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Hoofdstuk  120   
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kennen jullie de spreekwoorden: ‘Met alle winden meewaaien’ en ‘Zoals de 

wind waait, waait mijn jasje’? 

 

Deze spreekwoorden betekenen dat je telkens van mening verandert. Dat je geen 

eigen mening hebt, maar dat je steeds maar weer met  de mensen om je heen 

meepraat en meedoet. 

Je gaat dan met de stroom mee. Je volgt het voorbeeld van de grote massa.  

 

Lieve kleinkinderen, hoe standvastig zijn jullie? Ik bedoel met het woordje 

standvastig: hoe stevig staan jullie in je schoenen? Hoe sterk is jullie eigen 

mening? 

Blijven jullie bij je standpunt of ga je meedoen met de minister, wanneer die jou 

het verkeerde voorbeeld geeft? 

Schaam jij je voor jouw eigen standpunt wanneer de minister het verkeerde 

voorbeeld geeft en in jouw ogen verkeerde dingen doet? 

Ga je met de minister meedoen of zeg je: ‘Nee, meneer de minister, u bent niet 

goed bezig! Ik doe niet met u mee.’ 

 

Lieve kleinkinderen, hoe standvastig zijn jullie?  

 

 

Hoofdstuk  120  -  Eerste synode in Jeruzalem   -  Handelingen 15  :   1  -  33 

                 Galaten   2  

 

Na hun eerste zendingsreis bleven Paulus en Barnabas vrij lang in Antiochië. Ja, 

na alle inspanningen en vermoeienissen van zo’n zware reis was het goed om tot 

rust te komen. Maar van uitrusten kwam niet veel omdat het werk in de 

gemeente al hun aandacht vroeg. Er waren nogal wat moeilijkheden. 

 

Nu moeten jullie weten dat er in Jeruzalem een aantal Farizeeërs lid waren 

geworden van de eerste Christengemeente. Dat was heel mooi. Ook zij 

geloofden in de opstanding van Jezus. Ook zij geloofden dat je alleen door 

geloof in Hem na je dood bij Jezus in de hemel mocht komen. 

Maar, deze groep Farizeeërs bleef wel geloven dat jij als Christen je wel aan de 

wetten van Mozes moest blijven houden. De sabbat, de reinigingswetten, de 

spijswetten, èn je moest je laten besnijden!  Ook als volgeling van Jezus kon je 

daar niet omheen! 
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Volgens hen moesten heidenen die zich in Jezus Naam hadden laten dopen, ja 

zelfs de Heilige Geest hadden ontvangen, zich houden aan deze Joodse wetten. 

Deden ze dat niet, dan kwamen ze na hun dood niet bij Jezus in de hemel…. 

Niet voor niets stond in de wet van Mozes: ‘Mannen die niet besneden zijn, 

horen er niet bij. Die moeten weggestuurd worden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen als Jood kun je na je dood bij Jezus in de hemel komen….. 
 

Ook Paulus kon dat niet veranderen! Hij leerde dat de besnijdenis zijn tijd had 

gehad. Maar waar stond dat in de oude Schriften?  

En dan was daar ook die kwestie van rein en onrein. Paulus hield zich daar 

helemaal niet meer aan. Misschien was dat ook moeilijk in plaatsen waar geen 

Joden woonden, maar in die grote stad Antiochië kon dat wel! 

Dat Christen-Joden aan één tafel zaten te eten met Christen-heidenen, dat mocht 

niet! Wilden ze met elkaar aan één tafel zitten eten, dan moesten die heidenen 

zich eerst laten besnijden! 

 

Deze groep Christen-Farizeeërs hadden veel invloed in de gemeente in 

Jeruzalem. Jacobus, de oudste broer van Jezus, beschouwden ze als hun leider. 

Ja, ze waren er trots op, dat ze ‘die-van-Jacobus’ genoemd werden. 
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Deze Jacobus was het niet in alles eens met deze voormalige Farizeeërs. Hij 

leerde niet dat je alleen op voorwaarde dat je je liet besnijden in de hemel kon 

komen. En wie dat wel van hem zei, was niet eerlijk en deed hem onrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacobus, de oudste broer van Jezus 

 

En toch durfde een klein groepje ‘Judaïsten’, dat waren Christen Joden die 

vroeger Farizeeër waren geweest, naar de stad Antiochië gaan om daar hun 

afwijkende mening te verkondigen. Ze deden net alsof de gemeente in Jeruzalem 

hen opgedragen had om hun leer over de besnijdenis in de gemeente in 

Antiochië te verkondigen. Ze rekenden erop dat Petrus, die toevallig ook in 

Antiochië was, hen wel zou helpen. 

 

Ja, de apostel Petrus was in Antiochië waar hij met alle eer was ontvangen, die 

hem als grote leider van de kerk van Jezus toekwam. Petrus voelde zich thuis in 

deze gemeente. Met alle leden van de kerk ging hij heel vriendschappelijk om. 

Hij maakte geen verschil tussen Joden en heidenen. Er werd voor het met elkaar 

gaan eten, niet over een aparte eettafel gepraat. Nee, daar werd niet eens aan 

gedacht. De door Mozes gegeven spijswetten aan het volk Israël waren verleden 

tijd. Alles draaide nu om Jezus. Alleen Hij was belangrijk. 

 

En toen was daar geheel onverwachts plotseling dat groepje ‘Judaïsten’ uit 

Jeruzalem. De mannen van ‘die-van-Jacobus’, kwamen op bezoek in de 

Christengemeente in Antiochië. Ze werden gastvrij en heel vriendelijk 

ontvangen.  Maar dat was niet wederkering. Ja, tegen Petrus en Paulus en de 
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andere Joden deden ze wel normaal, maar tegen de Christen-heidenen deden ze 

nogal uit de hoogte en toen het eten opgediend werd eisten ze op hoge toon een 

aparte eettafel. 

 

Er viel een vreemde stilte in de grote zaal. De Christenen uit de Joden durfden 

niet te weigeren en zetten stilletjes een aparte tafel in een hoek neer. Maar de 

anderen, de Christen-heidenen kregen een kleur en keken naar Paulus. Dit was 

in de gemeente in Antiochië nog nooit voorgekomen.  

Christen-Joden en Christen-Grieken aan twee verschillende eettafels? Waren ze 

dan in Jezus Christus niet allemaal heilig! Hadden ze niet allemaal dezelfde 

Geest ontvangen? Waren ze niet allemaal met één en dezelfde doop gedoopt? 

Als de Heer geen onderscheid maakte, mochten deze mensen, ‘die-van-

Jacobus’, dat dan wel doen? 

Waarom kon Petrus zoals hij al dagen lang gedaan had, wel met onbesnedenen 

Christenen aan één tafel eten en deze Jeruzalemmers niet? 

Paulus zou straks wel zeggen wat wel en wat niet mocht. Hij was tenslotte 

vroeger ook een Farizeeër geweest. Hij zou wel weten wat goed was. 

Maar Paulus wilde niet als eerste hier iets over zeggen. Petrus was hier en Petrus 

was de leider in Jeruzalem. Hij moest deze Judaïsten terechtwijzen.  

En wie zou dat ook niet beter kunnen doen dan Petrus, die uit Gods eigen mond 

had gehoord dat er geen verschil meer was tussen rein en onrein? 

Maar waarom zei Petrus nu niets? Waarom kreeg hij zo’n hoogrode kleur? En 

waarom keek hij zo vreemd naar die mannen daar in de hoek aan die aparte 

eettafel? 

 

 

Moeten Christen-Joden en Christen-Grieken  

aan twee verschillende tafels zitten eten? 
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Langzaam, heel langzaam ging Petrus staan en schoorvoetend liep hij door de 

zaal naar de tafel van de Joden uit Jeruzalem en vroeg om een plek. De 

Jeruzalemmers glimlachten tevreden en ruimden een plek voor hem in. Hadden 

ze het niet gedacht? De grote apostel Petrus stond aan hun kant. Nog meer 

mensen gingen staan en volgden het voorbeeld van Petrus. Al meer mensen 

kwamen zitten aan de ‘tafel-van-de-reinen’.  

 

O kijk, daar ging Barnabas ook staan en kwam bij hen! Nu hadden ze het zo 

goed als gewonnen. Nu zat alleen Paulus nog bij de onbesnedenen. Paulus en 

een paar Joden uit Antiochië, mensen zonder gezag en invloed. Het was maar 

goed dat zij deze lange reis gemaakt hadden. Hier in deze heidense stad moest 

veel ‘gezuiverd’ worden. Paulus zou wel niets meer durven zeggen. Ook hij zou 

zich aan moeten passen…. 

 

Natuurlijk durfde Paulus wel. Plotseling ging hij staan, zijn donkere ogen spoten 

vuur en door de grote zaal klonk zijn machtige stem. 

Eerst kreeg Petrus de volle laag. Met trillende stem van kwaadheid zei hij, 

terwijl hij naar Petrus wees: ‘Deze apostel Petrus is veel dagen onze gast 

geweest. Hij zat gewoon bij ons aan dezelfde tafel te eten. Als hij, die een Jood 

is, op ‘heidense wijze’ in ons midden kan zijn, waarom wil hij de 

Christenenheidenen nu dwingen om als Joden te leven? Ik weet dat Petrus in 

zijn hart deze zaken niet meer belangrijk vindt. Hij doet dit enkel en alleen, 

omdat hij bang is voor die mannen uit Jeruzalem, die hier gekomen zijn omdat 

zij ons de vrijheid niet gunnen die wij in Jezus Christus gekregen hebben.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weet dat Petrus in zijn hart deze zaken niet meer belangrijk vindt. 
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Direct na deze woorden richtte Paulus zich tot de mannen-van-Jacobus. 

‘Jullie mannen van Jeruzalem, weten jullie wel wat jullie onze gemeente hier in 

Antiochië aandoen? Als het waar zou zijn dat jullie niet met ons aan één tafel 

zouden kunnen zitten eten, dan betekent dat dat wij niet rein zijn en dat Jezus 

ons niet geheiligd heeft! Maar als Jezus, wiens Geest wij ontvangen hebben, ons 

niet kan heiligen, dan kan Hij niet onze Verlosser zijn en dan is ons evangelie 

een leugen. Zo zijn jullie tegenstanders van Jezus, Gods eigen Zoon en ook zijn 

jullie tegen onze gemeente. Jullie hebben nu zelfs Paulus en Barnabas verleid tot 

een verkeerde keuze!’ 

 

Niemand durfde na deze scherpe en heel duidelijke woorden van Paulus iets te 

zeggen. Petrus en Barnabas schaamden zich voor hun laf gehuichel. 

Vanaf dit moment stonden ze vierkant achter Paulus en hielpen ze hem zo veel 

ze konden om de mannen-van-Jacobus van hun ongelijk te overtuigen. 

Jammer genoeg lukte dat niet. 

Nee, deze mannen uit Jeruzalem, Farizeeërs die in de opstanding uit de dood van 

Jezus geloofden, konden maar heel moeilijk hun ongelijk toegeven. Nee, dat 

konden ze helemaal niet. In de vergadering hadden ze het van Paulus verloren, 

en durfden ze niets meer te zeggen, maar nu gingen ze de Christenen uit de 

heidenen thuis opzoeken en zeiden tegen hen: ‘Jullie denken dat jullie na jullie 

dood in de hemel komen, maar dat is niet waar! Alleen wanneer jullie je laten 

besnijden en helemaal gelijk worden aan ons de Joden, pas dan kunnen  jullie bij 

Jezus in de hemel komen.’ 

 

Paulus en Petrus, ja allemaal deden ze hun uiterste best om aan deze dwaalleer 

een einde te maken. Maar de Christen-Farizeeërs uit Jeruzalem veranderden niet 

van hun geloof. Ze bleven hun leer van de besnijdenis aan de mensen 

opdringen. Dit kon zo niet doorgaan. Wanneer de twaalf apostelen in Jeruzalem 

hier geen einde aan maakten, dan zou er een afsplitsing, ja een kerkscheuring 

plaats vinden. Maar ze hadden goede hoop dat het niet zo ver zou komen. In de 

Christengemeente in Jeruzalem zou hier duidelijkheid over moeten komen. 

 

Vanuit Antiochië gingen Paulus en Barnabas op weg naar Jeruzalem. Ze reisden 

door Foenicië en Samaria en in elke stad waar een Christengemeente was, 

vertelden ze van hun werk in de heidenlanden. Het viel op dat iedereen blij werd 

van hun zendingsverhalen. Niemand vroeg iets over de Joodse wetten. Dat was 

een bewijs dat de dwaalleer van het Judaïsme gelukkig buiten Jeruzalem nog 

niet bekend was geworden. Ze hadden goede hoop dat straks in Jeruzalem beide 

partijen weer één zouden worden. 

 

Na een reis van veel weken kwamen ze eindelijk in Jeruzalem. De volgende dag 

al werd de hele gemeente samengeroepen. Alle apostelen en ook alle oudsten 

waren er en nog veel meer voor zover in die grote zaal plaats was. Met grote 
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blijdschap luisterden ze allemaal naar het verslag van de zendingsreis van 

Paulus en Barnabas. Maar toen Paulus en Barnabas alles verteld hadden gingen 

een paar mannen staan en zeiden: ‘Wij hebben nu gehoord van heidenen die het 

evangelie van Jezus aangenomen hebben. We hebben gehoord van wonderen en 

van tekenen, die in de Naam van Jezus gedaan zijn. Dat klinkt allemaal wel heel 

mooi, maar als die mannen zich niet laten besnijden en wanneer zij zich niet 

houden aan de hele wet, dan is alles vergeefs geweest en komen ze na hun dood 

niet bij Jezus in de hemel!’ 

 

Natuurlijk veroordeelden Paulus en Barnabas met grote nadruk deze dwaalleer. 

Toen ze het met elkaar niet eens konden worden werd besloten dat deze kwestie 

grondig besproken zou worden op een vergadering van apostelen en 

ouderlingen. Zo snel als maar mogelijk was kwamen de leiders van deze eerste 

Christengemeente bijeen. En in deze eerste synode van de kerk van Jezus is toen 

deze kwestie besproken en tot een goede oplossing gebracht. 

 

Het ging niet zo gemakkelijk, tijdens die eerste grote kerkvergadering daar in 

Jeruzalem. In een heftig debat vielen van beide kanten harde woorden en 

verwijten. 

Maar toen nam Petrus het woord. Hij zei: ‘Mannen, broeders, vrienden. Jullie 

weten allemaal dat God mij heeft uitgekozen om als eerste het goede nieuws 

over Jezus aan de heidenen te vertellen, zodat ook zij konden gaan geloven in 

Jezus. God wilde dat ik dat zou doen. Hij kent de harten van de mensen. En hij 

liet zien dat ook niet-Joden erbij hoorden. Want Hij heeft ook aan hen de 

Heilige Geest gegeven, net zoals aan ons. God maakte geen verschil tussen 

Joden en niet-Joden. Hij gaf ook aan niet-Joden het geloof. En door het geloof in 

Jezus zijn hun zonden vergeven. 

Mannen van Jeruzalem, waarom verzetten jullie je tegen God? Jullie willen dat 

ook de niet Joodse Christenen zich aan de wet van Mozes houden. Maar zelfs 

onze voorouders konden dat niet. En wij kunnen dat ook niet. Nee, wij geloven 

dat wij gered worden, dankzij de genade van onze Here Jezus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij allen worden gered, dankzij de genade van onze Here Jezus! 
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En voor niet-Joden geldt precies hetzelfde. Volgens mijn mening hebben Paulus 

en Barnabas het goed gedaan. Het is niet juist om de heidenen te verplichten om 

zich aan de wet van Mozes te houden!’ 

 

Na Petrus deze woorden bleef het een poosje stil in de grote zaal. Vooral Paulus 

was erg blij om te horen wat Petrus allemaal gezegd had. Dit was wel een andere 

Petrus dan een aantal weken geleden in Antiochië. Daar was hij bang voor die 

felle Judaïsten geweest. Daar durfde hij toen niet voor zijn mening uit te komen. 

Maar nu, in zijn eigen gemeente, waar ‘die-van-Jacobus’  bij aanwezig waren, 

zei hij wel waar het op stond. 

In Antiochië had Paulus hem de waarheid gezegd, maar gelukkig had dat geen 

kwaadbloed gezet. Naast Paulus stond hij nu. Paulus had het niet beter kunnen 

zeggen. 

 

Duidelijk was te merken dat de mannen van ‘die-van-Jacobus’ door de 

toespraak van Petrus niet van mening waren veranderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekeerde Farizeeërs, de mannen van  ‘die-van-Jacobus’ 
 

Paulus vroeg het woord en vertelde nog een keer over wat Barnabas en hij op 

hun reizen meegemaakt hadden. Met veel nadruk zei hij ook dat hij het helemaal 

met Petrus eens was. 

 

Na Paulus ging Jacobus staan. Iedereen keek hem vol spanning aan. Wat zou 

Jacobus zeggen? Jacobus de leider van de gemeente in Jeruzalem en de oudste 

broer van Jezus. Zou hij partij kiezen voor de Judaïsten of zou de kant van 

Petrus en Paulus kiezen? Iedereen voelde dat zijn woord bepalend zou zijn. 
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‘Beste broers, vrienden,’  zo begon Jacobus zijn toespraak. ‘Jullie hebben 

gehoord dat Simon Petrus ons vertelde dat God hem, als eerste van alle 

apostelen naar de onbesnedenen heeft gestuurd om vanuit de heidenen een volk 

voor God te winnen.  Daar hadden eeuwen geleden de profeten al van 

geprofeteerd. God wilde vanuit de heidenen een Christenvolk maken, dat bij 

hem hoort. 

Daarom ben ik van mening, dat wij het de mensen uit andere volken niet 

moeilijk mogen gaan maken wanneer zij in God gaan geloven. We mogen hun 

geen wetten en regels opleggen, behalve dan de vier regels waar ‘fatsoenlijke’ 

heidenen zich nu ook al aan houden. Dezelfde vier regels die in onze synagogen 

geleerd worden. Ik stel voor dat de Christenheidenen in Syrië en Sicilië zich 

alleen aan deze vier regels moeten houden en dat Paulus door mag gaan op de 

weg die hij bewandelt om de heidenen het evangelie van Jezus te brengen. 

Wij moeten een brief sturen naar onze gemeente in Antiochië. Een paar van ons 

moeten die brengen en hun meer uitleg geven.’ 

 

Natuurlijk kenden alle aanwezigen die vier regels waar Jacobus over sprak:  

1. geen voedsel eten dat aan de afgoden geofferd was  

2. geen vlees eten waar het bloed nog in zit en ook geen bloed drinken  

3. alleen vlees eten van dieren die op de goede manier geslacht zijn  

4. geen verboden seks hebben 

 

Iedereen, ook de mannen van ‘die-van-Jacobus’ knikten met hun hoofden. Ja, 

hierin konden alle aanwezigen zich vinden. Toen de gemeente alles 

goedgekeurd had, werd er een brief opgesteld waarin het volgende stond: 

 

‘Van de apostelen en leiders van de kerk. 

Aan de niet-Joodse Christenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. 

Vrienden, wij groeten jullie! 

We hebben gehoord dat er een paar mensen uit onze kerk bij jullie zijn geweest. 

En dat zij dingen hebben gezegd waardoor jullie in de war zijn gebracht. Die 

mensen waren niet door ons gestuurd! 

Daarom hebben wij nu met elkaar besloten om een paar andere mensen naar 

jullie toe te sturen. Zij komen met onze vrienden Barnabas en Paulus. 

Die zijn al vaak in gevaar geweest door hun werk voor onze Heer Jezus 

Christus. 

De mannen die wij naar jullie toesturen zijn Judas en Silas. Zij zullen jullie de 

dingen die in deze brief staan, nog eens zelf vertellen. 

Wij hebben een besluit genomen en zo wil de Heilige Geest het ook. Wij willen 

het jullie niet moeilijk maken. Jullie hoeven alleen de regels te volgen die echt 

nodig zijn: Eet geen vlees dat aan de afgoden geofferd is. Eet niets waar bloed 

in zit. Eet alleen vlees van dieren die op de goede manier geslacht zijn. En heb 

geen verboden seks. 
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Als jullie je aan deze regels houden, dan doen jullie het goed! 

Onze hartelijke groeten!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oude brief, geschreven door Petrus. 

 

 

Niet lang na die samenkomst in Jeruzalem reisden Paulus en de anderen weer 

terug naar Antiochië. Blij en dankbaar waren ze dat het meningsverschil nu 

opgelost was. Dat de vrede in de kerk bewaard was gebleven. 

Paulus en Barnabas bleven nog een tijdlang in Antiochië. Maar toen de anderen 

teruggegaan waren naar Jeruzalem dachten ze erover na om aan een tweede 

zendingsreis te beginnen. 

 

 
 


