afgeschaft? Het antwoord daarop is heel kort 
en krachtig. De joodse wet is nooit afgeschaft. Niet door Jezus én niet door Paulus. 
Maar je kunt toch niet ontkennen dat de mannen in onze kerk onbesneden zijn, dat 
we vrolijk een varkenskarbonaadje eten en dat we op sabbat zonder schuldgevoel de 
auto soppen? Dat klopt, maar dat wil nog niet zeggen dat de joodse wet is 
afgeschaft. Het vraagt enige uitleg om die gedachte duidelijk te maken, want hier 
komen we op het grote probleem waar Paulus mee worstelde.  
Het struikelblok voor de joodse autoriteiten was namelijk niet zozeer het 
gedachtegoed van de Jezusbeweging, maar het feit dat ze zo vervelend populair was 
bij niet-joden. Het jodendom had altijd al een bepaalde aantrekkingskracht voor niet 
joden, maar de lasten wogen tot nog toe zwaarder dan de lusten: De Sabbatsrust 
was voor Romeinen met hun 24-uurseconomie en voor slaven zonder deugdelijk 
CAO een aantrekkelijke vondst. Maar besnijdenis op latere leeftijd is een behoorlijke 
medische ingreep en al die spijswetten geven zo’n gedoe bij het eten.  
Toen de beweging rond Jezus opkwam en door de joodse autoriteiten met argwaan 
gevolgd werd, vond zij vooral haar ruimte buiten het land Israël. Daar zijn domweg 
meer niet-joden dan binnen de grenzen van Israël, is de greep van de autoriteiten 
minder krachtig en is het sowieso al moeilijker om bijvoorbeeld de joodse spijswetten 
streng te houden (als je bijvoorbeeld gaat eten bij de heidense buren, of deelneemt 
aan een heidens buurtfeest, waar soms gratis(!), maar natuurlijk niet kosjer vlees 
werd uitgedeeld).  
Het was de toestroom van de niet-joodse leden die de beweging voor de grootste 
problemen stelde. Want hoe moest het nou? Moesten deze niet joodse leden nu 
besneden worden, moesten ze zich aan de spijswetten houden?  
“Ja natuurlijk”, zei Jacobus, de broer van Jezus. 
“Nou, misschien is het beter van wel”, zei de wat weifelachtige Petrus.  
“Nee”, zei de Farizeeër Paulus. 
Het wonderlijke is dat in de strijd die daarover ontstond, Jacobus en Petrus het met 
hun traditioneel verantwoorde visie moesten afleggen tegen de gedegen kennis van 
de schriften waar Paulus over beschikte. Ze konden niet tegen hem op. 
 
Maar dan heeft Paulus de joodse wet toch wel afgeschaft? Nee, die bewering zou je 
ongeveer kunnen vergelijken met het volgende voorbeeld: Ik ben het niet eens met 
de regel in ons Nederlandse wetboek dat illegaliteit strafbaar gesteld wordt. Daarom 
help ik ‘illegalen’ aan onderdak, eten, medische zorg en juridische bijstand.  
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Dat zou dan betekenen dat ik de Nederlandse wetgeving afschaf, mijn Nederlandse 
burgerplicht niet nakom en geen Nederlander meer kan zijn.  
Met andere woorden: Paulus heeft nooit de hele joodse wetgeving afgeschaft. Alleen 
die uiterlijke regels die het jodendom tot een etnische, duidelijk afgezonderde groep 
maakten. Hij wilde het jodendom van zijn tijd hervormen en trof het daarmee op een 
zeer gevoelige en zwakke plek: in hun poging om hun identiteit te zoeken in dat wat 
hen (uiterlijk) anders maakt dan hun omgeving. In hun gevoel voor eigenwaarde, dat 
volgens volks- en geloofsgenoot én schriftgeleerde Paulus verkeerd begrepen werd. 
Laat ik de discussie tussen Paulus en zijn volksgenoten eens in eigen woorden 
samen proberen te vatten:  
 
Paulus: “Jullie zoeken je eigenwaarde in het idee dat jullie het uitverkoren volk zijn”. 
Volksgenoten: “Pardon? Zijn wij dat dan niet?” 
P: “Natuurlijk zijn wij dat!” 
V: “Waar hebben we het dan over?” 
Op dit moment in de discussie maakt Paulus het volgende, geniaal gevonden door 
en door joodse punt.  
P: “Wij joden zijn het uitverkoren volk, maar jullie maken de fout dat je denkt dat dat 
een doel op zich is. Uitverkoren volk zijn is niet het doel. Het heeft een bedoeling die 
jullie dreigen te vergeten. Namelijk dat wij tot licht en zegen van alle volkeren zullen 
zijn7.  
Daarna doet Paulus er meteen nog maar een schepje bovenop 
P: “Dat moment is met de komst van de Messias (Jezus) aangebroken. Vanaf nu zijn 
wij tot licht en zegen van de volken en mogen zij ook bij ons horen”.  
Daar haakt een groot deel van zijn geloofsgenoten af. Het merendeel omdat ze het 
niet met Paulus eens zijn dat Jezus de Messias zou zijn. Een klein overgebleven deel 
dat nog wel bereid is met Paulus mee te denken (onder andere Jacobus en Petrus) 
zegt:  
V: “Op één voorwaarde dan, dat ze dan ook echte joden worden; dat de mannen 
besneden worden en ze voortaan de varkenskoteletjes laten staan, om maar eens 
wat te noemen”. 
Waarop Paulus zegt: “Dan hebben jullie het niet goed begrepen. Op het moment dat 
de Messias komt – dat staat in onze eigen geschriften – is het doel bereikt en valt de 
scheiding tussen het uitverkoren volk Israël en de andere volken weg. Als jullie 
vinden dat zij besneden moeten worden, houd je de oude situatie domweg in stand. 
Dan maak je het uitverkoren volk groter en de volkeren waar we licht en zegen voor 
moeten zijn kleiner, maar de scheiding houd je in stand. Waarom zou je dat willen? Ik 
kan maar een reden bedenken, dat is omdat je bang bent je voorkeurspositie te 
verliezen. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Die verlies je niet. Je bent en blijft 
lid van het volk dat tot de komst van de Messias de honneurs heeft waargenomen. 
Sterker nog, dat volk heeft de voedingsbodem geschapen waarop de Messias voet 
aan de grond kon krijgen. Zonder ons volk geen Messias. Maar, nu de Messias is 
gekomen is het moment aangebroken waarop we de volkeren (inclusief voorhuid en 
in onze ogen onsmakelijke tafelmanieren) welkom moeten heten. De Messias is 
gekomen, ons doel is bereikt. Vanaf nu breekt een nieuwe tijd aan”.  
 

                                                 
7 Paulus legt hier een verband met Jesaja en Abraham: Jesaja 49:6 en Genesis 12:1-3 
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4. Indeling van de tijd in verschillende periodes 
De kiem die uiteindelijke uitmondde in de scheiding tussen jodendom en 
christendom, ligt dus ergens anders dan we denken: 
In de aanname dat er met Jezus een nieuwe tijd begonnen is, waarin joden en 
heidenen samen leven zoals God het bedoeld heeft.  
Een soort tussentijd. Paulus deelde de eeuwen in verschillende perioden in:  
 

a. Van Adam tot Abraham.  
In die periode was het uitverkoren joodse volk er nog niet. Er was nog geen Thora 
(wet). In het jodendom was de figuur van Adam nooit zo heel belangrijk. Heel 
begrijpelijk, want de geschiedenis van Israël begint pas echt met de belofte aan 
Abraham: “Jij en Sara zullen een zoon krijgen en uit hem zal een groot volk groeien, 
zo groot als alle zandkorreltjes van de woestijn, als al de sterren samen. Niet te tellen 
zo groot. Dit volk zal tot een zegen van alle volken zijn”. Waar Paulus steeds maar 
weer op wijst, is dat die belofte aan Abraham wordt gedaan nog voordat hij besneden 
was. Dat is misschien in onze ogen een futiliteit, maar nu we begrijpen waar Paulus 
mee worstelde, snappen we waarom hij dat zo belangrijk vond. Die besnijdenis was 
dus blijkbaar geen voorwaarde om tot het uitverkoren volk te behoren. Met andere 
woorden: uiterlijke kenmerken, die in een later stadium in het jodendom zoveel 
gewicht krijgen, hadden dat aanvankelijk helemaal nog niet. Zelfs Abraham kon 
zonder besnijdenis bij het uitverkoren volk horen. Daar valt geen speld tussen te 
krijgen.  
 

b. Van Abraham tot Jezus 
Dan volgt de periode waarin het joodse volk de leefregels van God droeg, 
voorleefde, overleverde, uitwerkte en behoede. De verhalen in het Oude Testament 
van Abraham tot Jezus beslaan samen die tweede periode. Doordat het joodse volk 
leefde met de leefregels kon de tijd rijpen voor de komst van de Messias.  
 

c. De nieuwe tijd: vanaf Jezus opstanding tot aan zin wederkomst 
Met de opstanding van Christus begint de derde periode: de nieuwe tijd. Het nieuwe 
aan deze periode is dat Christus heeft laten zien dat de wet van voor tot achter 
helemaal vervuld kan worden. Dat was het doel van het uitverkoren volk, dat tot dan 
toe niet behaald werd. Jezus bereikt dat doel. Vanaf nu ligt het niet meer buiten de 
menselijke mogelijkheden om te beantwoorden aan Gods bedoelingen. Maar 
daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. Ook al heeft Christus laten zien dat het kan, 
de wereld is alles behalve volmaakt. Echt volmaakt wordt de hele wereld pas al 
Jezus terug zal komen. Op deze manier bekeken wordt de derde periode dus een 
tussentijd: van het moment dat de wet door Jezus vervuld werd tot aan het moment 
dat Jezus terug zal komen.  
 

d. De eindtijd die begint met de wederkomst van Christus 
Als Christus terugkomt zal God de hele wereld oordelen en de nieuwe wereld 
werkelijkheid worden. In Paulus’ beleving – en de aanwijzingen zijn sterk dat ook 
Jezus in die vooronderstelling leefde - zou de eindtijd aanbreken nog tijdens het 
leven van zijn eigen generatie. Daar heeft hij het bij het verkeerde end gehad. De 
nieuwe tijd (c) duurt inmiddels maar voort en wij leven er nog steeds in 
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Gangbaar tijdschema: 
 
a. Adam  
En Eva; mensheid b. Abraham; joodse volk   Komst Messias 
         Eindtijd 
|-----------------------------------|--------------------Nu-------------------------|-------------------------- 
 
 
Nieuwe schema Paulus 
 
a. Adam/ Eva;  
mensheid  b. Abraham;  

joodse volk   c. Messias Jezus d. Wederkomst 
          
|-----------------------------------|------------------------------|---tussentijd---Nu------|---Eindtijd--- 
 
 
5. Heeft het christendom al in haar prille ontstaan niet domweg de verkeerde 
afslag genomen? 
Zat Paulus er niet gewoon naast?8 De eindtijd laat inmiddels zo lang op zich wachten 
dat we die nog maar moeilijk serieus kunnen nemen. De nieuwe tijd wordt zowel een 
hele lange tussentijd. Als Paulus dat geweten had, zou hij dan niet gewoon 
toegegeven hebben dat alles op een vergissing berust. Dat er niets veranderd is en 
dat we eigenlijk geen stap verder zijn gekomen. De joden worden weer gewoon het 
uitverkoren volk en de christenen gaan iets anders doen. Hun eigen oorspronkelijke 
wortels weer ontdekken, de Edda lezen en Wodan, Thor en Frija uit de mottenballen 
tevoorschijn halen. Of het seculiere Humanisme omarmen, het christendom zonder 
god. Dat zou alles toch een stuk eenvoudiger maken?   
Ik denk dat Paulus tot zijn dood de spoedige terugkomst van Jezus verwachtte. Maar 
dat dit niet gebeurd is, haalt zijn ideeën niet onderuit. Daarvoor zijn ze te goed 
doordacht. De essentie van het verschil tussen de tweede (b) en de derde (c) periode 
ligt in wat er al gebeurd is: dat Christus heeft laten zien dat de wet vervuld kan 
worden. Niet in wat er nog moet gebeuren: de wederkomst van Christus en daarmee 
de vervolmaking van de wereld9.  In de tussentijd is er voldoende veranderd om op 
een andere manier handen en voeten te geven aan Gods bedoelingen.  
Dat werk ik hieronder verder uit.  
 
6. Paulus en de Nieuwe tijd 
Het nieuwe van Paulus is dat we volgens hem na Christus leven in een tussentijd 10. 
Met het sterven en opstaan van Christus is de nieuwe tijd aangebroken11. 
Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat er nog steeds van alles hopeloos 
misgaat en ook de volgelingen van Jezus behoorlijke steken laten vallen. Kortom we 
leven nog steeds in een onvolmaakte wereld. De wereld wordt pas echt volmaakt als 

                                                 
8 Schalom Ben Chorin  schrijft in zijn boek Paulus op p. 113 over Paulus uitspraak dat de eindtijd nog aan zal 
breken tijdens zijn generartie: Hier vergiste Paulus zich. Dat kan niet luid en duidelijk genoeg gezegd worden. 
Zijn hele bewijsvoering wordt vanaf hier twijfelachtig. Dat moet de christelijke theologie erkennen en 
verwerken.   
9 J. Dunn, p. 294-313 en conclusie op p.727 
10 Zie hiervoor: James Dunn, p. 466-477 en P. Chatelion Counet, p. 135-137 
11 Zie: Jezus ging toch niet alleen dood?  
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Jezus terugkomt. De nieuwe tijd is dus bovenal een tussentijd. Dat beteken dat een 
christen balanceert tussen  

- het ‘nu al’ (het aanbreken van de eindtijd, waarin de zondaar definitief 
vergeven is)  

- en het ‘nog niet’ (het doorwerken van de oude tijd waarin de zonde nog steeds 
voortwoekert) 

 
a. Adams fatale hap en de ‘begeerte van het vlees’.    

Zoals hiervoor beschreven heeft Paulus een hernieuwde aandacht voor de eerste 
periode in de tijd van Adam tot Abraham. Wat het belang van Abraham voor hem 
was weten we, maar Adam speelt een nog grotere rol in zijn gedachtegoed. Adam 
die, geënthousiasmeerd door Eva, een fataal hapje nam van de vrucht van de boom 
van kennis van goed en kwaad. Een hapje met grote gevolgen. Geloofde Paulus nou 
echt dat de allereerste mens door één zo’n hapje, de hele mensheid na hem in het 
verderf stortte? Dat is wel erg veel invloed voor één mens (of twee, want we moeten 
Eva niet vergeten, alhoewel Paulus zo sportief is de schuld niet naar haar door te 
schuiven). Bovendien is God dan ook wel erg lichtgeraakt. Om één zo’n hapje een 
hele mensheid eeuwen lang laten modderen en lijden. Het is zeer waarschijnlijk dat 
mensen in de oudheid meer gevoel voor symbolische lagen van een verhaal hadden 
dan wij doorgaans denken12. Adam betekent mens in zowel zijn naam als zijn 
persoon wordt de hele mensheid vertegenwoordigd. Het verhaal van ‘de fatale hap’ 
gaat niet over de mens die zelf goed en kwaad leert onderscheiden. Dat kon Adam 
immers al, want als hij niet wist wat ongehoorzaamheid was, was het verbod om te 
eten van de boom ook niet nodig geweest. Het verhaal vertelt iets anders. Het gaat 
over verlangen; over begeerte. De begeerte om niet slechts een schepsel te zijn, 
maar om zelf schepper te zijn. Het verlangen om niet gehoorzaam aan de schepper 
te zijn en het uiteindelijke oordeel over goed en kwaad bij Hem te laten, maar zelf 
een eigen morele standaard bedenken en daar naar leven13. Die begeerte zit in ieder 
mens en het is die begeerte die ons in het verderf stort. James Dunn spreekt daarbij 
nog over een straf die God de mensen oplegt. Ik denk dat God Adam en Eva geen 
straf oplegt aan het eind van het verhaal over de boom van goed en kwaad. Er wordt 
gesproken over een vloek, maar nergens staat dat God die vloek over Adam en Eva 
uitspreekt. Waarschijnlijker is dat Adam en Eva met hun begeerte om zelf schepper 
te zijn de oorspronkelijke orde aangetast hebben, waardoor zelfs God deze niet meer 
kan herstellen.  
Maar waarom loopt het dan mis als de mens zelf zijn waarden en normen gaat 
bepalen? Dat komt omdat de mens vlees is. Vlees is prachtig materiaal dat 
veerkrachtig is, goed tegen allerhande weersomstandigheden kan en er komen geen 
vlekken in als je er rode wijn op morst. Bovendien heeft het de aardige eigenschap 
dat het lekker voelt als je het streelt. Het enige nadeel van vlees is dat het niet 
onbeperkt houdbaar is. Daar zit hem de crux. De mens is vlees. Dat betekent bij 
Paulus niets meer en niets minder dan dat hij niet verder kan kijken dan zijn eigen 
beperkte leventje. Omdat hij vlees is, zit hij in de schepping. Hij maakt er letterlijk 
deel vanuit. Dat maakt dat hij er niet bovenuit kan kijken en dat is de reden waarom 
zijn oordeel over bijvoorbeeld goed en kwaad altijd beperkt zal zijn. Daarom gaat het 
mis als hij zijn eigen waarden en normen gaat bepalen.  

                                                 
12 James Dunn, p 82-84 
13 Bij Adams fatale hap maak ik dankbaar gebruik van James Dunn, Paragraaf 4 p. 79-101 van  
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De begeerte van het vlees, is dus bij Paulus niet het bronstig verlangen dat ontstaat 
bij opwaaiende zomerjurken. Dat wij dat denken zegt meer over ons dan over 
Paulus.  
De begeerte van het vlees is: Het verlangen van de beperkt houdbare mens om te 
leven en te oordelen, alsof hij eeuwig houdbaar is. Geen schepsel, maar schepper te 
willen zijn. Kortom: op de stoel van God zelf te gaan zitten en te oordelen over goed 
en kwaad, wat bij hem al snel verward wordt met goeden en kwaden.   
Dát is het fatale gevolg van Adams hapje van de boom van goed en kwaad.  
 

b. Lichaam en vlees bij Paulus14.   
Het is bij dit alles goed om duidelijk te maken dat Paulus twee verschillende woorden 
gebruikt ‘lichaam’ en ‘vlees’. Dat is alleen al opvallend omdat het Hebreeuws daar 
slechts een woord voor kent (Bazar).  
De betekenis van het woordje vlees heb ik hierboven uitgelegd. Vlees heeft op 
zichzelf niks negatiefs bij Paulus. Als hij schrijft dat wij leven ‘in het vlees’, bedoelt hij 
gewoon dat onze levensduur beperkt is (en – niet te vergeten - daarmee dus ook ons 
brein). Als hij schrijft dat wij leven ‘naar het vlees’ bedoelt hij dat wel negatief. Dat 
kunnen we nu begrijpen, want het gaat er dan om dat we onze beperktheid 
richtinggevend maken. We volgen dan ‘de begeerte van het vlees’ en ondermijnen 
op die manier de scheppingsorde die in wezen goed is.   
Het woord lichaam is juist een positief woord bij Paulus. Als Paulus het over lichaam 
heeft, doelt hij op veel meer dan alleen het vege lijf (romp met hoofd, armen en 
benen). Lichaam betekent bij Paulus alles wat jij als mens belichaamd: Jijzelf als 
persoon, je handel en wandel, je mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, 
alles wat je opbouwt, waar jij je kracht voor leent. Lichaam betekent bij Paulus ‘de 
corporatie van jouw bestaan’. De hele wandelende “bv Ik”. Want zonder lichaam zou 
je domweg niet in staat zijn een menselijk bestaan te leiden.  
 

c. Gods antwoord(en) op Adams fatale hap 
Nu we de begrippen vlees en lichaam bij Paulus helder hebben, moeten we terug 
naar Adams fatale hap. Met het verlangen om zelf schepper te zijn tast de mens de 
scheppingsorde aan. Wat bijzonder is: Als Paulus het over de gevolgen heeft van 
deze menselijke oer-begeerte om zelf god te willen zijn, dan noemt hij als eerste 
gevolg: afgodendienst. Dat is een wonderlijke ironie15. Als de mens zich ‘bevrijdt’ van 
God is het eerste wat hij doet: andere goden voor zichzelf maken. De ironie wil dat 
de bevrijding van God uitmondt in religie. Blijkbaar kan de mens niet anders dan 
ondergeschikt zijn (hij is immers vlees). De God van de bijbel zegt: Als je dan toch 
ondergeschikt moet zijn, wees dan ondergeschikt aan mij. Alleen dan beantwoord je 
aan je bedoelingen. Iedere andere vorm van ondergeschiktheid leidt tot je 
ondergang. Bob Dylan, heeft dat prachtig verwoord in “You’re gonna have to serve 
somebody”: 
You're gonna have to serve somebody, 
It may be the devil or it may be the Lord 
But you're gonna have to serve somebody. 
  
Maar God laat het er niet bij zitten. Hij blijft zoeken naar manieren om de mens te 
redden. Dat begint al met het tedere gebaar in Genesis (3:21), waarin hij 
eigenhandig kleertjes voor Adam en Eva naait. God kan niet anders dan de weg naar 
                                                 
14 Zie James Dunn, paragraaf 3 p. 51-73 
15 Zie James Dunn p. 114/115 
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de levensboom voor de mens afsnijden. Als hij daarvan zou eten, zou hij eeuwig 
leven en met zijn beperkte oordeel over goed en kwaad, zou dat de ondergang van 
de schepping betekenen. Maar God is geen God van ondergang, Hij is een God die 
al zijn mogelijkheden (en dat zijn er in Zijn geval nogal wat) inzet om de hele 
schepping te behouden en tot haar recht te laten komen.   
Om het fatale gevolg ongedaan te kunnen maken, roept God eerst een uitverkoren 
volk dat Hij regels geeft om die begeerte van het vlees er onder te krijgen (De tweede 
periode). Het prachtige, eerlijke verhaal van hun streven, hun successen én 
dieptepunten lezen we vanaf Abraham tot Jezus. Er zijn momenten waarin Israël heel 
dicht bij God leeft en ze bijna beantwoorden aan zijn bedoelingen, maar het lukt niet 
helemaal. Toch is al hun streven niet voor niks. Uit hun (en dat kan alleen uit hun) 
wordt die ene mens geboren die heel Israël vertegenwoordigt. Zoals Israël de Thora 
al de eeuwen met zorg gedragen heeft, vat Hij al het streven van dit volk in één leven 
samen: Jezus, Gods eigen zoon.  
Zoals Adam de hele mensheid vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt Hij de hele 
mensheid. Hij spreekt, leeft, handelt in alles zoals God dat bedoeld heeft. Het kan 
niet anders of dat levert verzet op. Al het verlangen van mensen om zelf te oordelen 
over goed en kwaad balt zich samen tegen Hem. Maar hij wijkt niet. Ik geloof niet dat 
God zijn Zoon geofferd heeft. Ik geloof dat wij mensen dat gedaan hebben. Omdat hij 
alles belichaamde wat wij niet willen: dienstbaar zijn aan God. Het kostte hem zijn 
leven. Maar toen Jezus stierf, stierf de eerste mens die in alles, tot op het laatst 
geleefd had volgens Gods bedoelingen. Zo’n mens zal God nooit prijsgeven aan de 
dood. Zo’n mens staat op. Als eerste. En omdat hij – net zoals de eerste Adam – ons 
allemaal vertegenwoordigde, staan wij op met Hem.  
Vanaf nu breekt een andere tijd aan, een nieuwe tijd.  
  

d. Lichaam van Christus: De handen en voeten, ogen oren neus, mond 
en nog veel meer van Christus 

De rol van het joodse volk in het proces van Gods antwoord op Adams val, is van 
cruciaal belang geweest. Zonder hen zou Jezus niet geboren zijn. Hij staat op hun 
schouders en wordt uit hen geboren. Op die manier hebben zij beantwoord aan hun 
doel: tot licht en zegen zijn van alle volken. In die nieuwe tijd die nu aanbreekt krijgt 
het joodse volk, zo betoogt Paulus, een andere functie. Zij zijn de wortels van de 
olijfboom, waarop de takken van alle volken geënt worden.  
Vanaf nu zullen joden en heidenen samen handen en voeten geven aan Gods 
bedoelingen. In Paulus zijn gedachtegang wordt dat zelfs veel meer dan handen en 
voeten; samen vormen zij het hele lichaam van Christus. Om te voorkomen dat er 
een strijd losbarst over wie er van dat lichaam het hoofd is, zegt Paulus er meteen 
maar bij dat Christus zelf het hoofd is.   
We weten dat het lichaam meer was dan alleen het lijf, het gaat hier om de hele 
belichaming van het bestaan van Christus; in zijn denken, zijn doen, zijn spreken, zijn 
handelen, zijn sterven en zijn opstaan.  
Paulus heeft dit beeld niet zelf bedacht, maar overgenomen uit de politieke filosofie 
van zijn tijd.16 Het is een krachtig beeld dat de eenheid van een gemeenschap (staat, 
stad of geloofsgemeenschap) uitdrukt, ondanks de diversiteit van haar leden. Er is 
een fabel bekend van Memenius Agrippa waarin de verschillende lichaamsdelen in 
opstand komen tegen de luie buik. Die ligt daar maar wat te liggen en alle andere 
lichaamsdelen sloven zich uit om hem van voedsel te voorzien. Ze komen in opstand. 

                                                 
16 James Dunn, p 550-551 
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De voeten lopen niet meer naar de markt, de hand brengt geen eten meer naar de 
mond, de kiezen weigeren te kauwen. De gevolgen laten zich raden. Het hele 
lichaam verslapt. Zo komen de andere lichaamsdelen erachter dat de buik alles 
behalve lui is en evengoed voedt, als gevoed wordt. 
Er wordt nogal eens beweerd dat het christendom in haar prille 
ontstaansgeschiedenis een krachtige eenheid vormde die schouder aan schouder 
weerstand bood aan haar vervolgers. Wie Paulus leest, wordt al snel uit de droom 
geholpen. Paulus had dit beeld broodnodig, om het hoofd te bieden aan de 
ongelooflijke diversiteit waarmee hij in de eerste gemeentes geconfronteerd werd.  
De kerk is al vanaf haar allereerste begin een pluriforme kerk. Dat is niet haar 
zwakte, maar haar kracht, als… Als ieder lid erkenning krijgt en zijn/haar unieke 
talent gezien, erkend en ingezet wordt.  
 
7. Omgaan met pluriformiteit 
Paulus ging op een verrassend creatieve manier om met pluriformiteit. Een prachtig 
voorbeeld is hoe hij het conflict in de gemeente van Rome benadert17. Deze 
gemeenschap van volgelingen van Jezus is begonnen als een hoofdzakelijk joodse 
gemeenschap, waar gaandeweg ook mensen van buiten zich bij aansloten. In 49 
nChr, onder keizer Claudius werden de joden, inclusief de christelijke-joden uit Rome 
verbannen. Na zijn dood in 54 kwamen ze voorzichtig weer terug in de stad. De 
verdreven joodse christenen zochten hun oude gemeente weer op, maar schrokken 
van wat ze aantroffen. In de tussenliggende vijf jaar waren de overgebleven heiden-
christenen een heel eigen koers gaan varen. Ze aten vrolijk varkensvlees en namen 
het ook niet meer zo nauw met die ene rustdag die anders is dan alle andere dagen. 
Het is niet moeilijk te begrijpen dat hieruit een flink conflict ontstond. Ook al is de 
inhoud van dat conflict voor ons moeilijk na te voelen, de verschillende partijen zijn 
wel heel herkenbaar en er valt veel te leren van de manier waarop Paulus er mee 
omgaat.  
Om te beginnen maakt Paulus een onderscheid tussen zwakke en sterke gelovigen. 
Paulus noemt de gelovigen die opkomen voor het belang van de regels en rituelen, 
zwakke gelovigen. Degenen die er vrij mee omgaan noemt hij sterke gelovigen: hun 
geloof is immers niet afhankelijk van uiterlijke regels en vormen. Verrassend, omdat 
je geneigd bent om mensen met duidelijke, afwijkende kleding, rituelen en leefstijl 
een sterk geloof toe te dichten.  
Maar voor de vrije geesten victorie beginnen te kraaien, doet Paulus een oproep aan 
beide partijen. Uit die oproep valt een scherp en modern psychologisch inzicht af te 
leiden. Paulus draagt degenen die de regels niet zo precies nemen op om hen die 
hechten aan duidelijke regels en vormen niet te minachten. Vervolgens draagt hij 
degenen die ferm opkomen voor traditie op om degenen die dat niet doen niet te 
oordelen, of te veroordelen.18 Het zijn nog altijd passende woorden. Rekkelijken 
hebben de neiging preciezen te minachten. Andersom hebben meer orthodox 
ingestelde gelovigen de neiging om de vrijzinnigen te (ver)oordelen.  
Opvallend is ook de volgorde waarvoor Paulus bij dit conflict kiest: eerst richt hij zich 
tot de sterken in het geloof, dan tot de zwakken. De sterkste partij wordt eerst op 
haar verantwoording gewezen.  
Dan daagt Paulus beide partijen uit hun grenzen te verleggen. De meer traditioneel 
ingestelde gelovigen moeten leren inzien dat God mensen accepteert wiens visie en 
leefwijze in hun ogen onacceptabel is. Het gevaar van een oordeel is immers dat 
                                                 
17 James Dunn, p 680-689 
18 Zie Romeinen 14:3 en James Dunn p. 686 
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men met de eigen overtuigingen God vormgeeft, in plaats van andersom. Voor deze 
partij gebruikt Paulus dus geloofsargumenten. Hun neiging te oordelen wordt door 
geloof opengebroken. 
De vrijzinnigen op hun beurt hebben de neiging de andere partij te minachten. Het 
tegenovergestelde van minachting is liefde. Daarom krijgen zij de opdracht om 
degenen die traditie zo belangrijk vinden uit liefde niet uit te dagen, of onderuit te 
halen. Hun wordt gevraagd om hun vrijheid te beperken uit liefde voor de ander. Dat 
betekent bijvoorbeeld concreet: geen varkensvlees eten als je samen met mensen uit 
het traditionele kamp aan tafel zit. “Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun 
kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich 
richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.”19    
 
8. Geen tempel, geen kerkgebouw, geen priester. 
Bij het woordje kerk, denken we aan een kerkgebouw, of aan een instituut. Paulus 
dacht aan geen van beide. Hij breekt radicaal met het idee dat een 
geloofsgemeenschap een heilig gebouw nodigt heeft, met geestelijken die met 
behulp van rituelen gewone mensen verbinden met iets heiligs20. Paulus heeft het 
nergens over een priester of een heilig gebouw. Ook de joodse tempel speelt geen 
rol in zijn visie op een geloofsgemeenschap21. Dat is des te opvallender, omdat de 
joodse tempel nog gewoon functioneerde toen Paulus zijn brieven schreef.  
Je zou een pleidooi kunnen houden dat Paulus de secularisatie zelf begonnen is. 
Door te breken met de religieuze neiging om het heilige te scheiden van het 
wereldse: met het bouwen van een speciale plek (een heilig gebouw), het 
afzonderen van een speciale tijd (een heilige dag) en gewijde personen (een 
geestelijkheid). Paulus onderliggende gedachte is dat niets onrein is22.  
In plaats van zo’n heilige plek ziet hij een gemeente als het lichaam van 
Christus.Gewone mensen die hun dagelijks leven Christus niet alleen zichtbaar 
maken, maar zijn. Dat is nogal een omslag in denken. Van dit lichaam is ieder 
gemeentelid een deel.  
Dat betekent allereerst dat jezelf wordt ingeschakeld. Een kerk is inclusief. Wie 
gedoopt is, kan het nooit meer hebben over “zij”. Een kerk bestaat alleen uit “wij”.  
Het betekent ook dat je God nooit alleen buiten jezelf kunt zoeken. De vraag of jij de 
aanwezigheid van Christus wel of niet ervaart, is nooit losgekoppeld van de vraag of 
een ander de aanwezigheid van Christus in jou kan ervaren. Dat werpt een ander 
licht op het ‘actieve kerklid’. 
 
In een gemeente van Paulus bestaat geen onderscheid tussen mensen die actief zijn 
in de kerk en mensen die zeg maar ontvangen van wat de kerk uitdeelt. Ieder lid 
draagt actief iets bij; hoe klein ook, iedere bijdrage is onmisbaar.  
Concreet betekent dat bijvoorbeeld voor ons in het pastoraat: Er is geen verschil 
tussen mensen die bezoekjes brengen en bezoekjes ontvangen: beide zijn actief 
leden van het lichaam van Christus. Beide geven, beide ontvangen.  
 
Slapende leden die alleen op papier lid zijn, kende Paulus nog niet. Geen idee hoe 
hij zou denken over het opschonen van de kaartenbak. Wat zou zijn antwoord zijn op 

                                                 
19 Romeinen 15: 1 
20 James Dunn 543-552 
21 Dunn neemt hier een radicaal standpunt in. Uit het feit dat Paulus in de gemeenten buiten Israël een collecte 
hield voor de tempel in Jeruzalem zou je ook een ander standpunt af kunnen leiden.  
22 Romeinen 14:14 
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de vraag die ieder jaar rond kerkbalans weer opkomt: moeten we niet betalende 
leden die niet deelnemen aan de kerk niet gewoon uitschrijven?  
Een ding is zeker. Paulus meet de mate van activiteit van een gemeentelid niet af 
aan zijn/haar bijdrage aan het instituut. Om de doodeenvoudige reden dat Paulus 
geen instituut kende. Ieder gemeentelid geeft op de plek waar hij leeft en werkt, 
samen met andere gemeenteleden handen en voeten aan het lichaam van Christus. 
De kerkelijke gemeenschap is niet het doel, maar het middel. Het lichaam van 
Christus vormen kerkleden samen in hun gewone dagelijkse leven: thuis, op het werk 
en in de buurt. Daar moet het gebeuren. Alles wat wij in de kerk aan activiteiten 
organiseren is daaraan dienstbaar. God beperkt zich op geen enkele manier tot de 
grenzen van de kerk. 
 
9. Jezus ging toch niet alleen maar dood?  
De Apostolische geloofsbelijdenis geeft wel een erg beknopte levensbeschrijving van 
Jezus:  
(…) geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pialtus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven (…). Alsof Jezus geboren werd om te lijden en te 
sterven. De beste man heeft toch ook nog geleefd? De eenzijdige aandacht voor het 
lijden en sterven van Jezus, krijgt Paulus nogal eens in zijn schoenen geschoven. 
Geen wonder. Hij citeert eindeloos uit het Oude Testament, maar nooit uit de 
woorden die Jezus gesproken heeft. Daaruit wordt al snel de conclusie getrokken dat 
Paulus de verhalen over het leven van Jezus, zoals die in de evangeliën beschreven 
zijn, niet kende. Nogal wiedes, want de evangeliën waren in Paulus zijn tijd nog niet 
geschreven.   
James Dunn laat in zijn boek zien dat er niets klopt van die gedachte. Als iemand niet 
citeert uit het leven van Jezus, wil dat niet zeggen dat hij de verhalen niet gekend 
heeft23. Integendeel. Paulus kan ook niet citeren uit die verhalen, omdat ze zowel bij 
de gemeenten die hij aanschrijft, als bij hemzelf zo gemeengoed waren. Er tussen de 
regels door aan refereren is meer dan genoeg. Iedereen is immers bekend met het 
verhaal. Dat de verhalen nog niet opgeschreven, of gebundeld waren, wil allerminst 
zeggen dat ze niet bekend waren of gedeeld werden. Het is veel waarschijnlijker dat 
de verhalen nog zo levendig waren, dat de noodzaak om ze voor de vergetelheid te 
behoeden door ze vast te leggen in een collectief aanvaard geschrift nog niet 
gevoeld werd. 
Wie met deze gedachte in het achterhoofd de brieven van Paulus leest, ontdekt 
ineens dat het wemelt van de referenties aan bekende verhalen die later in de 
evangeliën terecht kwamen24.  
 
10. Waar ging het mis tussen jodendom en christendom? 
Uiteindelijk is er een breuk ontstaan tussen het jodendom en het christendom. Het is 
van belang om te weten op welke lijn die breuk eigenlijk loopt.  
Paulus zag het als zijn missie om zijn eigen joodse volk ervan te overtuigen dat er 
met Christus een nieuwe fase aangebroken was. Vanaf nu moest het jodendom 
hervormd worden en de grenzen van het uitverkoren volk konden worden 
opengesteld voor niet-joden, zonder de invoerrechten van besnijdenis, spijswetten en 
sabbatsheiliging. Dat was een brug te ver. Daar ligt uiteindelijk het punt dat 
uitgegroeid is tot het breekpunt tussen jodendom en christendom. 

                                                 
23 James Dunn, p. 185 : “Taken-for-granted” does not mean “couldn’t care less.” 
24 Zie bijvoorbeeld Dunn p. 189-195 
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Het is essentieel om te weten dat de joodse bezwaren niet zozeer lagen in de 
inhoudelijke verkondiging van Jezus van Nazareth. Het probleem was niet dat hij 
gezien werd als de Zoon van God, niet dat hij de Messias zou zijn, niet dat hij 
gekruisigd werd én niet dat hij opgestaan zou zijn. Al die wezenlijke, inhoudelijke 
punten zijn goed verenigbaar met het jodendom. Het punt waarop het misging is de 
verandering in de positie van het uitverkoren volk.  
De vraag daarbij is in hoeverre deze gedachte bij Jezus zelf vandaan komt, of op 
naam van Paulus geschreven moet worden. Er is discussie over de vraag of Jezus 
zijn leerlingen ooit de opdracht gegeven heeft om de heidenen te bekeren25. Mocht 
Jezus dat wel gedaan hebben, dan nog geeft hij geen helderheid of deze bekeerde 
heidenen wel of niet besneden moeten worden. 
De scheiding tussen de beide stromingen kwam met de val van de tempel in een 
stroomversnelling. Vanaf toen moest het jodendom haar identiteit ook scherper 
afbakenen omdat zij met de verwoesting van de tempel ook zelf in een bedreigde 
positie terechtkwam. Daar kwam bij dat de in joodse ogen ‘mildere’ tussengroep van 
volgelingen van Jezus die wel vasthielden aan de besnijdenis, simpelweg van het 
toneel is verdwenen. Waarschijnlijk heeft de autoriteit van Petrus en Jacobus die 
leunde op het persoonlijk vertrouwd zijn met de persoon van Jezus, het af moeten 
leggen tegen het Farizeesche intellect van Paulus dat ruim baan gaf aan de druk van 
de heidense kant om volwaardig lid te mogen zijn van deze nieuwe beweging.  
Zo kon het gebeuren dat wat begon als een joodse hervormbeweging, haar joodse 
aanhang stukje bij beetje kwijtraakte en eindigde als een door heidenen 
gedomineerd instituut, dat meende een nieuw geloof aan te hangen.      

                                                 
25 In Mattheüs 10: 5 geeft Jezus in ieder geval de leerlingen de uitdrukkelijke opdracht niet naar de 
heidenen te gaan, maar zich te beperken tot “het volk van Israël”. In het evangelie van Marcus 
(Marcus 16:15) doet Jezus wel zo’n oproep, maar in twee van de oudste Griekse handschriften 
ontbreekt dit deel (te weten de Codex Vaticanus en de Codex Sinaiticus). 
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