
Handelingen 9 : 1-15 

 

Paulus is in de ogen van veel mensen een intolerante fanatiekeling die 

ingewikkelde brieven schreef over moeilijke theologische zaken. Dat 

fanatieke hoort bij Saulus en Paulus en tegelijk verandert alles in het 

gedeelte uit Handelingen dat wij vandaag gelezen hebben. In het begin 

van het verhaal komt Saulus over als een leider die weet wat hij wil. 

Vol energie stevent hij op zijn doel af. Twijfel kent hij niet. Aan het 

eind van het verhaal is van Saulus’ kracht niets meer over. Met 

geopende ogen ziet hij niets. Door zijn metgezellen moet hij bij de 

hand genomen worden en zo naar Damascus gevoerd. Wat is er 

onderweg gebeurd? Op weg naar Damascus heeft Saulus een stem 

gehoord. Hij wordt bij name geroepen : Saul, Saul. Kennis van de 

naam is in de bijbel vaak ook gezag over die persoon. Niemand anders 

heeft zo iets van Jezus beleefd als Saulus, die nota bene Jezus 

vervolgt. Om dan zo iemands naam twee keer over je lippen te krijgen 

! Saulus is wel diep onder de indruk van deze hemelse stem, maar in 

tegenstelling tot ons als lezers weet hij nog niet wie het is die hem 

aanspreekt. Dus vraagt hij : Wie bent u, Heer ? Wie zich vijandig 

tegenover iemand opstelt, die kent hem niet. Het is daarom voor 

Saulus een ontmoeting met een onbekende. De stem maakt zich 

bekend met : Ik ben Jezus, die jij vervolgt.  Saulus heeft nu een 

vragende tegenstem in zijn leven gehoord die hem dwingt zijn leven 

tot dan toe onder ogen te zien en een nieuwe levensweg te kiezen. 

De man van twee werelden, joods en hellenistisch (grieks 

georiënteerd), stapt van de ene naar de andere wereld over. Hij die 

Jezus’ volgelingen geboeid naar Jeruzalem zou leiden, wordt nu zelf 

als blinde geleid bij de hand. Saulus is a.h.w. door God in de kraag 

gegrepen en geroepen. Het gaat in dit verhaal om de zeggingskracht 

van dit wonderlijke gebeuren en om de betekenis daarvan voor óns.  

Want in dit verhaal ligt ook een prachtige kans om Paulus’ leven te 

verbinden met onze eigen biografie.   



Die stem heeft Saulus op een ander spoor gezet. En als we dit verhaal 

nu eens op onszelf betrekken : Heeft er ooit een fundamentele 

verandering in ons eigen leven plaatsgevonden? En hoe kijken we 

achteraf op die verandering terug? Positief of negatief? Waren we 

daarvan zelf de oorzaak, was het een bewuste keuze of…? Wat voor 

soort stemmen horen we in ons leven? Want er zijn er, als wij daar 

gevoelig voor zijn, vele. Kennen we in ons leven zoiets als een 

tegenstem, of de stem van ons geweten? Of God als tegenstem? 

Dat zijn tot nadenken stemmende gedachten, die mooi aansluiten bij 

het jaarthema van onze gemeente : Nu en morgen…..en verder met 

God. Op reis.  

Je kunt je oefenen in die omgang met God. B.v. in het gebed, zoals we 

straks nog zullen lezen in de meditatie van Kick Bras, die vandaag is 

gekozen als aansluiting bij de woorden uit het boek Handelingen. 

We zien vandaag : De vervolger wordt de vervolgde. De omkeer die 

hij zelf meemaakte, zal Paulus steeds blijven verkondigen. Hij is 

veranderd, een ander mens geworden. De kracht van Gods Geest, de 

inspiratie die uit kan gaan van verandering mag voortaan hem en ook 

ons als gemeente blijven inspireren en ons doen groeien en bloeien. 

AMEN. 

 

W.Th. Hollart 

 

Hierbij sloot aan de hierna volgende meditatieve tekst van Kick Bras :  

Je oefenen in de omgang met God: het gebed  

Soms hebben sommige mensen bijzondere ervaringen in hun gebed. 

Zij ervaren een grote verrukking, een soort extase. Misschien uiten zij 

deze in glossolalie, tongentaai. Vooral als zij dit verschijnsel kennen 

vanuit de pinksterbeweging en er niet afkerig tegenover staan. 

Glossolalie is in grote verrukking God loven met een stroom van 

onverstaanbare klanken. Het is een poging het onmogelijke te doen: 



God te eren naar zijn waardigheid. Onze armelijke woorden kunnen 

niet uitdrukken wat wij voelen en dus zoekt ons gevoel een andere 

uitlaatklep. Anderen horen in hun gebed een stem die tot hen spreekt. 

Of zien een visioen, waarin God of Christus of Maria aan hen 

verschijnt. Wij moeten hier erg voorzichtig zijn. Geëxalteerde mensen 

kunnen zich hier gemakkelijk iets voorspiegelen. Het meest waardevol 

zijn die stemmen en die beelden die een zuiver geestelijk karakter 

hebben. Men hoort niet iets met het oor en ziet niet iets met het oog, 

maar toch verneemt men een goddelijke aanwijzing, of heeft een 

sterke bewustheid van Gods aanwezigheid. Hier kunnen de mystici 

ons leren scheiden tussen het kaf en het koren. Het mystieke 

bewustzijn is niet afhankelijk van dergelijke buitengewone 

verschijnselen. Sommige mystici staan er zelfs huiverig tegenover. 

Men moet ze zeker niet najagen. Zoek altijd de stilte. De stilte zuivert. 

In de stilte komt men tot rust. En wanneer je onverwachts een 

bijzondere ervaring ontvangt, aanvaard deze dan met dankbaarheid. 

En Iet goed op, wat deze ervaring in je uitwerkt. Word je er innerlijk 

sterker, dankbaarder, vrediger van, en voel je je erdoor aangespoord 

om je naaste vuriger lief te hebben, dan is deze ervaring een kostbaar 

geschenk van God. Maar word je er angstig van, onrustig, of voel je 

jezelf heel bijzonder en heb je de neiging om het aan iedereen te 

vertellen, dan heb je waarschijnlijk jezelf, je angsten of je geheime 

wensen geprojecteerd. Dan is het goed om te zien wat deze ervaring 

zegt over jezelf en dit met God door te spreken.  

Uit: Als met een vriend, omgaan met God, pag. 58, 59 Kick Bras 1990 


