
Kringmateriaal week 46 en 47 
Handelingen 21:15-30 

Op zondag 13 november heb ik de twee werelden tegenover elkaar gezet van Paulus 
en Barnabas. Paulus als de man van de wereld met zijn missie onder de volken. Hij 
wist wat het was om met grote culturele, sociale en theologische verschillen te dealen. 
Hij ging dagelijks om met gelovigen uit de heidenen en zag hoe de Geest van God 
onder hen grote dingen had gedaan. Daar tegenover: Jakobus als de leider van de kerk 
in Jeruzalem. Een grote gemeente met duizenden Joodse gelovigen die Jezus van 
Nazareth erkenden als hun Messias. Gods Geest had ook een machtig werk gedaan 
onder hen. De gemeente in Jeruzalem was meer gelijksoortig dan de gemeenten die 
ontstaan waren buiten Jeruzalem. De gemeente in Jeruzalem bestond voornamelijk uit 
mensen die afkomstig waren uit hetzelfde (Joodse) volk, die opgevoed waren met 
dezelfde Thora en die leefden volgens dezelfde regels. Grofweg zou je kunnen zeggen 
dat de wereld van Jakobus conservatiever was en meer gericht was op 'vasthouden', 
'veiligheid' en het bekende. Daar tegenover was Paulus wat vooruitstrevender, gaf  
persoonlijke 'vrijheid' een plaats in de omgang met elkaar (Rom. 14:12) en vertrouwde 
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God in het onbekende. In deze werelden is er geen 'goed' of  'fout'. Ook is de een niet 
beter dan de ander. Gods Geest was werkzaam in beide werelden. 

De werelden van Jakobus en Paulus werden gedragen door onderliggende waarden. Ik 
denk dat deze waarden ons ook wel bekend voorkomen. Ik had ze in de preek als volgt 
tegenover elkaar gezet:  

Niemand zit op de uiterste flanken, iedereen beweegt zich ergens op de as tussen de 
uitersten in.  

Naar welke kant van de hierboven geschetste as neig jij? Welke waarden 
herken je in je eigen leven? Welke waarden herken je bij elkaar?  

De werelden met onderliggende waarden die zichtbaar werden bij Paulus en Jakobus 
hingen sterk samen met hun biografie, waar ze vandaan kwamen, met datgene wat ze 
hadden meegemaakt, en vooral met het dagelijkse leven waarin ze hun bediening 
vorm gaven.  

Kun je ervaringen uit jouw leven aanwijzen die bijgedragen hebben aan 
de waarden die je herkent in je leven?  

Welke verschillen worden er aan de oppervlakte in de gemeente 
veroorzaakt door deze onderliggende waarden?  

We zien dat het onderlinge vertrouwen tussen Paulus en Jakobus in Hand. 21 
kwetsbaar is. Paulus heeft een collecte mee, bijeengebracht door gelovigen uit de 
heidenen voor de gelovigen uit de Joden. Ergens bevat die collecte ook een test: nemen 
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de Joodse gelovigen het geld aan van de gelovigen uit de heidenen? (Antwoord op deze 
vraag geeft Handelingen niet…) 
Jakobus vraagt Paulus een Joods ritueel te ondergaan waarmee hij kan bewijzen dat hij 
trouw is aan de wet van Mozes. Ergens bevat die vraag van Jakobus ook een test: hoe 
trouw ben je nog aan de wet Paulus?  
Dit wordt geaccentueerd doordat Jakobus na zijn vraag aan Paulus de regels voor 
gelovigen uit de heidenen herhaalt die in Handelingen 15 waren afgesproken: het 
onthouden van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, onthouden van bloed en 
vlees waar bloed in zit en voor ontucht. (Hand. 15:20 én Hand. 21:25) Jakobus moet 
hebben geweten dat Paulus (een aantal jaar voor zijn bezoek aan Jeruzalem) in zijn 
brief  aan Korinthe een afwijkende visie had gepresenteerd over het eten van vlees dat 
aan afgoden was geofferd. (1 Kor. 8) Paulus week van een absoluut verbod af  en sprak 
de gemeenteleden op hun verantwoordelijkheid voor elkaar aan: eet geen vlees als je 
daarmee het geweten van je broeder bezwaard: een subtiele maar duidelijke 
verschuiving.  

Het vertrouwen is kwetsbaar tussen Paulus en Jakobus en daar zijn over en weer 
redenen voor aan te wijzen. Ze testen elkaar met een collecte en een ritueel.  
 
Heb je wel eens de behoefte gevoeld om een mede-gelovige te 'testen' of  
te bevragen op zijn of  haar overtuigingen? Hoe verliep dat?  
Heb je wel eens de ervaring gehad dat jij getest of  bevraagd werd door 
een mede gelovige? Hoe vond je dat?  

De vraag van Jakobus had tot een definitieve breuk kunnen leiden tussen Paulus en 
Jakobus. Maar dat gebeurt niet: Paulus beweegt mee met de vraag van Jakobus en doet 
wat hij vraagt.  

Lees Rom. 15:1-8 en/of  Fil. 2:1-5. Welke grondreden kun je uit deze 
gedeelten halen voor het meebewegen van Paulus n.a.v. Jakobus' verzoek?  

Gods weg gaat niet zozeer over de flanken van onze waarden. Gods weg is niet 
conservatief  of  progressief, Gods weg kiest niet tussen geborgenheid of  vrijheid, Gods 
weg loopt tussen verleden en toekomst in en roept ons om vandaag te leven in het 
voetspoor van de Here Jezus die zichzelf  gaf  voor ons.  

Neem een moment voor jezelf  om te onderzoeken wat het van jou vraagt 
om Gods weg te zoeken in onderlinge diversiteit door na te denken over 
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de volgende vragen: Waar maak jij je zorgen over in de gemeente? Wie 
verpersoonlijkt jouw zorgen? Wat kun je doen om hierin een goede 
dialoog met die ander aan te gaan?  

Dit jaar zijn we in de BGA op verschillende manieren bezig om onderlinge diversiteit 
in overtuigingen of  geestelijk leven in beeld te brengen en daarin de dialoog te zoeken. 
Door bijvoorbeeld geloofsgesprekken te oefenen tijdens de "Hete Hangijzer avonden", 
of  hele verschillende avonddiensten te organiseren die iets van de kerkelijke breedte 
zichtbaar maken die we huisvesten in de gemeente. Juist omdat de wereld om ons heen 
de neiging heeft om te polariseren groeit het belang om in de kerk 'geheel anders' te 
zijn en te oefenen in het dragen en verwerken van diversiteit. Als we dat leren maakt 
het de kerk tot een unieke plaats wat mensen helpt om geloof  te vinden in Jezus 
Christus die ons hierin de weg gewezen heeft.  

Willen jullie meebidden voor eenheid in de gemeente? Voor goede en 
eerlijke geloofsgesprekken onderling, juist als het ons raakt? Voor ruimte 
om te luisteren naar de ander? Voor groei in onderling vertrouwen? 
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