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Uw woord
is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

Paulus geboorte, jeugd, bekering

In Filip. 3:5 schrijft Paulus over zijn besnijdenis als Jood:

Paulus werd als Jood en tevens als Romein,
geboren in Tarsus in Cilicië, nu het huidige
Turkije.

Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin.

Volgens prof.dr. Grosheide (theologie) is
zijn vader mogelijk als Jood een tijdlang
een slaaf van een (aanzienlijk) Romeins
burger geweest.

In Hand. 22:27/28 bevestigt Paulus tegenover de overste, die hem in Jeruzalem gevangen nam, dat hij door geboorte (niet alleen een Jood) maar ook een Romein was.

Daarna werd hij – mogelijk door zijn goed
gedrag - als slaaf vrijgelaten en als vrijgelatene heeft Paulus' vader het Romeins burgerrecht ontvangen.

27 En de overste … zei tegen hem: Zeg
mij, bent u een Romein? En hij zei: Ja.

Vandaar dat Paulus én Jood was én ook
Romein. Deze zienswijze zou dan tevens
verklaren, dat Paulus niet alleen de Hebreeuwse naam Saulus droeg, maar ook de
Latijnse naam Paulus.
Latijns was de officiële taal van het oude
Romeinse rijk. De naam Paulus betekent:
de kleine, de geringe.
In Romeinen 11:1 verhaalt Paulus:
Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin..
Omdat hij van de stam Benjamin was, hebben zijn ouders hem vernoemd naar koning
Saul, die ook uit de stam Benjamin voort
kwam.

28 En de overste antwoordde: Ik heb dit
burgerrecht voor een grote bedrag verkregen. En Paulus zei: Maar ik ben zelfs zo
geboren.
De ouders van Saulus verhuisden daarna
naar Jeruzalem en in Handelingen 22:3 verhaalt Paulus:
Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus
in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en
aan de voeten van Gamaliël op de meest
nauwgezette wijze onderwezen in de wet
van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent.
In de jeugdtijd van Paulus zijn de ouders
van hem dus verhuisd naar Jeruzalem, waar
Paulus is opgevoed.
Paulus heeft in zijn jeugd ook een vak geleerd, namelijk tentenmaker. In Hand. 18:3
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Aquila samen werkten als tentenmakers:
3 En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen, en werkte er, want zij
waren tentenmakers van beroep.
Paulus had ook nog een zuster, die getrouwd was en een zoon had. Ook zij
woonde in Jeruzalem.
In Hand. 23:16 staat daarover:
Maar toen de zoon van Paulus' zuster van
deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de
kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus.
We lezen het eerst in de bijbel over Saulus
in Handelingen bij de steniging van Stefanus, waar staat:
7:58 En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun
kleren af aan de voeten van een jongeman,
die Saulus heette.
8:1 En Saulus stemde in met zijn dood.
En dan lezen we in Handelingen, hoe Saulus in die tijd voor zijn bekering, de gemeente verwoestte en mannen en vrouwen
meesleurden de gevangenis in:
8:3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte
mannen en vrouwen mee en leverde hen
over in de gevangenis..
Saulus werd al fanatieker, blies dreiging en
moord tegen de discipelen, en wilde zelfs
Joodse christenen in het buitenland gevangen nemen om ze voor berechting naar Jeruzalem te brengen:

9:1 Saulus nu, die tegen de discipelen van
de Heere nog steeds brieste van dreiging
en moord, ging naar de hogepriester toe.
In Hand. 26:11 noemt Paulus in dit verband, dat hij in alle synagogen probeerde
de christenen dikwijls door toepassing van
straffen tot lastering te dwingen en dat hij
hen in tomeloze woede vervolgde.
En in Hand. 22:4 verhaalt hij ook, dat hij
"deze Weg" ten dode toe vervolgde door
mannen en vrouwen in de boeien te slaan
en gevangen te zetten.
9:2 En vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat,
als hij er enigen zou vinden die van die
Weg waren, zowel mannen als vrouwen,
hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.
Mannen en vrouwen, die van die Weg waren; zó werd over de christenen gesproken.
De verlossing is inderdaad een Weg van
opgroeien en heiligmaking. Als men door
genade wedergeboren wordt, komt men als
een klein pasgeboren geestelijk kind tot leven en dan gaat het er om, op te groeien:
En verlang vurig, als pasgeboren kinderen,
naar de zuivere melk van het Woord, opdat
u daardoor mag opgroeien. (1 Petrus 2:2)
Zie desgewenst over de benaming "de
Weg" in Handelingen: Hand. 18:25 19:9
19:23 22:4 24:22. In 24:14 staat als extra
vermeld: "naar die Weg, die zij sekte noemen".
De spectaculaire bekering van Saulus:
9:3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde
het dat hij dicht bij Damascus kwam. En
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de hemel.
Volgens 22:6 was dit een fel licht en het
vond plaats op de middag.
9:4 En toen hij op de grond gevallen was,
hoorde hij een stem die tegen hem zei:
Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?
9:5a En hij zei: Wie bent U, Heere? En de
Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt.
Jezus sprak in Mt. 25:40
Voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt,
hebt u dat voor Mij gedaan.
En in Efeze 1:23 staat dat de gemeente
Zijn lichaam is. En zó leeft Jezus mee
met lijden en vervolging van christenen
op aarde, en dat komt tot uiting in deze
woorden, die Hij tot Saulus sprak: Ik ben
Jezus, die gij vervolgt.
9:5b Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.
De betekenis van dit laatste is, dat ossen
tijdens het ploegen weerspanning kunnen
zijn en door een stok of zweep met prikkels
worden opgedreven en er in verzet tegen
aantrappen.
9:6 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.
Wat u moet doen …zijn Opdrachtgever is
nu de opgestane Jezus geworden.

9:7 En de mannen, die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden
wel de stem, maar zagen niemand.
9:8 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.
Saulus was verblind door het felle licht en
de mannen die bij hem waren, namen hem
als een kind bij de hand en brachten hem
naar Damascus.
9:9 En gedurende drie dagen kon hij niet
zien, en at en dronk hij niet.
Dat was een uiting van de grote geestelijke
nood situatie, waarin Paulus gekomen was.
Drie dagen lang niet eten, maar ook niet
drinken; de crisis werd compleet in zijn leven.
Maar toen ging de Heere Jezus, die tot hem
gesproken had, ingrijpen in deze crisis situatie:
9:10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en
de Heere zei tegen hem in een visioen:
Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.
Er is verder niets in de bijbel over deze
Ananias bekend. De Heere sprak duidelijk
in een visioen tot hem en Ananias antwoordde net als destijds Samuël: Zie, hier
ben ik, Heere: Uw knecht hoort !
Ook al zouden u of ik een onbekende discipel bij mensen zijn, wij zijn bekend bij de
Meester Zelf. Hij weet en volgt alles in ons
leven.
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ga naar de straat, die de Rechte genoemd
wordt, en vraag in het huis van Judas naar
iemand, van wie de naam Saulus is, uit
Tarsus, want zie, hij bidt.
De Rechte straat is één van de hoofdstraten
van Damascus, midden door de stad en anderhalve kilometer lang.
Want zie, hij bidt .. deze woorden van Jezus wilden al bij voorbaat de angst van
Ananias tegen deze Saulus, die dreiging en
moord blies tegen de discipelen, wegnemen.
9:12 En hij heeft in een visioen gezien dat
een man van wie de naam Ananias was,
binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden.
Dus ook Saulus werd – na drie dagen en
nachten niets gegeten of gedronken te hebben - door de Heere Jezus op de hoogte
gebracht van de komst van Ananias, die
door handoplegging een middel mocht zijn,
waardoor Jezus Saulus van zijn blindheid
zou gaan genezen.
9:13 Ananias antwoordde echter: Heere,
ik heb van velen over deze man gehoord
hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft.
9:14 En hij heeft hier volmacht van de
overpriesters, om allen gevangen te nemen, die Uw Naam aanroepen.
Ananias was goed op de hoogte van de oorspronkelijke bedoelingen van Saulus en
maakt zijn vrees voor hem aan de Heere
bekend.
Let op de woorden: allen die Uw Naam
aanroepen. Een benaming voor christenen.

9:15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga,
want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar
de heidenen en de koningen en de Israëlieten.
Saulus was een door de Heere uitverkoren
instrument. Laten schreef hij aan de Galaten in 1:2 dat hij een geroepen apostel was,
niet van mensen, ook niet door een mens,
maar door Jezus Christus en God de Vader.
Een uitverkoren instrument: miljoenen
mensen over de hele wereld lezen nu nog
zijn geschriften. Zo ongeveer 1/3 van het
nieuwe testament is geschreven over en
door Paulus.
Wat de inhoud van het nieuwe testament
betreft:
Het meeste is geschreven door Lucas, de
betrouwbare schrijver van het evangelie
van Lucas en het boek Handelingen.
Daarna komt Paulus. Ongeveer 1/3 van het
nieuwe testament gaat over Paulus of komt
van Paulus.
En daarna volgt de apostel Johannes als
ooggetuige (zijn evangelie, zijn brieven en
het boek Openbaring).
We gaan verder met Handelingen:
9: 16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel
hij moet lijden voor Mijn Naam.
Paulus schrijft hierover in 2 Cor. 11:24/25
Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig
min één zweepslagen ontvangen. Drie
maal ben ik met de roede gegeseld, een-
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schipbreuk geleden enz. enz.
9:17 En Ananias ging heen en ging het
huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de
Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus,
Die u verschenen is op de weg waarlangs
u gekomen bent, opdat u weer ziende zou
worden en met de Heilige Geest vervuld
zou worden.
De vrees voor Saulus was in Ananias nu
volkomen weggenomen. Let op de woorden "Saul, broeder". En ook: u zult met de
Heilige Geest vervuld worden.
En dat is, wat hij nodig had voor zijn dienst
die zou komen en deze zalving en werkingen van de Heilige Geest hebben ook wij
elke dag nodig.
9:18 En meteen vielen hem als het ware
schellen van de ogen, en onmiddellijk werd
hij weer ziende, en hij stond op en werd
gedoopt.
Saulus kon na de handoplegging door Ananias meteen weer zien en opmerkelijk is
ook, dat hij gelijk daarna gedoopt werd.
9:19 En toen hij voedsel genomen had,
sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige
dagen bij de discipelen in Damascus.
Na drie dagen eten nog drinken te hebben
genuttigd, nam hij voedsel tot zich en werd
daardoor versterkt.
En zo eindigt het waar gebeurde verhaal
over de bekering van Saulus.
Tenslotte een woord van de apostel Paulus,
gericht op het leven van alle dag, tot ons
gericht:

En alles wat u doet met woorden of met
daden, doe dat alles in de Naam van de
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader
dankt door Hem. (Col. 3:17)
En alles wat u doet, doe dat van harte,
als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als
vergelding de erfenis zult ontvangen,
want u dient de Heere Christus.
(Col. 3:23/24)

