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Voorwoord 

 

Het is een goede gewoonte om het voorwoord als laatste te schrijven. Dat heeft als 

voordeel dat duidelijk is wat er allemaal komen gaat. Eén korte zin in Handelingen 16:3 

kan heel wat informatie kan opleveren. Alles cirkelt in deze scriptie rond de betekenis 

van dit vers. 

Met deze scriptie hoop ik mijn Master ―Wortels en Ontwikkeling van het Christendom‖ af 

te ronden. Deze scriptie past helemaal binnen deze Master, omdat deze scriptie namelijk 

de ontwikkeling van het christendom laat zien ten opzichte van het jodendom. 

Het is een scriptie die niet alleen kijkt naar het Nieuwe Testament, maar ook naar de 

joodse literatuur het Jodendom van die dagen. Daarmee beslaat deze scriptie een breed 

terrein.  

De besnijdenis van Timoteüs is een onderwerp waar ik gaandeweg steeds enthousiaster 

over ben geworden, mede ook vanwege de relevantie voor geloof en cultuur vandaag. 

Ook vandaag is er sprake van diezelfde zoektocht naar hoe geloof en cultuur zich 

verhouden en daarnaast naar hoe traditie en vernieuwing zich verhouden. 

In dat kader is de besnijdenis van Timoteüs in Handelingen 16:3 een interessante casus 

hoe Lukas en Paulus daarmee zijn omgegaan. 

Gaandeweg ben ik op het spoor gekomen van een verklaring van deze moeilijke maar 

ook zeer interessante tekst. Het is een zoektocht die in ieder geval een kijkrichting heeft 

opgeleverd, die mijns inziens goede gronden heeft. 

Hartelijk dank aan prof. dr. A.B. Merz en dr. H.L.M. Ottenheijm voor de begeleiding in 

deze zoektocht. 

Daarnaast noem ik James met wie ik goede studiemomenten had en ben blij dat zijn 

moedertaal Engels is.   

Als laatste wil ik Anne-Marieke bedanken voor het doorlezen en becommentariëren van 

deze scriptie. Ik wil haar en Naomi, Benjamin en Anne-Maartje bedanken voor het 

inleveren van heel wat ‗gezinstijd‘. 
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Inleiding1 

 

Deze scriptie gaat over de reden waarom Paulus Timoteüs besnijdt volgens Handelingen 

16:3. Daar wordt gezegd dat:―…Paulus wilde hem meenemen op reis en hij nam en 

besneed hem vanwege de joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een 

Griek was‖. Het is op zijn minst merkwaardig dat Paulus hem besneed, omdat in 

Handelingen 15 wordt gesproken over de apostelvergadering waar nu juist uitvoerig over 

de besnijdenis is gesproken. De reden van de apostelvergadering was namelijk dat 

Paulus en Barnabas het er helemaal niet mee eens waren dat iedere heiden die tot geloof 

kwam besneden moest worden (Hand 15:1). Paulus gaat daar tegen de jodenchristenen 

in die vinden dat elke heiden die tot geloof komt besneden moet worden, anders kan 

deze niet behouden worden.  

Het is daarom des te verwonderlijker dat Paulus, die zich zo fel tegen deze dwang tot 

besnijden keerde, Timoteüs laat besnijden in Handelingen 16:3. Dit terwijl Timoteüs‘ 

status als jood twijfelachtig is, omdat hij een kind van een Griekse vader en een joodse 

moeder is. 

 

Onderzoeksvraag 

Mijn onderzoeksvraag komt voort uit de schijnbare inconsistentie die te vinden lijkt te 

zijn in de besnijdenis van Timoteüs door Paulus.  Mijn onderzoeksvraag is daarom de 

volgende:  

Wat kan de reden zijn geweest dat de schrijver van Handelingen vermeldt dat 

Timoteüs besneden is door Paulus? 

Ik wil deze vraag vanuit vier gezichtspunten bekijken: 

1. De algemene culturele context 

2. De literaire context van Handelingen 16:3 

3. Handelingen 16:3 en de brieven van Paulus 

4. Timotheüs in de deutero-Paulijnse brieven 

 

Met deze vier gezichtspunten wil ik duidelijk krijgen in wat voor culturele, literaire en 

theologische context de besnijdenis van Timoteüs te plaatsen valt. Van daaruit wil ik 

kijken naar de betekenis van deze besnijdenis. 

 

 

 

                                       
1 De afbeelding op de voorpagina is het mozaïek van de abscis van de Basilica di Santa Pudenziana in Rome. Op 
het mozaïek zien we een tronende Christus met aan zijn rechterhand Paulus en de Ecclesia ex gentibus, en aan 
zijn linkerhand Petrus en de kerk uit de Joden. Op de achtergrond Jeruzalem, met de nieuwe bouwwerken van 
Constantijn in die stad. http://www.longwood.edu/staff/cormierrj/STA_PUDENZIANA-Mosaic-X-Majesty.jpg 

 

http://www.longwood.edu/staff/cormierrj/STA_PUDENZIANA-Mosaic-X-Majesty.jpg
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Hoofdstuk 1  

Algemene culturele context 
 

Om te achterhalen wat een mogelijke verklaring is voor de besnijdenis van Timoteüs 

moet eerst duidelijk zijn hoe Timoteüs in zijn tijd werd gezien, door de joden en door de 

heidenen. Als Timoteüs kind was van twee joodse ouders zou hij gewoon besneden 

hebben moeten zijn, maar als hij kind was van twee Griekse of heidense ouders niet. 

Timoteüs is echter half joods, half Grieks.  

Het is de vraag of hij door het gemengde huwelijk van zijn ouders als een Griek werd 

gezien, omdat zijn vader Griek was, de zogenaamde patrilineale lijn. Of dat hij als een 

jood werd gezien, omdat zijn moeder jood was, de zogenaamde matrilineale lijn. Omdat 

hij tussen twee ‗polen‘ zat, kon het of de ene kant uitslaan, of de andere kant. In dit 

hoofdstuk wil ik zoeken naar een antwoord op deze vraag. 

Stel dat Timoteüs was geboren in de tijd van koning David, dan was hij door zijn vader 

een heiden geweest en was er geen reden om hem te zien als deel van het volk van 

Israël. 2 Was Timoteüs echter vandaag geboren dan zou hij volgens halachisch oordeel 

een jood geweest zijn, vanwege zijn joodse moeder.  

 

Als het toen geldende familierecht zo geïnterpreteerd kon worden dat Timoteüs een jood 

zou zijn geweest, omdat hij door zijn moeder bij het joodse volk hoorde, dan is de 

besnijdenis goed te verklaren. Hij was jood en moest daarom besneden zijn. Zelfs Paulus 

zou daar niet tegen geweest kunnen zijn. 

Als het toen geldende familierecht echter anders geïnterpreteerd zou moeten worden, 

namelijk dat Timoteüs geen jood, maar heiden is door zijn heidense vader, is de 

besnijdenis van Timoteüs een tegenstrijdigheid in Paulus‘ denken. Paulus, die tegen het 

besnijden van heidenchristenen3 was, is hier dan vóór de besnijdenis van een 

heidenchristen, namelijk Timoteüs.  

Het is daarom goed om te kijken naar wat toen het geldende familierecht was. Dit om te 

zien of een kind volgens de matrilineale of volgens de patrilineale lijn beoordeeld werd. 

 

Twee vragen waarop ik een antwoord wil proberen te vinden in dit hoofdstuk zijn de 

volgende:  

                                       
2 Hierbij gaat ik nu gemakshalve voorbij aan de problematiek van de ontstaanstijd van het volk Israël. Op dit 

moment in de geschiedenis van het Oude Israël kun je nog niet spreken over het joodse volk. In het vervolg zal 

ik spreken over het onderscheid jood-heiden. Daarbij moet dus ook aangetekend worden dat er strikt genomen 
nog geen sprake was het jodendom.   

3 Laat het duidelijk zijn, ook voor het vervolg van deze scriptie, dat Paulus tegen het besnijden van 
heidenchristenen is. Paulus is niet tegen het besnijden van joden en ook niet van heidenen die zich bekeren tot 
het jodendom. Hij is ook niet tegen het besnijden van jodenchristenen. Hij gaat in tegen de eis dat 
heidenchristenen besneden zouden moeten zijn. Voor de leesbaarheid noem ik heidenchristenen heiden als dat 
in het verband van de omringende tekst geen misverstand kan opleveren.   
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A. Werd iemand, zoals Timoteüs, afkomstig uit een gemengd huwelijk van 

een Griekse vader en een joodse moeder in de tijd van Paulus gezien als 

een jood of als een heiden? 

 

Daarna wil ik ingaan op de volgende vraag: 

B. Is de besnijdenis een voorwaarde om (als man) jood te kunnen zijn?  

A. 

Om een antwoord te vinden op de eerste vraag is het van belang om eerst goed te kijken 

naar zowel het patrilineale als het matrilineale principe. Het is belangrijk om vast te 

stellen dat er een ontwikkeling is geweest van een patrilineale lijn naar een matrilineale 

lijn. In de tijd van Abraham, Izaäk en Jakob, maar ook in de eeuwen daarna was er 

alleen sprake van een patrilineale lijn. De zoon of dochter was jood als de vader jood was 

en de zoon of dochter was heiden als de vader heiden was. Wat de moeder voor status 

had, deed niet terzake. Daarom was het geen fundamenteel probleem voor het joodzijn 

van de kinderen als zij een heidense moeder hadden. Een vrouw als Ruth kon dus prima 

voor joods nageslacht zorgen, omdat alleen het joodzijn van haar man Boaz terzake 

deed. Dat zijzelf uit Moab kwam, een heidens land, was voor haar nageslacht geen reden 

om geen jood te kunnen zijn.  

Voor de Babylonische ballingschap werd een heidense vrouw die trouwde met een jood 

automatisch jodin, er was dan ook geen probleem met het nageslacht. Na de 

ballingschap echter was er een bekeringsritueel nodig. Als dat niet gebeurde werd ze 

geen jodin, en ook haar nageslacht niet.4  

Het is goed om nog duidelijk te stellen dat het hier alleen gaat om kinderen uit het 

huwelijk van een jood met een heidense vrouw. Het gaat hierbij dus niet om het huwelijk 

van een jodin met een heidense man, want daarmee raakte zij wel buiten het joodse 

volk.5  

Gaandeweg is er een verschuiving opgetreden van deze patrilineale lijn naar een 

matrilineale lijn. In het huidige jodendom is deze matrilineale lijn nog in gebruik. Dit 

betekent dat een kind jood is als de moeder jood is. De rol van de vader is dus ineens 

niet meer van belang.  

Eerst wil ik nu kijken naar de bronnen waarin wordt verwezen naar het gebruik van deze 

matrilineale lijn om vervolgens te kijken naar mogelijke verklaringen van de overgang 

van patrilinealiteit naar matrilinealiteit. Ik wil eerst de twee tijdgrenzen verkennen door 

te kijken naar Ezra. Dat is de eerste plaats waar gesproken wordt over het matrilineale 

principe. Vervolgens kijk ik naar de andere tijdsgrens, namelijk de Mishnah, het laatst 

mogelijke moment waarop het matrilineale principe voor het eerst is vastgelegd. Na de 

                                       
4 Daube, Ancient Jewish law: three inaugural lectures, 23 

5 Daube, Ancient Jewish law: three inaugural lectures , 23 
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verkenning van deze twee tijdsgrenzen wil ik vervolgens kijken naar wat er in de 

tussenliggende periode te vinden is over het matrilineale principe. Daarbij gaat het, met 

uitzondering van Handelingen 16:3, om buitenbijbelse bronnen.  

De tijdslijn die op de achtergrond meespeelt is de volgende: 

 

__300 ____________0_______70-80___________eind 1e eeuw_________ 

Ezra6                Handelingen7      Mishnah8 

 

Deze tijdslijn geeft de twee uitersten(Ezra/ Mishnah) weer waartussen de ontwikkeling 

van patrilinealiteit naar matrilinealiteit zich heeft afgespeeld. 

De eerste vastgelegde verwijzing naar een matrilineale lijn is dus te vinden in het boek 

Ezra. 

 

EZRA 

In Ezra wordt gesproken over de vermenging van joden met heidenen. Het probleem is 

dat joodse mannen getrouwd zijn met heidense vrouwen. De vrouwen kwamen blijkens 

Ezra 9:1 uit het volk van de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Jebusieten, 

Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Dit  zijn allemaal Kanaänitische 

volken. Het trouwen met hen is ontrouw aan God volgens Ezra 9:2 Ze hebben namelijk 

meisjes van die volken tot vrouw genomen, voor zichzelf en voor hun zonen, en zo 

hebben zij, het heilige zaad, zich vermengd met de bevolking van het land. De leiders en 

bestuurders gingen in deze ontrouw voorop.’  

Het is goed om te beseffen dat het in Ezra gaat om de vermenging van ‗heilig zaad‘ 

vd<Qoêh; [r;z<å met het heidense, het onheilige. Hierbij kan gedacht worden aan de 

verontreiniging van het heilige volk, maar daarnaast juist ook aan de verontreiniging van 

de heilige priesterlijke lijn. Dat is namelijk het grote probleem. Een gemengd huwelijk is, 

zoals we verderop zien, niet verboden. Maar de priesterlijke lijn moet kostte wat kost 

zuiver, heilig, gehouden worden.  

Dat de ‗heilige‘ priesterlijke lijn van groot belang is, blijkt alleen al uit de beschrijving van 

de afkomst van Ezra in Ezra 7:1-5, waar zijn afkomst tot op Aaron wordt beschreven. 

Dat gebeurt om duidelijk te maken dat hij van onbesmette afkomst is. Hierbij gaat dus 

het priesterschap over van vader op zoon.  

Hoe dichter men bij het heilige is, hoe strenger de regels zijn. Dat is ook te zien in Ezra 

10:18 ev. Daar is te zien dat de vrouw van de hogepriester moet worden weggestuurd. 

Bij de anderen wordt dat niet vermeld. De tempelslaven worden helemaal niet in deze 

                                       
6 Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 275   

7 Witherington, The Acts of the Apostles, 62 

8 voor datering, zie verderop 
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opsomming genoemd. Volgens Fensham is dat vreemd omdat juist in die lage sociale 

klasse er sprake was van heidense inmenging9. Het is volgens mij echter goed te 

verklaren uit het feit dat zij het verst verwijderd waren van het heilige en dus daardoor 

ook niet zo‘n grote bedreiging vormden. Dat was met de hogepriester wel het geval en 

daarom werd deze het zwaarst gestraft. Dit vormt mijns inziens een goede verklaring van 

de opsomming in Ezra 10.10 

 

In het boek Nehemia wordt de verontreiniging van de priesterlijke lijn nu juist ook als 

een probleem gezien. In de tijd van Nehemia was er sprake van gemengde huwelijken 

tussen mensen uit het joodse volk of uit het priestergeslacht met niet-joodse mensen 

(Neh. 13:4, 28). Nehemia roept op tot reiniging van de gemeente van God, ~yhiÞl{a/h' 

lh;îq.Bi, van gemengde huwelijken. Voor priesters in het bijzonder gaat hij nog verder. 

Zelfs de ruimte in de tempel, waar één van deze priesters zijn verblijf hield werd grondig 

gereinigd (Neh 13:4-8). Dit geeft aan hoeveel waarde men hechtte aan heiligheid.  

Die heiligheid is dus in het bijzonder verbonden aan de tempel en aan de dienst aan God.  

Op zichzelf was het trouwen met een heidense vrouw niet verboden in de Mozaïsche 

wetten. Daarom kunnen er nogal wat voorbeelden genoemd worden van 

Oudtestamentische personen die getrouwd zijn met een heidense vrouw, zoals onder 

andere Abraham (Gen 16:3), Jozef ( Gen 41:45), Mozes (Exod. 2:21; Num. 12:1), David 

(2 Sam. 3:3).  

Modrzejewski stelt mede op grond van bovengenoemde voorbeelden dat zowel de 

wettelijke ongeldigheid van een gemengd huwelijk, als de regel van matrilineale 

afstamming, niet in expliciet bijbelse wetgeving is vastgelegd.11 

Het gevaar van een gemengd huwelijk werd echter al wel onderkend.12 Ook al door de 

aartsvaders: Abraham zoekt namelijk een echtgenote voor Izaäk bij zijn verwanten (Gen 

24). Izaäk raadt dat vervolgens ook Jakob aan (Gen. 28:1-9). Er wordt dan ook 

gewaarschuwd voor het aangaan van een verbond met de inwoners van het beloofde 

land (Exod. 34:11-16).13 In Deut. 7:1-4 wordt opgeroepen om de mensen van de zeven 

grote volken in Kanaän14 te doden, om door hen niet ontrouw te worden aan God. 

Doordat hun kinderen dan zouden trouwen met heidense vrouwen zouden ze verleid 

                                       
9 Fensham, The books of Ezra and Nehemiah, 144 

10 Het is opvallend dat zowel Williamson,   als Fensham geen oog hebben voor het belang van de heilige 
priesterlijke lijn en daarom naar andere verklaringen zoeken om het ontbreken van de tempelslaven in de lijst 
in Ezra 10 te verklaren. Zie Williamson, Ezra, Nehemiah, 158, en Fensham, The books of Ezra and Nehemiah, 
144. Dit punt lijkt mij van belang voor het Ezra-onderzoek. 

11 Modrzejewski,  “Filios Suos Tantum”Roman Law and Jewish Identity”,  109  

12 Modrzejewski,  “Filios Suos Tantum”Roman Law and Jewish Identity”, 109 

13 de Amorieten, de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten 

14 de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten 
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worden om ontrouw te worden aan JHWH. In Deut. 20:10-18 wordt erover gesproken dat 

alleen de mannelijke bewoners van het veroverde gebied15 moeten worden gedood, de 

vrouwen en kinderen mogen blijven leven. 

Trouwen met een heidense vrouw werd dus zeker niet aanbevolen, maar gebeurde 

blijkbaar wel. In Ezra 10:3 wordt er door Sechanja voor gepleit om de regel toe te 

passen uit bovengenoemde bijbelgedeelten Exodus, Leviticus en Deuteronomium. Deze 

regel wordt zo uitgelegd, dat er zowel bij nieuwe als bij bestaande huwelijken geen 

verbintenis tussen ‗het heilige zaad‘ en de heidenen mag ontstaan. Vrouwen en kinderen 

moeten worden weggestuurd. Volgens Cohen is het een ‗uitvinding‘ van Ezra dat niet 

alleen de vrouwen, maar ook de kinderen verbannen moeten worden.16 Als de kinderen 

als jood zouden zijn beschouwd, omdat hun vader jood is, zouden ze niet weggestuurd 

hebben moeten worden. Volgens Katzoff gaat de schrijver van het boek Ezra er blijkbaar 

vanuit dat de regels in Deuteronomium op een matrilineale manier uitgelegd moeten 

worden.17  

Hierbij moet aangetekend worden, dat hiermee dus niet het patrilineale principe wordt 

afgeschaft of van minder belang zou worden. In Ezra wordt nu juist ook gesproken over 

de patrilineale lijn, alleen al als het gaat om de afstamming van Ezra zelf. Het 

matrilineale principe komt erbij omdat voor een priesterlijke lijn heiligheid van groot 

belang is. Doordat men zich teveel vermengd heeft, komt blijkbaar de heiligheid van de 

priesterlijke lijn in gevaar. Door te trouwen met een heidense vrouw worden de kinderen 

ook ontheiligd. Het gaat hier dan om zonen van een priester die normaal gesproken ook 

weer priester konden worden. Dit is de manier van Ezra om te voorkomen dat zij de 

priesterlijke lijn ontheiligen.  

Matrilocaal 

Cohen ziet geen reden om op grond van Ezra de conclusie te trekken dat daar het 

matrilineale principe is ontstaan. Hij stelt dat: ―Lineage was matrilineal when it was 

matrilocal. When the Israelite woman moved abroad to join her Gentile husband, her 

children where considered Gentile‖.18 Cohen maakt duidelijk dat de plaats waar een zoon 

van een joodse vrouw en een heidense vader woont van belang is voor de status van het 

kind. Dus dat er hier sprake is van matrilocaliteit in plaats van matrilinealiteit. Dit laat hij 

zien aan de hand van Lev. 24:10, waar gesproken wordt over een zoon van een joodse 

moeder en een Egyptische vader en ook aan de hand van 1 Kron. 2:17 waar de moeder 

jood is en de vader een Ismaëliet wordt genoemd. In beide gevallen zijn dit kinderen die 

wonen in Israël en dan volgens matrilineaire lijn jood zijn of als jood functioneren. Als 

                                       
15 Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten 

16 Cohen, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 266 

17 Katzoff, Childen of Intermarriage: Roman and Jewish Conceptions , 279  

18 Cohen, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 266 
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een zoon van een joodse moeder en een heidense vader niet in Israël woont is hij geen 

jood. In 1 Kon. 7:13 en 14 (cf. 2 Kron 2: 13 en 14) wordt gesproken over Hiram uit 

Tyrus, van wie de moeder jood is en de vader uit Tyrus kwam. Hij wordt daar niet als 

jood beschreven.  

Mijns inziens hoeven deze bijbelgedeelten nog niet te betekenen dat deze zonen door de 

locatie jood of niet-jood zijn; dat er dus sprake is van een matrilocaal principe. De 

vermelding van hun joodse etniciteit geeft al aan dat die etniciteit blijkbaar niet 

vanzelfsprekend is, ook al wonen ze binnen de landsgrenzen van Israël. De locatie lost 

niet alle vragen op.  

Een ander punt is dat juist binnen de joodse context het joodzijn van belang is. Als je 

binnen die context geen jood bent, sta je buiten de joodse gemeenschap. Daarom is de 

locatie wel degelijk van belang voor het spreken over matrilinealiteit. Buiten de grenzen 

van de joodse gemeenschap is dat namelijk veel minder van belang.  

Alles met elkaar zou ik de matrilinealiteit en de matrilocaliteit niet tegen elkaar willen 

uitspelen. Het is niet of het één of het ander, maar het is helemaal met elkaar 

verbonden. Matrilinealiteit is tegelijkertijd matrilocaliteit, omdat de locatie wel degelijk 

een rol speelt in het spreken over matrilinealiteit. In een omgeving waar het joodzijn niet 

van belang was, wordt er ook niet gesproken over matrilinealiteit. Niet eens zozeer 

omdat dit principe niet geldig zou zijn, maar veel meer omdat zowel dit principe, alsook 

het patrilineale principe, niet van belang zijn. De locatie en de omstandigheden bepalen 

altijd wat voor belang er gehecht wordt aan afkomst en status. De twee verhalen van 

Abraham en Izaak, die beide in een buitenlandse omgeving hun vrouw zus noemen (Gen. 

20:2 en 26:7) laten dat bijvoorbeeld zien. Ook daar zijn de omstandigheden bepalend 

hoe zij hun vrouw beschouwen. Het is daarom van belang om het sociale aspect, het 

onderdeel zijn van een gemeenschap, mee te nemen in de discussie over matrilinealiteit. 

Cohen geeft zich rekenschap van het belang van de locatie, maar mijns inziens kan 

daaruit dus niet geconcludeerd worden dat het matrilineale principe in de tijd van Ezra 

nog niet geldig was. Dat dit principe slechts in beperkte context werd toegepast doet 

niets af aan het feit dat dit principe al een, weliswaar kleine, plaats had gekregen in het 

spreken over de status van een kind. 

Hoe het matrilineale principe ook verder uitgelegd zou kunnen worden vanuit Ezra doet 

voor Cohen uiteindelijk niet ter zake. Het gaat er om dat dit matrilineale principe daarna 

niet standhoudt en niet genoemd wordt in de apocriefen, de pseudepigrafen, Josephus of 

Philo, de Qumran of het NT.19    

Modrzejewski20 stelt aansluitend hierbij dat tot het einde van de eerste eeuw na Chr. het 

                                       
19 Cohen, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 266, 267 

20 Modrzejewski, “Filios Suos Tantum”Roman Law and Jewish Identity”, 110 
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patrilineaire principe nog in gebruik was, getuige papyrologisch bewijs, de Handelingen 

der Apostelen en Josephus. Er wordt in deze geschriften niet over matrilinealiteit 

gesproken. Volgens Cohen en Modrzejewski vormt Hand 16:1-3 hierop geen 

uitzondering. 

 

MISHNAH 

__300 ___________0_______70-80__________eind 1e eeuw_______________ 

Ezra               Handelingen      Mishnah 

 

De andere kant van de tijdslijn wordt afgebakend door de Mishnah, wat het laatste 

mogelijke geschrift kan zijn dat voor het eerst het matrilineale principe beschrijft. Ik wil 

eerst kijken naar de inhoud van enkele Mishnahteksten. Vervolgens kijk ik naar de 

datering van deze teksten, om daarmee te proberen om de grens van de tijdslijn vast te 

stellen. 

Het matrilineale principe is te vinden in de Mishnah Qiddusin 3:1221.  

A. Wherever there is potential for a valid marriage and the sexual Union is not sinful, the 

offspring follows the male. And what[fem.] is this? This is the daughter of a priest, 

Levite, or Israelite who was married to a priest, Levite, or Israelite. 

B. Wherever there is potential for a valid marriage but the sexual union is sinful, the 

offspring follows the parent of lower status. And what [fem.] is this? This is a widow with 

a high priest, a divorcee or a “released woman” with a regular priest, a mamzeret or a 

netinah with an Israelite, an Israelite woman with a mamzer22 or a natin23. 

C. And any woman who does not have the potential for a valid marriage with this man 

but has the potential for a valid marriage with other men, the offspring is a mamzer. And 

what [masc.] is this? This is he who has intercourse with any of the relations prohibited 

by the Torah. 

D. And any woman who does not have the potential for a valid marriage either with this 

man or with other men, the offspring is like her. And what [masc.] is this? This is the 

offspring of a slave woman or a gentile woman. 24  

                                       
2121 De volgende citaten uit de Mishnah komen uit de editie van H. Albeck. Jerusalem: Bialik Institute, 1952-

1958 

22  Het woord mamzer wordt verderop uitgelegd 

23  Een natin (vrouwelijke vorm netinah) is een tempelslaaf (Ezra 2:43, 58; 8:17, 20; Neh 3:31; 7:46, 60; 
10:29; 11:21), samen met de mamzerim vormden zij twee belangrijke groepen in de joodse samenleving. 

24 Cohen, The Beginnings of Jewishness, 274, met voetnoot 41 
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Hier wordt dus duidelijk gemaakt dat in het geval van een geldig huwelijk,25 waarbij de 

wet niet overtreden wordt26, het nageslacht de man volgt. Dat is het geval bij een 

dochter van een priester, of van een Leviet of van een Israëliet die getrouwd is met een 

priester, Leviet of Israëliet.  

Een huwelijk kan geldig zijn, maar daarentegen wel tegen de wet ingaan. Een huwelijk is 

geldig als deze niet strijdig is met de regels in Leviticus 18. Daar gaat het onder andere 

om het verbod voor een man seksuele gemeenschap te hebben met zijn moeder, 

dochter, zus en met een aantal andere verwanten. Als een huwelijk niet strijdig is met 

deze regels uit Leviticus 18 kan er nog wel tegen de regels uit Leviticus 21 worden 

ingegaan. Daar gaat het om wetten waarbij de  ‗heiligheid‘ van de priesters in het geding 

is.  

Een mamzer is iemand die geboren is uit een huwelijk dat verboden is volgens de Torah 

en waar de doodstraf op staat. Dus van ouders die een verbintenis zijn aangegaan 

waarvan gezegd wordt: ―diegene zal uitgeroeid worden uit de gemeenschap‖ (Lev. 

18:29).  

Een huwelijk van een priester is onderhevig aan extra wetten. Dit alles om de ‗heilige‘ 

priesterlijn te bewaken. Daar hebben bovenstaande regels mee te maken. Het is goed 

om hierbij te vermelden dat dus juist in Ezra (en Nehemia) daar een belangrijk punt ligt. 

Regel B stelt dat als er sprake is van een geldig huwelijk, maar het huwelijk gaat tegen 

de wet in, het nageslacht de ouder met lagere status volgt. Dit is het geval als een 

weduwe een hogepriester trouwt. Of als een gescheiden vrouw, of een vrouw die niet 

door haar zwager tot vrouw genomen wordt (Deut. 25: 5-10) trouwt met een gewone 

priester. Of als het gaat om een mamzeret of een netina27 (Ezra 2:43-58) die trouwt met 

een Israëliet. Of om een Israëlische vrouw die trouwt met een mamzer of een natin.  

Als een vrouw geen geldig huwelijk kan sluiten met zo‘n man, maar dat wel kan met een 

andere man, is het nageslacht een mamzer. Hierbij gaat het om de relaties die verboden 

zijn door de ene wet van de Torah, maar niet door de andere. Te denken valt aan een 

huwelijk dat verboden is volgens Lev. 21 en toegestaan is volgens Lev. 18. Als iemand 

dus één van beide wetten breekt is het kind een mamzer. 

Als een vrouw geen geldig huwelijk kan sluiten met zo‘n man, noch met een andere man, 

dan is het nageslacht zoals zij. Het gaat hierbij om het nageslacht van een vrouwelijke 

slaaf of van een heidense vrouw.  

                                       
25 Preliminary marriage, het gaat hier om een voorlopig huwelijk, enigszins vergelijkbaar met onze ondertrouw. 

26 In de engelse tekst stat ‗sinful‘ in de duitse tekst staat Gesetzesübertretung.  

27
 Ook wel tempelslaaf genoemd. Vaak mensen van heidense afkomst die in de tempel dienden.  
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Uit Mishnah Qiddusin 3:12 blijkt dus dat het nageslacht van een gemengd huwelijk 

matrilineaal beoordeeld wordt, omdat de vrouw degene is die de status van de kinderen 

blijkbaar bepaald, getuige C en D van 3:12. 

In C wordt gesproken over een mamzer (vrouwelijke vorm is mamzeret). Cohen vertaalt 

dat bewust niet, omdat volgens hem de vertaling ‗bastaard‘ of ‗onwettig kind‗ termen zijn 

uit een heel ander rechtssysteem. Het gaat hierbij om een mannelijke of vrouwelijke 

jood, die door de omstandigheden van zijn of haar geboorte, niet mag trouwen met een 

(native-born) jood. Doet hij of zij dat wel dan zijn de kinderen mamzerim.28 De term 

bastaard legt op de betekenis een te zwaar stempel.  

Katzoff relativeert de positie van een mamzer. Hij zegt dat een mamzer nog steeds een 

jood is, alleen met die beperking dat hij of zij niet mag trouwen met iemand uit vier van 

de tien verschillende groepen.
29

  

Er is gedeeltelijk een bijbelse basis voor deze wetten uit de Mishnah, maar twee regels 

hebben geen bijbelse basis. De bijbel weet niets van de regels uit B, dat onder sommige 

omstandigheden het nageslacht de ouder met de lagere status volgt. Ook kent de bijbel 

niet de regel dat het nageslacht van een heidense moeder (en een joodse vader) de 

moeder volgt. Deze regel, in paragraaf D, wordt naast deze Mishnah ook bevestigd door 

Mishnah Yevamot 7:5, en vormt de andere helft van het matrilineale principe naast 

Mishnah Yevamot 2.5.30 Dit principe luidt in Yevamot 7:5: 

 (If) the daughter of an Israelite (was married) to a priest, or (if) the daughter of a priest 

was married) to an Israelite, and she bore him a daughter; and (if)that daughter went 

and was married to a slave or to a gentile and bore him a son- he is a mamzer.31 

Deze Mishnah gaat over het belang van de ‗heiligheid‘ van het priestergeslacht tot in de 

volgende generatie. Als een joodse moeder, die zelf getrouwd is met een priester, of die 

zelf een priesterdochter is, een dochter heeft. En die dochtertrouwt met een slaaf of een 

heiden, dan is haar zoon een mamzer.  

Hier is duidelijk het matrilineale principe te zien. Er wordt bij een kind gekeken naar de 

moeder en grootmoeder, om de status van het kind te bepalen. 

Een mamzer is dus een kind uit een verboden eenheid of uit een eenheid die volgens de 

ene wet wel en de andere niet is toegestaan. Het is daarom voor een mamzer verboden 

om met een jood te trouwen. Als hij of zij dat wel doet zijn de kinderen mamzerum.  

                                       
28 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness, 274 n.41 

29 Ranon Katzoff, Childen of Intermarriage: Roman and Jewish Conceptions , 282  

30 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness, 276 

31 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness, 276 
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Deze regel werd bediscussieerd in de Tosepta en de Talmud. Volgens veel rabbijnen is dit 

nageslacht wel jood, maar dan van besmette afkomst. Dit nageslacht is echter geen 

mamzerim en daarmee werd door de rabbijnen de status van mamzer voorkomen. Ze 

mochten dan ook met alle joden trouwen, behalve met priesters.
32

 Dat is een hele 

verbetering, zeker als men in beschouwing neemt dat een mamzer maar met zes van de 

tien categorieën joden mocht trouwen.33 Dit was dus van groot belang voor het huwelijk 

van deze kinderen. Uiteindelijk werd hiermee de categorie van mamzers afgeschaft en 

bleef het joodzijn van besmette afkomst over. Een mamzer(et) had in het gewone sociale 

verkeer geen last van zijn of haar status. Hij mocht alles doen wat een jood ook mocht. 

Hij of zij had bijvoorbeeld dezelfde erfrechten als een jood.34 

Bij deze Mishnahteksten gaat het uiteindelijk om de zogenaamde ‗marriage class‘,35 je 

afkomst bepaald uiteindelijk ook met wie je mag trouwen en daar zit dus het uiteindelijke 

probleem. Alle rabbijnse autoriteiten lijken, getuige deze twee Mishnahteksten, ermee in 

te stemmen dat het kind van een joodse vrouw bij een heidense man een jood was.36  

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat ten tijde van de besproken 

tradities in de Mishnah het patrilineale principe verdrongen is door het matrilineale 

principe, behalve in die gevallen waar er sprake is van een huwelijk dat zowel geldig als 

wettig is. Het priesterschap gaat via de patrilineale lijn. Voor het priesterschap gelden 

strengere huwelijkseisen dan voor een gewone jood. Elke verdenking van verontreiniging 

moet voorkomen worden37.  

Bij beide regels moet weer in ogenschouw worden genomen dat de bedoeling van deze 

regels er in de eerste plaats op gericht zijn om de priesterlijke lijn te bewaren. Daarvoor 

moet dus gekeken worden naar de moeder en grootmoeder volgens M. Yev. Daarom was 

er bij het huwelijk van een priesterdochter sprake van een streng 

antecedentenonderzoek, tot in de derde generatie van de vrouwelijke lijn. 

Een laatste tekst die van belang zou kunnen zijn in deze discussie is Mishnah Bikkurim. 

In Mishnah Bikkurim 1:4 
38

wordt over het aanbieden van de eerste vruchten gesproken. 

Hier blijkt de moeder belangrijk te zijn.  

 

                                       
32 Cohen, Shaye, J.D, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 265  

33 Ranon Katzoff, Childen of Intermarriage: Roman and Jewish Conceptions , 282 

34 Encyclopedia Judaica Jerusalem, Jerusalem: Keter Publising House Ltd., 1971, Lemma Mamzer, p. 840 

35 Heinrich W. Guggenheimer Ed., The Jerusalem Talmud Third  Order, 321 n228 

36 Cohen, Shaye, J.D, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 265 

37 Encyclopedia Judaica Jerusalem, Lemma Priest, p. 1081, 1082 

38 H. Le Cornu ed., A Commentary on the Jewish Roots of Acts, Acts 16-28, 862  
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The following bring but do not make the declaration. The proselyte brings but does not 

make the declaration since he cannot say (Deut 26:3): “That the Eternal had sworn to 

our forefathers to give us.” But if his mother was jewish he brings and makes the 

declaration. When he prays in private, he says “God of the forefathers of Israel.”When he 

is in the synagogue, he says “God of your forefathers.”But if his mother was Jewish he 

says “God of our forefathers.”  

Het zit hier vast op het laatste zinnetje ―God of our forefathers‖. Iemand van wie de 

moeder joods is, mag ―onze voorouders‖ zeggen in plaats van ―de voorouders van 

Israël‖. Deze Mishnah wordt daarom ook wel gebruikt als bewijs dat het kind uit een 

gemengd huwelijk de status van de moeder krijgt. 

Op grond van het voorgaande heb ik duidelijk proberen te maken dat het matrilineale 

principe al zichtbaar is in de tijd van het schrijven van het boek Ezra, maar pas definitief 

doorgebroken blijkt te zijn in de tijd van het schrijven van de Mishnah Qiddussin en 

Yevamot.  

Hierbij is van groot belang dat de regels voor de status van een kind vooral van belang 

zijn bij het trouwen met een priester. De priesterlijke lijn moet namelijk zuiver gehouden 

worden. Daarin ging men heel ver. Er werd zelfs naar moeder en grootmoeder gekeken. 

Het is frappant dat juist bij Timoteüs, waar de status van belang is voor het bepalen van 

de mogelijke reden van besnijdenis door Paulus, er sprake is van het noemen van zijn 

moeder en grootmoeder. Het is te vroeg om daar nu conclusies aan te verbinden, maar 

wel kan gezegd worden dat in de Mishnah nu ook juist moeder en grootmoeder van 

belang waren voor de beoordeling van de status van het kind. 

 

Datering Mishnahteksten 

__300 ____________0_______70-80___________eind 1e eeuw_____________ 

Ezra               Handelingen      Mishnah 

 

Om ons in het vervolg van dit hoofdstuk te kunnen richten op de periode tussen Ezra en 

het schrijven van de bovengenoemde Mishnah teksten, is het goed om helder te krijgen 

wanneer de Mishnah teksten geschreven zijn. 

Van groot belang is namelijk de datering van de besproken tradities in de Mishnah. Zeker 

omdat over de tussenliggende periode weinig met zekerheid te zeggen valt. Op grond 

van de datering van beide Mishnah teksten kunnen we namelijk concluderen of deze 

teksten ook al in de tijd van de besnijdenis van Timoteüs bekend waren, of dat ze 

bekend kunnen worden verondersteld bij de schrijver van Handelingen. Als dat namelijk 

het geval is, kan op grond daarvan geconcludeerd worden dat Timoteüs volgens de 
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regels van de Mishnah jood was en daarom besneden diende te worden. 

Probleem is dat zowel M. Yev. als M. Qid. anoniem zijn. Daarnaast is de datering van 

rabbijnse teksten berucht.39 In M. Qid. in het gedeelte waar het over genealogische 

aangelegenheden gaat, staat commentaar wat bijna allemaal toebehoort aan de eerste 

generatie van Yavne. Dit zou dan moeten betekenen volgens Neusner40 dat M.Qid. 3:12 

Yavneaans moet zijn of nog eerder te dateren is. De eerste generatie van Yavne is van 

70 tot 100 na Chr.   

In de discussie over de datering worden verschillende argumenten gebruikt. Katzoff wijst 

bijvoorbeeld op het meningsverschil tussen Rabbi Meir en Rabbi Shimón, die juist over de 

term mamzer een meningsverschil hebben. Zij behoorden tot de tweede generatie van 

Yavne, te dateren van 100 tot 132 na Chr. Als zij redetwisten over de term mamzer moet 

dat volgens Katzoff betekenen dat deze Mishnah al voor hun tijd er was. Dat betekent 

dat deze tekst gedateerd moet worden in de eerste generatie van Yavne.
41

  

Als het gaat om wanneer iemand een mamzer is en wanneer niet, dus over de scheidslijn 

daartussen, is er een discussie geweest tussen Rabbi Yehoshua en Rabbi Akiva. Rabbi 

Yehoshua wordt door Katzoff gedateerd op de eerste generatie van Yavne. Als je M. Yev. 

4:13 beschouwt als een dispuut over de betekenis van M. Qid. 3:12 dan moet M. Qid 

3:12  volgens hem wel gedateerd worden vóór de verwoesting van de tempel in 70 na 

Chr.42  

Met zo‘n vroege datering is Cohen het niet eens. Getuige de discussie over het 

matrilineale principe, over het combineren van de twee helften van het matrilineale 

principe tot de regel in M. Qiddusin 3:12 door R. Simeon, wat pas in de tweede helft van 

de tweede eeuw plaatsvond, moet het geheel dus pas in deze periode gedateerd worden. 

Volgens de Bavli is deze combinatie zelfs niet te herleiden tot R. Simeon, maar tot 

Ravina, wat het nog verder zou verschuiven naar het einde van de vierde eeuw.43  

Cohen is het ook niet met Neuser eens dat R.Eliezer en R. Tarfon naar M. Qid.3:12 

verwijzen in M. Qid. 3:13. Dit omdat R. Eliezer in een discussie met R. Tarfon niet wist 

van het bestaan van M. Qid. 3:12, blijkens zijn reactie op R. Tarfon. Deze reactie is 

namelijk strijdig met wat er in M. Qid. 3:12 staat. Volgens Cohen heeft hij dus niet 

afgeweten van het matrilineale principe in 3:12. Dit pleit volgens Cohen dus voor een 

latere datering.44  

                                       
39 Zie hiervoor bijv. Judith Hauptman, Rereading the Mishnah  

40 Neusner, Law of women 5, 173 en 200-201 

41 Ranon Katzoff, Childen of Intermarriage: Roman and Jewish Conceptions ,282  

42 Ranon Katzoff, Childen of Intermarriage: Roman and Jewish Conceptions , 282 

43 Cohen, Shaye J.D.,The beginnings of Jewishness, 280 

44 Cohen, Shaye J.D.,The beginnings of Jewishness, 279 
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De eerdere R. Aqiba en andere Yavneanen hadden een debat over de precieze wettelijke 

definitie van mamzer (M. Yebam. 4:13). Het is echter onduidelijk of hun debat het geval 

van een joodse moeder en een heidense vader inhoudt. Daarom kan dit ook niet als 

argument dienen om voor een vroege datering te pleiten.45 

Op grond van het voorgaande stelt Cohen dat het matrilineale principe op zijn laatst 

gedateerd kan worden op het eerste kwart van de tweede eeuw na Chr.. Op zijn vroegst 

zou het gedateerd kunnen worden in de tijd van Ezra, maar Cohen neemt Ezra niet mee 

in de discussie over de datering van het matrilineale principe. Hij gaat er namelijk vanuit 

dat het net zo waarschijnlijk is dat Ezra ook kinderen van een joodse moeder en een 

heidense vader zou hebben weggestuurd.46 Het enige wat hij voor mogelijk houdt, is dat 

de rabbijnen, voor het matrilineale principe, teruggegrepen zouden kunnen hebben op 

Ezra. Voor Cohen zijn de Mishnahteksten alleen bepalend en is de mogelijke datering 

daarvan de enige zekerheid over de ontstaanstijd van dit principe.47 Volgens hem is de 

periode waarin het matrilineale principe op zijn vroegst is ingevoerd dezelfde periode 

waarin het op zijn laatst kan ingevoerd zijn. Hij komt daarmee op een vrij precieze 

datering van het eerste kwart van de tweede eeuw. Dit is echter wel gebaseerd op de 

bewering dat Ezra buiten beschouwing gelaten moet worden als het gaat om de datering.   

Uit het voorgaande blijkt dus dat een precieze datering van de genoemde 

Mishnahteksten heel ingewikkeld ligt, maar dat deze teksten in ieder geval niet eerder 

dan het einde van de eerste eeuw gedateerd kunnen worden. 

 

TUSSENTIJD 

Twee dingen zijn uit het voorgaande met zekerheid te stellen. Allereerst dat er een 

melding is van het matrilineale principe in het boek Ezra, hoe dat ook verder 

geïnterpreteerd moet worden. Daarnaast dat dit matrilineale principe pas weer opnieuw 

duidelijk naar voren komt in de Mishnah.  

In de tussentijd is het matrilineale principe waarschijnlijk niet in gebruik omdat 

belangrijke buitenbijbelse bronnen, hier niets over vermelden. Terwijl ze over andere 

belangrijke wetten, gebruiken en gewoonten wel berichten. 

 

__300 ____________0_______70-80___________eind 1e eeuw_____________ 

Ezra               Handelingen      Mishnah 

    Tussentijd 

                                       
45 Cohen, Shaye, J.D, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 265 

46 Cohen, Shaye, J.D, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 266 

47 Cohen, Shaye, J.D, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 266 
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Het is goed om te kijken waar deze bronnen het wel over hebben als het gaat om 

gemengde huwelijken. 

 

__2e eeuw_____0__________________________2e eeuw 

Jubileeën   Philo   Paulus    Josephus 

 

Allereerst het boek van de Jubileeën. Dit boek biedt een reflectie op Genesis en Exodus. 

Het volgt op een paar uitzonderingen na de tekst van Genesis 1 tot Exodus 14. Er zijn 

verschillende toevoegingen bij de tekst gemaakt waarvan de meest halachisch zijn. Het 

boek kan het beste gedateerd worden aan het eind van eerste en het begin van de 

tweede eeuw na Chr. De auteur legt de aartsvaders dingen in de mond die hijzelf wil 

doorgeven aan zijn lezers.48 In dit boek roepen Abraham, Rebecca en Izaäk hun zonen 

op om niet te trouwen met Kanaänitische vrouwen omdat het zaad van Kanaän uit het 

land verwijderd zal worden. De reden van de dood van Er en Onan, de zonen die Juda 

kreeg bij een Kanaänitische vrouw, wordt daaruit verklaard. Dit lijkt enigszins op het 

matrilineale principe, maar is het volgens Cohen uiteindelijk niet. In het boek Jubileeën 

worden namelijk meer huwelijken genoemd van joodse mannen met Kanaänitische 

vrouwen, maar die blijken wel acceptabel te zijn.49 

Er is een verschil tussen de rabbijnse interpretatie en de interpretatie in Jubileeën. 50 Het 

blijkt dat in Jubileeën het matrilineale principe niet bekend is. Het is echter wel bekend 

bij de rabbijnen. Dit blijkt uit het feit dat in de rabbijnse Midrash wordt beargumenteerd 

dat de heidense vrouwen helemaal niet heidens waren, omdat ze van Israëlitische 

afkomst waren, of omdat ze al voor hun huwelijk bekeerd waren tot het jodendom. Dat is 

nog niet het matrilineale principe, maar het is wel nodig om met de bijbelse gegevens 

het matrilineale principe te kunnen verdedigen.51 

Cohen beweert namelijk dat het matrilineale principe nog niet bekend was in de tweede 

tempel periode. In het begin van de Romeinse tijd was volgens Cohen de patrilinealiteit 

nog in zwang maar dit veranderde uiteindelijk naar matrilinealiteit.52 Dit baseert hij op 

een argumentum ex silentio en op een argument vanuit positieve getuigenissen.  

Het argumentum ex silentio heeft te maken met wat er in de tussentijd na Ezra en vóór 

de Mishnah Qiddusin is geschreven, zoals in het boek der Jubileeën over patrilinealiteit en 

                                       
48 Michael. E. Stone, ed., Jewish Writings of the Second Temple Period, Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran 

Sectarian Writings, Philo, Josephus, Assen: van Gorcum, 1984, p. 97ev. 

49 Cohen, Shaye J.D.,The beginnings of Jewishness, 270 

50 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness , 271 

51 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness , 269,270 

52 Cohen, Shaye J.D.,The Beginnings of Jewishness, 271  
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matrilinealiteit.  

Cohen zegt dat het matrilineale principe misschien al bekend was en als normatief werd 

gezien in sommige prerabbijnse kringen van de tweede tempelperiode, maar dat geen 

van deze kringen daar documentatie van heeft nagelaten. Pas in de Mishnah is het voor 

het eerst geattesteerd.53  

Philo, Paulus en Josephus zijn alle drie onbekend met één van beide helften van het 

matrilineale principe.  

Philo van Alexandrië leefde tussen 20/10 v. Chr. – 45(?) na Chr.
54

 Hij behoorde tot één 

van de meest rijke en belangrijke families in Alexandrië. Hij had een goede Griekse 

scholing gehad. Hij was een jood en hield ook de joodse wetten. Hij maakt in zijn 

geschriften duidelijk het onderscheid tussen joden en niet-joden en veroordeelt afvallige 

joden.55  

Philo gebruikt de Griekse term nothos. Dit wordt vaak vertaald met bastaard, voor het 

nageslacht van beide types gemengde huwelijken. Dus zowel voor Israëlische vrouwen 

met heidense mannen als Israëlische mannen met heidense vrouwen. Er spreekt uit deze 

gedeelten geen bekendheid met het matrilineale principe. Vermeldenswaardig is echter 

wel dat hij hier ook niet uitgaat van het patrilineale principe.  

Paulus denkt, getuige Kor. 7:14, dat zowel een christelijke vader als moeder hun 

kinderen kunnen heiligen in Christus. Volgens Cohen is ook bij hem blijkbaar het 

matrilineale principe niet doorgedrongen. Hierop ga ik in hoofdstuk 3 van deze scriptie 

verder in. 

Cohen stelt vervolgens dat Josephus het matrilineale principe niet kent. Josephus werd 

geboren in een belangrijke priesterfamilie in Jeruzalem in het eerste jaar van keizer 

Gaius, 37-38 na Chr. Hij claimde dat hij zelf afkomstig was van de Hasmoneaanse 

dynastie. Hij is vooral bekend vanwege de geschiedwerken die hij heeft geschreven. 

Twee van zijn belangrijkste werken zijn Antiquitates Judaicae (Ant.) en Bellum Judaicae. 

Hij ontving waarschijnlijk een goede opleiding in de joodse tradities. Hij voelde zich het 

meest verwant56 met de Farizeeën.   

Josephus schrijft in zijn Antiquitates Judaicae (Ant.) over de afstamming van Herodus 

Antipas. In Ant. 14.1.3 wordt duidelijk gemaakt dat hij jood is volgens de vaderlijke lijn. 

In Ant. 14.7.3.3 wordt gezegd dat de moeder van Herodus uit het volk van de Idumeeën 

komt. Er wordt daar helemaal niet gesproken over de moederlijke lijn. In Ant. 14.15.2 2 
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54 Giuseppe Veltri, in Betz H. D., Handwörtenbuch 

55 Michael. E. Stone, Jewish Writings of the Second Temple Period, 233 

56 Michael. E. Stone, Jewish Writings of the Second Temple Period, 185 
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wordt Herodus een half-jood genoemd door het volk, omdat zijn moeder een Idumeeëer 

is, maar er wordt niet gesproken over het matrilineale principe. Cohen laat zien dat 

Josephus het joodzijn van Herodus laat afhangen van de afstamming van de vader en 

grootvader van Herodus, getuige Ant. 14.1.3.8-10, 14.7.3.121 en 14.15.2.403.57 Katzoff 

brengt daar tegen in dat de Herodus-familie wel de laatste familie is die je als bewijs 

voor het patrilineale principe zou moeten geven. Als er één familie was die zich aan alle 

geboden ontrok was het deze familie wel. Waar het dus juist gaat om een naleving van 

rabbijnse wetten zijn zij geen goed voorbeeld. Hierbij geeft Katzoff echter geen 

rekenschap van de achtergrond van de schrijver van deze tekst. Flavius Josephus kende, 

gezien zijn achtergrond, de joodse wetten en gebruiken heel goed. Dat hij dus hier juist 

het patrilineale principe laat zien pleit tegen het in gebruik zijn van de matrilinealiteit in 

zijn tijd.  

Voor Herodus (73 v. Chr.– 4 na. Chr.) en voor zijn vader, getuige Ant.14.1.3.9 58 was het 

van groot belang om als jood beschouwd te worden. Dat geldt ook voor Agrippa I (10 v. 

Chr. – 44 na Chr.). Dat blijkt namelijk uit een andere passage van Josephus, Ant. 

19.332-334. In deze passage vertelt Josephus over ene Simon die beweert dat Agrippa 

niet rein is en daarom de toegang tot de tempel moet worden ontzegd. Schwartz59 stelt 

dat Agrippa voor onrein wordt gehouden vanwege zijn afkomst. Dit is een standpunt 

vanuit de hoek van de priesters. Simon vertegenwoordigt dus daarmee het standpunt 

van de priesters. Na een gesprek tussen Simon en Agrippa mag Agrippa uiteindelijk toch 

de tempel betreden. Bekering tot het jodendom is voor deze priesters blijkbaar niet 

voldoende om de tempel te betreden. Om de reinheid te bewaren is er echt een lange 

joodse lijn nodig die bij Agrippa niet aanwezig was. Zijn moeder was het kind van twee 

Idumeeërs en zijn grootmoeder van moederszijde was een Nabateese prinses.60 Ook al 

waren zij bekeerd tot het jodendom, daarmee was zijn afkomst voor joodse begrippen 

nog niet hoogstaand. Daarnaast moet opgemerkt worden dat er voor het betreden van 

de tempel aanvullende eisen golden, omdat daar nu juist de heiligheid het meest 

belangrijk was. 

Agrippa komt niet alleen bij Josephus voor maar ook in de Tosepta. 

Volgens Tosepta Sotah 7.16 zou Agrippa61 tranen vergoten hebben bij het staand62 lezen 

van Deut. 17:15, waar gezegd wordt over de koning: ―Maar het mag niet iemand uit een 

                                       
57 Cohen, Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)?, 267  

58 It is true that Nicolaus of Damascus says that Antipater was of the family of the principal Jews who came out 
of Babylon into Judea; but that assertion of his was to gratify Herod, who was his son, and who, by certain 
changes of fortune, came afterward to be king of the Jews, whose history we shall give you in its proper place 
hereafter.   

59 Schwartz, Agrippa I, 125 

60 Schwartz, Agrippa I, 125 

61 Er is nogal wat verwarring over wanneer er Agrippa I en Agrippa II wordt bedoeld. Schwartz gaat er vanuit dat hier Agrippa I wordt 

bedoeld. Waar ik Agrippa noem, bedoel ik Agrippa I. Voor de afkomst en de verdere discussie over Agrippa verwijs ik naar: Daniel R. 
Schwartz, Agrippa I, The Last King of Judaea, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1990 

62 Dat hij staand de Torah leest is iets bijzonders, hij wordt daarvoor geprezen. Schwartz, Agrippa I, 159 
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ander land of van een ander volk zijn‖. Als reactie op zijn tranen, roepen de mensen: ―Do 

not fear, Agrippa, you are our brother, you are our brother, you are our brother!‖63 Dit 

zou een verwijzing naar de moederlijke lijn kunnen zijn. Het volk van de 

Edomieten(Idumeeën) was namelijk een broedervolk (Deut 23:8).64 

In bovenstaand gedeelte blijkt dat voor Agrippa het joodzijn van groot belang is. Het is 

van hem bekend dat hij zich hield aan de joodse gebruiken. Hij offert ook de eerste 

vruchten (M. Bik. 3:4) waarover werd gesproken in de M. Bik 1:4.  

Bij Josephus, iemand die doorkneed was in de priesterlijke wetten, is er sprake van 

nadruk op de patrilineale lijn. In de Tosepta65 is er echter aandacht voor de matrilineale 

lijn. 

Hier blijkt dat het perspectief van de schrijver(s) van groot belang is. Als we kijken naar 

wat er over Agrippa en Herodus wordt gezegd, dan zou het er juist voor pleiten dat er 

sprake is van een overgangssituatie. Met schijnbare willekeur werd er gebruik gemaakt 

van matrilineale en patrilineale principes. Als we echter kijken naar wie dit heeft 

geschreven, dan zien we in Josephus iemand die dicht bij de priestertraditie staat, die 

juist de patrilineale lijn benadrukt. In de Tosepta zien we juist meer de nadruk op de 

matrilineale lijn. Dit valt goed te verklaren vanuit het matrilineale principe in de dan al 

langer op schrift gestelde tradities van de Mishnah. 

Er valt echter wel te concluderen dat de afstamming van een koning aan de ene kant 

bekeken wordt vanuit de strenge ‗priesterlijke‘ regels, maar dat er aan de andere kant 

ook geprobeerd wordt om de koning binnen het joodse volk te houden. Hierbij moet wel 

aangetekend worden dat dit niet alleen een aanpassen van het verleden aan de huidige 

regels hoeft te betekenen. Het is goed te verklaren dat er ook tijdens het leven van 

Herodus en van Agrippa  behoefte was om de koning als jood te kunnen zien. Bij 

Josephus is dus alleen het patrilineale principe te zien, terwijl in de Tosepta wel 

gesproken zou kunnen worden over de bekendheid van een matrilineaal principe. Er valt 

echter op grond van de Tospeta niet te concluderen dat in de tijd van Agrippa I het 

matrilineale principe al geldig was. 

Cohen gebruikt Handelingen 16:1-3 als een bewijs dat het matrilineale principe toen nog 

niet in gebruik was. Hij gaat er vanuit dat Timoteüs een heiden was, en ook als heiden 

besneden werd. Hij ontkent dat er sprake zou zijn van een matrilineaal principe. 

Daarmee is Handelingen voor hem ook een geschrift wat het gebruik van het matrilineale 

principe in deze tussentijd ontkent.66  

Als op grond van wat er geschreven staat over het matrilineale principe in 

bovengenoemde tussentijd een conclusie moet worden getrokken, dan is er wel erg 
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65 Kan volgens Encyclopedia Judaica Jerusalem niet gedateerd worden voor de vierde eeuw na Chr. 

66 Cohen, The Beginnings of Jewishness, Appendix D, 363-377 
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weinig materiaal voor de hypothese dat het matrilineale principe al breed geaccepteerd 

was.  

Cohen stelt dat volgens papyrologisch bewijs, de Handelingen der Apostelen en Josephus 

het bijbelse principe van patrilineale afstamming nog in gebruik is bij de joden van de 

Tweede Tempelperiode tot het einde van de eerste eeuw na Christus. Een eeuw later 

werd dit principe vervangen door dat van de matrilineale afstamming in de Mishnah.  

De tussentijd is dus een periode waarin weinig tot niets over het matrilineaire principe is 

te vinden. Cohen concludeert hieruit dat het al moeilijk te bewijzen valt dat het 

matrilineale principe in de protorabbijnse kringen bestond van het Palestina van de 

eerste eeuw, maar dat het toch zeker niet kan doorgedrongen zijn tot de joden in Asia 

Minor.  

In de literatuur van Cohen, maar ook van degenen die op hem gereageerd hebben,67 mis 

ik de koppeling van de patrilineale lijn aan de priesterlijke lijn. Het lijkt erop alsof Cohen 

en anderen zich daar geen rekenschap van hebben gegeven. Als we echter vanuit de 

priesterlijke lijn kijken dan zien we dat daar de patrilineale lijn van groot belang is en 

bleef. De matrilineale lijn kwam er in Ezra bij om daarmee de zuivering van de 

priesterlijke lijn te bewerkstelligen. Het was dus een aanscherping van de status van de 

kinderen van een priester om daarmee te voorkomen dat de priesterlijke lijn ontheiligd 

zou worden. 

In de hierboven behandelde gedeelten uit de Mishnah wordt er juist ook in dit verband 

over de matrilineale lijn gesproken. Het gaat daar ook om de heilige priesterlijke lijn. Dat 

maakt mijns inziens de zaken anders dan zoals Cohen deze voorstelt. Matrilineaal en 

patrilineaal staan in de tijd van Ezra naast elkaar en vullen ze elkaar aan. Dat lijkt ook 

gedeeltelijk nog het geval in de tijd van het op schrift gesteld worden van de 

verschillende Mishnah tradities.  

In de Jubileeën en bij Philo is geen sprake van een duidelijke patrilineale of matrilineale 

lijn. Ze komen beide in de buurt van een matrilineaal principe. Er is echter zeker geen 

sprake van de vervanging van patrilinealiteit door matrilinealiteit. Bij Josephus is er 

sprake van de nadruk op de priesterlijke lijn en daarmee op de patrilineale lijn.  

Cohen gaat uit van een harde scheiding tussen patrilinealiteit en matrilinealiteit. Ik kan 

daar niet in mee gaan. In Ezra is er voor het eerst sprake van een matrilineaal principe 

naast een patrilineaal principe. In de tussentijd, tot het opschrift gesteld worden van de 

Mishnahtradities, is er sprake van patrilinealiteit waarbij het in de Jubileeën en bij Philo 

richting een matrilineaal principe lijkt te gaan. In deze tussentijd is er mijns inziens 

sprake van een periode waarin het perspectief van de schrijver en de positie van de 
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persoon waarover geschreven wordt van belang is voor het patrilineale en/of matrilineale 

principe.   

Op grond van het voorgaande is wel duidelijk geworden dat het matrilineale principe niet 

richtinggevend was in de periode voor het schrijven van de Mishnah. Waarom heeft er 

dan toch een overgang plaatsgevonden in de eerste of tweede eeuw na Chr.? 

 

 

Verklaringen voor de overgang naar matrilinealiteit 

Cohen noemt in zijn boek verschillende redenen die de overgang naar matrilinealiteit 

zouden kunnen verklaren. Ik wil hieronder eerst drie belangrijke redenen behandelen 

waarom dit heeft plaatsgevonden, namelijk vanwege A. de Romeinse wetten, B. de 

oorlogssituatie C. het ontmoedigen van gemengde huwelijken.   

A. Romeinse wetten 

Eén van de verklaringen van de overgang van patrilinealiteit naar matrilinealiteit die 

Cohen gevonden heeft, is de invloed van de Romeinse wet op de Tannaim. Volgens de 

Tannaim is het nageslacht van een joodse moeder en een heidense vader een jood, maar 

omdat de ouders niet de mogelijkheid hebben een geldig huwelijk te sluiten (kiddushin), 

wordt de status van het kind een mamzer.68 Op dezelfde wijze werkt het ook volgens 

Romeins recht.69 Het kind dat niet uit een iustum matrimonium komt werd gezien als 

onwettig en ontving de status van de moeder. Het gaat hier om een kind van een 

Romeins burger en een vrouw die geen Romeins burger was, waarbij zijn ouders geen 

conubium vormden. Conubium is te vergelijken met het joodse kiddushin. Bij beide komt 

het erop neer dat er sprake is van een geldig huwelijk.70  Cohen stelt dus dat het 

matrilineale principe te vinden is in de Romeinse wetten.71  

Is er sprake van een toevallige gelijkenis of is er daadwerkelijk sprake van invloed van 

de één op de ander? Is deze invloed van Romeins op rabbijns of omgekeerd? Om over 

invloed van Romeins recht op rabbijns recht te spreken is moeilijk, omdat de Romeinse 

wetten, zoals de Tituli ex corpore Ulpiana, pas op schrift gesteld zijn nadat de rabbijnse 

                                       
68 Modrzejewski, “Filios Suos Tantum”Roman Law and Jewish Identity”, 110  

69 ―Romeins recht‖ is een nogal breed begrip. Hier worden de geschreven Romeinse wetten mee bedoeld, te 
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wetten al in de traditie van de Mishnah besproken waren. De Tituli ex corpore Ulpiana 

zijn te dateren op de tweede helft van de tweede eeuw. Dat de exacte woorden uit de 

Tituli ex corpore Ulpiana zijn overgenomen is dus moeilijk te bewijzen. De taalkundige 

gelijkenis tussen Mishnah Kiddushin 3:12 en de Tituli ex corpore Ulpiana is waarschijnlijk 

geheel toevallig. Dit omdat laatstgenoemd geschrift vóór de Mishnah is geschreven en de 

waarschijnlijke auteur Ulpianus stierf in 223 na Chr. Een omgekeerde invloed van 

rabbijns op Romeins is eenvoudiger te verklaren. Dat zou te verklaren zijn vanuit de 

invloed van de Mishnah op Ulpianus.72  

Katzoff plaatst daarmee net als Modrzejewski de Romeinse wetten buiten beeld, omdat 

die toen nog niet waren vastgesteld. Ook maakt hij duidelijk dat het overnemen van een 

Romeinse wet door joden niet het geval is geweest. Daarentegen is dit wel bekend van 

de Griekse of Hellenistische wetgeving.
73

  

 

B. Oorlogssituatie 

Een andere verklaring noemt Bryan
74

 die stelt dat er al voor het jaar 70 sprake geweest 

kan zijn van dat een kind van een joodse moeder en een heidense vader als jood 

beschouwd werd. Eén van de dingen die daar reden toe geven zijn de verkrachtingen die 

toen veelvuldig voorkwamen.75 Verkrachtingen door de vijand vonden volgens Daube op 

grote schaal plaats. De Talmud maakt volgens hem vrijwel geen verschil tussen de tijd 

van de Makkabeeën en de tijd van Hadrianus.76 In beide gevallen was daar sprake van 

grootschalige verkrachtingen. Er werden dan ook veel kinderen geboren van wie de vader 

een vijand was, maar die vader bleef verder helemaal buiten beeld. Doordat er in elke 

gemeenschap dit soort kinderen waren, had dit niet alleen voor de plaatselijke 

gemeenschap grote gevolgen, maar ook voor de gehele joodse samenleving. Een 

reformatie van het traditionele patrilineale systeem was meer dan wenselijk.  

Waarom het nieuwe matrilineale systeem in stand bleef nadat de oorlogssituatie over 

was, verklaard Daube uit het feit dat ook in een situatie van vrede de vrouwen nog 

steeds kwetsbaar bleven. Hij noemt het voorbeeld uit M. Yev. 45a van de regel dat een 

jodin die gedurende haar gevangenschap zwanger wordt, vrijgelaten moet worden.  

Dat het matrilineale principe stand hield komt volgens Daube mede doordat een rabbijn 

als Simeon ben Johai, ―generally the most adamant purist‖, ook voor deze reformatie 

was. Hij stond bekend als een onbuigzame purist door zijn tegenstand tegen het 
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uitleveren van een joodse volksgenoot aan de vijand, maar was wel voor deze 

reformatie.77 

 

Simeon ben Teman, een andere rabbijn, hield het kind van een vrouw die verkracht was 

voor een bastaard.78 Een bastaard/ mamzer kon gewoon deel uit maken van de joodse 

samenleving, ook al had het beperkende huwelijksvoorwaarden als het wilde trouwen. Hij 

of zij was daardoor wel iemand van binnen de gemeenschap en niet van daarbuiten. Een 

heiden die zich bekeerde tot het jodendom werd daarmee op alle punten een gelijke voor 

een jood. Bij een bastaard was dat niet het geval.  

Bekering van een heiden tot het jodendom was echter een riskante aangelegenheid 

tijdens het bewind van Hadrianus en ook op vele momenten na hem. De positie van een 

bastaard was beter. Hij of zij hoorde er gewoon bij, daarnaast verzachtte het de pijn van 

de betrokken families en het voorkwam dat er nog weer een nieuwe categorie joden bij 

kwam.79 Blijkbaar vormden deze kinderen dus geen bedreiging voor de joodse identiteit, 

maar waren er volledig onderdeel van. Door ze een mamzer te noemen, konden ze 

zonder gezichtsverlies deel uit maken van de joodse gemeenschap. Alleen bij het 

huwelijk van deze kinderen waren er beperkende voorwaarden, maar verder konden zij 

functioneren als iedere andere jood.  

Blijkbaar was er verder geen probleem voor het functioneren van deze mamzers. 

Problemen met assimilatie zijn een heel ander probleem. Deze kinderen waren in alles 

volledig jood. Er kwamen dan ook geen heidense elementen de joodse cultuur binnen. Ze 

vormden op geen enkele wijze een bedreiging voor de 'geestelijke' gezondheid van de 

joodse samenleving. Niemand was er bij gebaat om deze kinderen, van een heidense 

vader die buiten beeld was, buiten te sluiten. Dat zou eerder problemen geven dan door 

hen in te sluiten.  

Dat hier een regel uitkwam die er ook voor zorgde dat toekomstige kinderen van 

heidense vaders en van een joodse moeder tot jood werden verklaard is een 

consequentie die tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Toch was dit in de eerste plaats 

vooral bedoeld om de locale cultuur te beschermen en outcasts te voorkomen. Hierin is 

volgens Daube trouwens sprake van een ontwikkeling.80 Eerst is sprake van uitsluiting 

van het kind, daarna ontwikkelt zich dat tot de verklaring van iemand tot bastaard, 

vervolgens is er de ontwikkeling tot een legitiem kind. Deze ontwikkeling is te zien bij 

Simeon ben Johai, die hierin verdergaat dan Simeon ben Teman. Hij noemt deze 

kinderen legitiem, kasher.81 Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat ook deze kinderen deel 

konden uitmaken van de joodse maatschappij. Alleen het huwelijk van deze kinderen had 
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nog beperkingen, maar verder was er wettelijk gezien geen beperking. Hoe dat sociaal 

gezien is geweest is moeilijk te zeggen, wettelijke acceptatie is namelijk iets heel anders 

dan sociale acceptatie. Het kan goed zijn dat deze kinderen ondanks de voor hen 

positieve wetten toch buitengesloten werden of op hun afkomst werden aangekeken.  

Dat blijkt alleen al uit het feit dat er wel sprake bleef van zogenaamde standsverschillen. 

Het is bekend dat bijvoorbeeld Rab82 weigerde om goedkeuring te geven aan de zoon uit 

het huwelijk van een jodin en een heidense vader om te trouwen met zijn eigen dochter. 

Daube verklaard dit uit het feit dat Rab zelf behoorde tot de aristocratie.83    

Ook al heeft Daube dus een positieve interpretatie van het mamzer-zijn, toch noemt 

Cohen het een schrale troost als vrouwen die verkracht zijn hun kind door de matrilineale 

lijn van de Mishnah ineens een mamzer mogen noemen. Dat biedt volgens Katzoff wel 

meer huwelijkskansen, maar ook dat is een schrale troost. Het is daarom ook wel te 

verklaren dat de categorie van de mamzer uiteindelijk verdween. 

C. Gemengde huwelijken ontmoedigen 

Een andere verklaring die Cohen noemt is dat de regels voor gemengde huwelijken 

veranderd zijn om daarmee gemengde huwelijken van mannen met heidense vrouwen te 

ontmoedigen. Hierdoor werd het juist aangemoedigd om als man met een joodse vrouw 

te trouwen. In een tijd van onrust, oorlog, als er veel mannen sterven, is zo‘n oplossing 

niet ondenkbeeldig. Het probleem van het tekort aan mannen door de oorlogssituatie kon 

daarmee ook opgelost worden. Op deze manier werd voorkomen dat joodse mannen met 

heidense vrouwen trouwen, vanwege de zware sanctie dat de kinderen dan geen jood 

meer zijn.84 De joodse vrouwen hadden echter wel de vrijheid om met een heidense man 

te trouwen bij gebrek aan joodse mannen.  

Andere verklaringen 

Er zijn nog meerdere verklaringen, Cohen noemt er maar liefst zeven85. Eén interessante 

verklaring die niet genoemd wordt door Cohen is de verklaring die Susan Sorek noemt. 86 

Zij wijst op de rol van vrouwen in het jodendom en stelt dat na de val van Jeruzalem in 

70 na Chr. er andere dingen belangrijker werden in het jodendom. Eén ding wat 

belangrijker werd is de hesed. Dit hebreeuwse woord drukt de houding uit die men door 

het geven van aalmoezen en het doen van liefdadigheid laat zien. Volgens Sorek begint 

de leer van de aalmoezen en van de liefdadigheid in de periode van de Mishnah. Dit als 
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gevolg van de zoektocht naar een nieuwe manier van redding, omdat het dagelijks offer 

niet meer gebracht kon worden. Dat blijkt onder andere uit Mishnah Avot 1:2. Juist in de 

hesed zijn vrouwen beter. Daarom zorgen zij voor de continuïteit van de Torah. Het is 

dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat kinderen van zo‘n moeder dan ook Jood 

mogen zijn. Zo is volgens haar het matrilineale principe definitief doorgebroken. 

Priesterlijke lijn 

Een andere verklaring die ik in de literatuur niet ben tegengekomen is het behoud van de 

heilige priesterlijke lijn. Ik heb hierboven gesteld dat patrilinealiteit vooral te maken 

heeft met het bewaken van deze heilige priesterlijke lijn. Dat blijkt van groot belang te 

zijn om de tempel zuiver te houden. Zie de genoemde gedeelten in Ezra en Nehemia87. 

Ook al werd de actieve priesterdienst na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. 

afgeschaft,  de priesterlijke lijn bleef echter wel degelijk van belang. Het lijkt erop dat in 

de Mishnah alleen maar meer nadruk gelegd wordt op het houden van de joodse wetten. 

Het matrilineale principe komt dan ook in eerste instantie niet voort uit een versoepeling 

van de joodse wetten maar op een verscherping daarvan. 

Het lijkt daarmee op de tijd van Ezra, waarin er juist na een tijd waarin de tempeldienst 

gestopt was, het matrilineale principe toegepast werd. Het zou mijns inziens goed 

kunnen dat tijdens de ballingschap, toen er geen tempeldienst was, de nadruk op de 

heiligheid van de priesterlijke lijn verminderd was en er vooral aan de moederlijke kant 

sprake was van veel heidense invloeden. Daarom moest er bij het opnieuw 

ingebruiknemen van de tempel weer schoon schip gemaakt worden. De moeders en 

kinderen en met hen de heidense invloeden, moesten rigoureus uit de priesterlijke lijn 

verwijderd worden, zodat de tempeldienst weer een heilige dienst werd. De tempel en 

tempeldienst is namelijk juist het thema van het boek Ezra. 

De toepassing van het matrilineale principe is juist bedoeld om de heiligheid van de 

priesterlijke lijn en van het heilige volk te garanderen. Het moet dus ook niet opgevat 

worden als een versoepeling. 

Het moet een bekend gegeven zijn geweest voor de joden in de eerste en tweede eeuw 

na Chr. dat er juist door de huwelijken met heidense vrouwen veel problemen waren 

ontstaan, niet alleen voor de priesters, maar ook voor het gewone volk. Doordat alleen 

de kinderen van joodse vrouwen de status van jood kregen voorkwam men deze ‗fout‘ uit 

het verleden. Daarnaast hielp het om de kinderen waarvan de moeder verkracht was 

door een soldaat, binnen het volk te krijgen/houden (verklaring B). Omdat de vader uit 

beeld was, kon er geen sprake zijn van heidense invloed. Daarnaast werd er zo 

voorkomen dat joodse mannen zouden trouwen met heidense vrouwen (verklaring C).  
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Het enige gevaar was dat joodse vrouwen massaal zouden trouwen met heidense 

mannen, en dat daarmee het joodse volk alsnog ontheiligd zou kunnen worden. Dat was 

echter geen probleem voor de priesterlijke lijn, want daar gold nog steeds de vaderlijke 

lijn. Een kind met een heidense vader kon toch nooit priester worden. Het lijkt erop dat 

de overgang naar het matrilineale principe vanuit deze gedachtegang een uitermate 

slimme zet is geweest. 

Het antwoord op de aan het begin gestelde vraag: Werd iemand, zoals Timoteüs, 

afkomstig uit een gemengd huwelijk van een Griekse vader en een joodse moeder in de 

tijd van Paulus gezien als een jood of als een heiden? is tweeledig. Er is weinig reden om 

te veronderstellen dat Timoteüs officieel volgens de joodse wetten een jood was door zijn 

joodse moeder.  

De datering van de tradities uit de Mishnah waarin de matrilineale lijn is vastgelegd is 

daarvoor met grote waarschijnlijkheid te vroeg. Het kan echter in het sociale verkeer al 

wel anders gewerkt hebben. De tijd waarin Timoteüs geleefd heeft, is betrekkelijk dicht 

bij het moment dat de regels een officiële status kregen. Van wetten en zeker 

godsdienstige wetten is bekend dat deze pas na lange tijd daadwerkelijk op papier 

werden gezet.88 Het is volgens mij goed mogelijk dat Timoteüs zich in het zogenaamde 

grijze gebied bevond. Hij was officieel heiden, maar kan heel goed door zijn omgeving als 

een halve jood gezien zijn. Gezien de ontwikkeling van patrilineair naar matrilineair is het 

moeilijk hard te maken dat hij alleen maar gezien kon worden als een heiden. Daarnaast 

behoorde hij ook niet tot de risicogroep, als het gaat om de heiligheid van de 

priesterdienst. Daarvoor was hij namelijk helemaal niet in beeld. Echter om officieel jood 

te zijn was meer nodig. Daarvoor was ook de besnijdenis nodig. Dat wil ik uitwerken in 

het volgende deel. 
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B. Besnijdenis 

Nu we gekeken hebben naar de matrilinealiteit wil ik nu vervolgens kijken naar de rol van 

de besnijdenis voor het joodzijn. Mijn deelvraag is:  

Is de besnijdenis een voorwaarde om (als man) jood te kunnen zijn?  

Deze vraag is namelijk relevant voor de discussie of het nodig zou zijn geweest voor 

Timoteüs om besneden te zijn, om daarmee volledig mee te kunnen doen in de joodse 

synagogale context. In de tijd van Paulus was een belangrijk kenmerk van het joodzijn 

dat een jongen of man besneden is/wordt. Dat was ook zo in de tijd voor Paulus en na 

ook na hem, tot op de dag van vandaag. Met de besnijdenis trad een jood toe tot het 

joodse volk. Is de besnijdenis echter ook een voorwaarde om jood te kunnen zijn? 

Ik wil achtereenvolgens ingaan op hoe er over de besnijdenis binnen het jodendom werd 

gesproken. Daarna hoe dit in het gesprek met niet-joden gebeurde. Vervolgens hoe er 

vanuit de niet-joden over de besnijdenis werd gedacht en als laatste vanuit het 

gezichtspunt van de christenen. 

 

Besnijdenis binnen het jodendom 

Collins stelt dat er in de Talmud drie vereisten zijn voor een proseliet om jood te worden: 

besnijdenis, doop en offer.89  

De vereiste van doop en offer zijn niet geattesteerd voor het einde van de eerste eeuw. 

Maar de besnijdenis van proselieten is dat wel, al vanaf de tijd van de Makkabeeën werd 

dit toegepast. Het is onder andere geattesteerd door Tacitus, Historiae 5.2, door 

Petronius, Fragmenta 37, en door Juvenalis, Satura 14.99, maar ook in de hieronder te 

noemen joodse bronnen. Of het echter als een algemeen vereist was, is van tijd tot tijd 

in discussie gesteld.90  

De besnijdenis is volgens Collins geen toegangsritueel, maar uiteindelijk toch wel heel 

belangrijk. Hij baseert dit op de uitspraak van Philo, die heeft gezegd dat: ―In reality the 

proselite is one who circumcises not his uncirmcumcision but his desires and sensual 

pleasures and the other passions of the soul. For in Egypt the Hebrew nation was not 

circumcised‖91 Collins geeft aan dat dit nog niet wil zeggen dat de besnijdenis niet van 

belang zou zijn. Zeker bij orthodoxe joden was dit een heel belangrijk punt.  

Toch sluit dit mijns inziens de besnijdenis als toegangsritueel helemaal niet uit. Philo 

combineerde nu juist een allegorische uitleg van de Torah met een letterlijke 

interpretatie. Hij wil in bovenstaand citaat dus ook niet zeggen dat de besnijdenis niet 
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van belang zou zijn, maar wil aangeven dat besnijdenis alleen niet genoeg is. Ook de 

‗besnijdenis‘ van de ziel is een onmisbaar onderdeel van de bekering tot het jodendom.  

In de joodse literatuur is er volgens Collins verschil van inzicht over het belang van de 

besnijdenis. Dit is op te maken uit de twee versies van de Talmud: R. Joshua stelt in de 

Babylonische Talmud dat iemand die besneden is en niet gedoopt een jood is en iemand 

die niet besneden is maar wel gedoopt ook een jood is. In de Jeruzalemse Talmud echter 

stelt R. Joshua juist dat besnijdenis èn doop onmisbaar zijn.92  

Collins beweert aan de hand van het verhaal van Izates verder dat de besnijdenis geen 

onmisbaar onderdeel was van de bekering tot het jodendom. Eén van de meest bekende 

verhalen van een bekering tot het jodendom in de diaspora is het verhaal van de 

bekering van Izates, die leefde van ca. 1-55 na Christus.93 Josephus schrijft over het 

bezoek van Ananias aan Izates waardoor Izates zich bekeert tot het jodendom.94 Izates 

wil besneden worden om echt jood te zijn, maar volgens Ananias is dat niet nodig. Het 

houden van de joodse gebruiken is belangrijker dan de besnijdenis. Later bezoekt 

Eleazar, een jood die wat strenger in de leer is, vanuit Galilea Izates en wordt Izates 

vervolgens wel besneden. Dit voorbeeld wordt door Collins aangehaald om aan te geven 

dat de besnijdenis wel van belang is om jood te worden. Daarnaast zou er ook een 

categorie God-vrezenden (God-fearers) zijn, die zonder besneden te zijn, erbij konden 

horen. Collins wil hiermee ook aangeven dat er in het geval van Izates, maar ook in 

andere gevallen nog al wat discussie is tussen de één en de ander over de status van de 

besnijdenis.  

Mijns inziens moet dan wel helder blijven dat de besnijdenis voor een proseliet onmisbaar 

was om toe te treden tot het joodse volk.  

Het verhaal van Izates trekt dan ook niet het belang van de besnijdenis om jood te 

worden in twijfel, maar roept de vraag op of er ook een categorie is geweest van 

zogenaamde Godvrezenden ook wel sympathisanten genoemd. Dat was een groep 

gelovige heidenen die tekortschoten in de volle acceptatie van de wet. In de 

Talmoedische literatuur worden ze ook wel ―fearers of heaven‖ genoemd.95 Of deze 

aparte groep heeft bestaan is iets waar tot op de dag van vandaag discussie over is. 

Collins noemt een aantal argumenten en concludeert: ―There is no unambiguous 

occurrence for God-fearer, although that usage is not necessarily excluded.96 Collins ziet 

dus uiteindelijk niet voldoende bewijs voor het bestaan van de sympathisanten, en zwakt 

daarom de eis van de besnijdenis af. Dit lijkt mij niet terecht. Juist het bestaan van een 

groep sympathisanten biedt een goede verklaring ten aanzien van de dubbele houding 

ten opzichte van de besnijdenis.  
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Over het wel dan niet besneden worden van sympathisanten bestond namelijk discussie 

binnen het jodendom. De discussie binnen het vroege christendom over de besnijdenis 

weerspiegelde waarschijnlijk een discussie binnen het jodendom.97  

Het beeld wat uit Handelingen naar voren komt laat zien dat er geen onduidelijkheid 

hoeft te zijn, als het aan Lukas ligt, wie nu wel jood is en wie niet. De grens was namelijk 

vastgesteld. De grens voor mannen was besnijdenis. Zowel Lukas als Paulus gebruiken 

de woorden oì evk peritomh/j als een synoniem voor joden.98 Zelfs de godvrezende Cornelius 

werd volgens Levinskaya door de joden ongetwijfeld als heiden gezien.99 Zij laat zien dat 

juist in de Diaspora de joodse identiteit extra belangrijk was, omdat juist daar de 

heidense invloed het grootst was.100 Daarom is juist daar de besnijdenis een onmisbaar 

onderdeel van het joodzijn. Heidense sympathisanten bleven de status van heiden 

houden zolang ze niet besneden waren.101 Als ze wel besneden waren hadden ze dus ook 

de status van jood. 

Besnijdenis in het gesprek met niet-joden 

Het is interessant om te zien hoe het joodse geloof mensen heeft gewonnen. Dat 

gebeurde in heel Klein-Azië, overal kwamen er synagogen en kregen niet-joden 

belangstelling voor het joodse geloof. In het gesprek met deze niet-joden werd het 

onderwerp besnijdenis niet al te veel ter sprake gebracht. Als dat al gebeurde, werd er zo 

over gesproken dat heidenen nog enig begrip konden opbrengen voor dit joodse ritueel. 

Er is duidelijk een verschillende houding van joden naar heidenen te zien in verschillende 

joodse geschriften. In de Aristeas-brief102 is er niet de oproep tot bekering, maar meer 

een poging om sympathie te winnen. De joodse wetten worden wel genoemd, maar op 

zo'n manier uitgelegd dat het acceptabel is voor filosofisch ingestelde heidenen.103 Wat 

heel opvallend is, is dat de besnijdenis niet genoemd wordt. Er wordt wel opgeroepen om 

de enige ware God te dienen, en daarnaast ook een afwijzing van afgoderij. Ook was er 

een afwijzing van overspel en homoseksualiteit. De besnijdenis wordt echter niet 

genoemd. In de meeste joodse propagandaliteratuur is weinig te merken van 

belangstelling voor het bekeren van heidenen tot het Jodendom. Er is meer te merken 

van het verlangen om deel uit te maken en geaccepteerd te worden in het filosofische 

discours van de hellenistische cultuur.104  
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Een belangrijke persoon in het gesprek over de besnijdenis binnen de niet-joodse context 

is Philo. Hij heeft de besnijdenis verdedigd vanwege haar hygiënische waarde.105 Philo 

behandelt besnijdenis niet als een centraal symbool van etnische of religieuze identiteit, 

maar zijn manier van apologie toont zijn bewustheid van het feit dat het wel breed zo 

gezien werd. De allegorische interpretatie van de betekenis van de besnijdenis leidt er 

onvermijdelijk toe dat het belang van de fysieke rite wordt verminderd. Collins geeft aan 

dat Philo had kunnen instemmen met de woorden van Paulus in Rom. 2:28-29 waarin 

Paulus zegt dat diegene een jood is die het van binnen is, en dat echte besnijdenis iets is 

van het hart.106 

Hierbij wil ik opmerken dat Collins hierbij één heel belangrijk punt over het oog ziet, 

namelijk dat de besnijdenis binnen joodse kring een vanzelfsprekend kenmerk van het 

joodzijn was, maar dat er naar buiten toe milder over werd gesproken. Dat biedt mijns 

inziens een veel betere verklaring voor het verhaal van Izates, maar ook van 

bovengenoemde woorden van Philo. Naar buiten toe werd er veel minder stellig 

gesproken over de besnijdenis, omdat dat nogal gevoelig lag in de Romeinse context.  

 

Besnijdenis gezien vanuit de heidenen  

Een interessante vraag is dus hoe de heidenen aankeken tegen de besnijdenis. Er is geen 

twijfel over mogelijk volgens J. Collins dat in het algemeen de besnijdenis door de 

heidenen als een symbool werd gezien van het joodse anderszijn.  

Besnijdenis was niet populair onder de Romeinen.107 Daar werd door Romeinse schrijvers 

dan ook flink op afgegeven. In Egypte werd het echter ook toegepast door de Egyptische 

geestelijkheid.108 

Het probleem met de besnijdenis ontstond pas echt met het begin van het keizerrijk. Het 

eerste wat het keizerrijk wilde afschaffen was de castratie. De historische context 

suggereert dat dit te maken had met de slavenhandel.109 Mannelijke slaven werden 

massaal gecastreerd voor het seksuele genoegen van hun meesteres. Om dit misbruik te 

voorkomen was wettelijk ingrijpen noodzakelijk.110 Daarom nam Hadrianus strenge 

maatregelen. De besnijdenis werd namelijk door Hadrianus gezien als een vorm van 

castratie. Het edict van Hadrianus was een ramp voor de joden en Egyptenaren, voor wie 

de besnijdenis een onmisbaar ritueel was.111 

De besnijdenis werd, vanuit de Romeinen gezien, een minder sterk kenmerk van de 
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joodse identiteit door de belastinghervorming van keizer Nerva in 96 na Chr. Deze keizer 

veranderde de inning van belastingen, zodat alleen de zogenaamde fiscus judaicus nog 

geïnd werd bij belijdende joden. Onder de daarvoor regerende keizer Domitianus werd 

deze belasting geïnd onder alle joden. Om vast te stellen wie wel en niet jood was, werd 

bij twijfel gekeken of iemand jood was. Zo vertelt Suetonius112 een voorbeeld over een 

oude man die uitgekleed werd om daarmee zijn joodzijn te bevestigen. De belasting werd 

niet geheven op heidenen die jood werden, want die werden ter dood gebracht, maar 

werd geheven op alle joden, ook zij die het alleen van afkomst waren maar het niet 

praktiseerden. Pas door keizer Nerva wordt er, vanuit de niet-joden gezien, voor het 

eerst onderscheid gemaakt tussen joodzijn en het joodse geloof.113  

 

Besnijdenis en christendom 

Mordrzejewski noemt de rol van de christenen als het gaat om het verbod tot besnijden 

klein. Ook al hoefden na de apostelvergadering in 49 na Chr. heidenchristenen niet meer 

besneden te worden, dat betekende niet dat christenen de besnijdenis net als Hadrianus 

verboden. De heidenchristenen waren slechts vrijgesteld van dit joodse ritueel. 

Het uiteindelijke effect van het verbod op besnijdenis was niet dat de castratie verdween, 

noch dat het joodse proselitisme verdween.114 Effect was wel dat de kloof tussen 

jodendom en christendom hiermee definitief werd gemaakt, volgens Modrzejewski. Het 

was het einde van een proces wat al begonnen was in het midden van de eerste eeuw na 

Chr. ―which was to transform the Jewish sect constituted by the partisans of Jesus of 

Nazareth into a universal religion, more Greek than Mosaic‖.115 

De brief van Barnabas, van rond 130-132 na Chr.116 is een geschrift wat opgenomen is in 

de Codex Sinaiticus (4e eeuw) en in de Codex Hierosolymitanus(1056). Dit geschrift ziet 

de geboden als geestelijk en ziet ook de besnijdenis als geestelijk. In hoofdstuk IX, wat 

handelt over de besnijdenis, is er geen ruimte voor lichamelijke besnijdenis. Dit wordt als 

een duidelijk kenmerk van het joodzijn gezien. Het gaat hierbij om een geschrift dat zich 

duidelijk keert tegen het jodendom. Het oudere volk(de joden) moet het jongere volk(de 

christenen) dienen. 

 

Als antwoord op de vraag: Is de besnijdenis een voorwaarde om (als man) jood te 

kunnen zijn? kan gezegd worden dat de besnijdenis een onmisbaar onderdeel was van de 

joodse identiteit. De besnijdenis heeft de eeuwen door gefungeerd als een belangrijk 
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kenmerk van het joodzijn. Ook al waren er joden die wat minder nadruk op de rol van de 

besnijdenis legden, toch kan worden gezegd dat de besnijdenis een onmisbaar onderdeel 

vormde van de mannelijke joodse identiteit. De categorie heidense Godvrezenden, de 

sympathisanten werden weliswaar niet geweerd maar hoorden er toch niet helemaal bij. 

Zij stonden uiteindelijk toch aan de rand. Dat er door sommigen wat minder nadruk op 

de besnijdenis werd gelegd heeft vooral te maken met de cultuur van het Romeinse rijk. 

Besnijdenis was iets wat niet paste bij hoog ontwikkelde intellectuele Romeinen. 

Schrijvers als Philo en Josephus maakten daarom naar buiten toe de besnijdenis niet tot 

eerste kenmerk van het joodzijn, maar de veel dichter bij de lezers staande opvatting 

van het houden van de joodse voorschriften. Toch was dat meer een uitzonderlijke 

opvatting, die ingegeven was door het gesprek met de heidense cultuur. Het valt moeilijk 

te bewijzen dat de besnijdenis niet van belang was voor het joodzijn.  
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Hoofdstuk 2 

De joodse Paulus 

 

Na in het vorige hoofdstuk gekeken te hebben naar de algemene culturele achtergrond 

van Handelingen 16:1-3 is het goed om nu naar dit gedeelte zelf te kijken vanuit literair 

perspectief.  

Allereerst wil ik het boek Handelingen in de bredere context van A. de geschiedschrijving 

plaatsen om daarna B. een narratieve analyse te geven van het boek Handelingen, 

waarna ik kijk naar C. de tekst van Handelingen 16:1-5, de tekstkritische kwesties, de 

vertaling en de analyse van dit gedeelte, om af te sluiten met D. enkele kernbegrippen 

uit Handelingen Op de achtergrond klinkt nog steeds de vraag: Wat kan de reden zijn 

geweest dat de schrijver van Handelingen vermeldt dat Timoteüs besneden is 

door Paulus? In dit hoofdstuk werk ik toe naar de beantwoording van deze vraag op 

grond van de tekst van Handelingen.  

 

Lukas als geschiedschrijver 
 

Een vraag die veelvuldig in commentaren wordt gesteld is de volgende: Heeft de 

besnijdenis van Timoteüs daadwerkelijk plaatsgevonden? Om op deze vraag in te gaan is 

het goed om eerst te kijken naar de bedoeling die de schrijver gehad zou kunnen hebben 

met dit boek. Eén van de hypothesen is dat Lukas met zijn geschrift Lukas-Handelingen 

niet in de eerste plaats wilde bewijzen dat al de dingen die rondverteld werden over 

Jezus echt gebeurd zijn, maar dat hij vooral wilde laten zien wat al deze gebeurtenissen 

betekenen.117 Zo kan dus ook dit geschrift gelezen worden, niet als een bewijsvoering, 

maar als een duiding van wat de dingen betekenen en een poging ze in een groter 

historisch en bijbels raamwerk te plaatsen. Het is goed om in het oog te houden dat 

Lukas de bedoeling gehad zou kunnen hebben om een historisch verhaal te schrijven, 

wat daarom vooral kan worden vergeleken met de Hellenistische geschiedschrijvers 

Thucydides, Polybius, Ephorus. Het was geschiedschrijving waarvoor ook onderzoek werd 

gedaan, waarvoor werd gereisd, heel wat anders dan bij studeerkamerhistorici.118 Het 

zogenaamde wij-gedeelte in Handelingen 16:10-16 en vanaf Hand. 20:6 kan betekenen 

dat Lukas zelf heeft meegereisd met Paulus en in dat gedeelte vertelt over wat hij zelf 

heeft gezien en meegemaakt.119  

                                       
117 Green, The Theology of Luke, 288 

118 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles, 87 

119 Voor een goed overzicht van de meningen over de wij-gedeelten zie; Fitzmyer, Acts, p. 98-103 



 36 

Er is meer reden om aan te nemen dat Lukas, in de lijn van de geschiedschrijvers van 

zijn tijd, Handelingen heeft gecomponeerd.  

Dat begint al bij de introductie van zijn eerste boek, het evangelie van Lukas, waar hij in 

1: 1-4 nu juist schrijft dat hij alles nauwkeurig is nagegaan. Daar komt hij indirect op 

terug in Handelingen 1:1. Verder geeft hij bijvoorbeeld beschrijvingen van locaties en 

weersgesteldheid (Hand. 27:18-20). Hij maakt ook gebruik van principes uit de 

geschiedschrijving van die tijd: De eerste paragraaf van Handelingen 16 functioneert 

bijvoorbeeld als de introductie van wat volgt in 16:6 tot 18:22. Hierbij wordt volgens 

Talbert120 gebruik gemaakt van het chain-link principe wat Lucian vertelt in ―The Way To 

Write History‖: ―When he has finished the first topic he will introduce the second, 

fastened to it and linked with it like a chain…; always the first and second topics must not 

merely be neighbors but have common matter and overlap‖.121 

Daarnaast is van belang dat de stijl van Lukas aan lijkt te sluiten bij de stijl van 

bijvoorbeeld Ephorus, met zijn geschrift kata genos. Dat is een manier van schrijven 

waarbij het geschrevene verteld wordt op chronologische wijze, waarbij de geografische 

locatie of grote culturele regio mede de structuur van het verhaalde bepaalt.122 

 

We hebben dus reden om vast te stellen dat Lukas een geschiedwerk heeft willen 

schrijven. Het is ook mijn uitgangspunt voor de rest van dit hoofdstuk.123 Ik wil er op 

grond van bovenstaande argumentatie vanuit gaan dat Lukas, de schrijver van het 

evangelie van Lukas, ook dit boek Handelingen heeft geschreven124, met de bedoeling 

dat het een weergave zou zijn van gebeurtenissen die daadwerkelijk hebben 

plaatsgevonden. Handelingen valt te zien als een geschiedwerk in de lijn van andere 

geschiedschrijvers in zijn tijd. Daarbij gaat het in de eerste plaats niet om de feitelijkheid 

van de dingen, maar om de betekenis van de dingen. Dat is mijns inziens ook veel 

interessanter: wat betekent het als Lukas schrijft over de besnijdenis van Timoteüs in 

plaats van de vraag of het daadwerkelijk gebeurd is. Deze vraag over de historiciteit is 

volgens mij niet relevant voor de discussie over de betekenis van de besnijdenis van 

Lukas. De ontkenning van de historiciteit van deze en andere teksten gaat voorbij aan de 

bedoeling van de teksten die er veel meer op gericht is om een boodschap door te geven.  

Zoals Wilson zegt: ―our purpose is not so much to come to any firm conclusions about 

the historical plausibility of this incident as to show that what is within Lucan therms a 

wholly believable story..‖125 
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Geografische lijn 
 

Na ingegaan te zijn op de geschiedkundige kant van het boek Handelingen, wil ik nu 

kijken naar twee lijnen die getrokken kunnen worden door het boek Handelingen. Dat is 

de geografische lijn en de lijn jood-heiden. 

De vraag is namelijk relevant hoe het boek Handelingen is gecomponeerd, om ook de 

gebeurtenissen rond Handelingen 16:3 in het juiste verband te zien.  

Hoe moet het boek Handelingen gelezen worden? Moet het gelezen worden vanuit de 

personen, vanuit Paulus en Petrus? Het is namelijk opvallend dat het tweede gedeelte 

van Handelingen alleen nog maar gaat over Paulus, terwijl het eerste deel grotendeels 

over Petrus gaat. J. Jervell zegt:‖ Acts is to a great extent, a book on Paul‖.126 Je zou het 

boek dus kunnen verdelen in twee delen, maar er is een belangrijker indeling mogelijk. 

Dat is namelijk de indeling naar locatie, een geografische indeling dus.   

De inhoud van dit geschiedwerk bevat namelijk niet alleen veel namen maar ook veel 

geografische gegevens, zoals dat in de toenmalige geschiedschrijving van belang was. 

Het boek Handelingen is mijns inziens dan ook veel meer te lezen vanuit de geografie 

dan vanuit de personen.  

Lukas heeft na zijn evangelie namelijk een vervolg geschreven waarin hij de gang van 

het evangelie van Jeruzalem naar Rome beschrijft.  

In het Lukas-evangelie is de lijn van Galilea door Samaria naar Jeruzalem te zien, een 

beweging naar Jeruzalem toe. In Lukas 2:22; 13:22; 19:28 wordt gesproken over het 

gaan eivj ~Ieroso,luma. Alles richt zich op de gang van Jezus en zijn leerlingen naar 

Jeruzalem, waar met de dood en opstanding van Jezus alles tot een climax komt. In 

Handelingen is juist sprake van een beweging van Jeruzalem af. In Handelingen 1:4; 

8:25; 13:13; 19:21; 20:16; 21:4, 15, 17; 25:1, 9, 15, 20 wordt ook over eivj ~Ieroso,luma 

gesproken, maar dan wel op een andere manier. Jeruzalem is daar de stad waar de 

apostelen elke keer naar terugkeren. Van daaruit gaan ze de wereld in. Ze moeten 

getuigen zijn van Jezus in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van 

de aarde (Hand 1:8). In het evangelie is de universaliserende  beweging meer verticaal, 

door alle sociale klassen heen, van lage sociale klassen, zoals herders en vissers, tot 

hoge sociale klassen aan toe, zoals Romeinse officieren en een hooggeplaatst persoon als 

Jozef van Arimatea. In Handelingen is er juist een beweging te zien die horizontaal is, het 

gaat alle volken van het Keizerrijk aan.127 Dat begint al in het begin, in Handelingen 2:8-

11, waar de heidenen de leerlingen in hun eigen taal horen spreken. Het gaat verder als 

Paulus door Azië trekt en door de Heilige Geest ook in Europa komt. 
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A.T. Kraabel128 noemt Handelingen het verhaal van beweging. Eerst gaan de christenen 

van Palestina naar de Mediterraanse Diaspora en dan gaan ze van de joodse wereld naar 

de heidense toe. Ze worden dan van een joodse secte een Grieks Romeinse cultus.  

Volgens Kraabel is het ook een theologische beweging omdat de auteur wil verklaren 

waarom het christendom zich verwijderd heeft van het jodendom en veranderd is in een 

religie voor heidenen.129  

 

Jood-heiden 
 

Van de geografische lijn in het boek Handelingen komen we daarmee bij een andere 

belangrijke lijn, namelijk de verhouding jood-heiden. Die verhouding zou wel eens de 

belangrijkste drijfveer van Lukas geweest kunnen zijn bij het schrijven van dit boek. 

Deze verhouding is nu juist van belang voor het begrip van het gedeelte Handelingen 

16:1-5 

Er zijn twee centrale vragen die volgens Kraabel de achtergrond vormen van 

Handelingen. Dat is allereerst de vraag waarom er de scheiding tussen joden en 

christendom gekomen is. Een tweede vraag is volgens hem: wat rechtvaardigt christenen 

om verder te gaan met de heidenen en de joden achter zich te laten? 

De reden dat Lukas dit geschrift schrijft aan Theophilus is, volgens Witherington, dat bij 

Theophilus, die misschien net als Cornelius een vroegere synagoge-aanhanger was, de 

vraag was gerezen: ―How can the Christian church be the true Israel of God when it is 

rejected by Jews and there are so few Jewish converts to it?130  

Het cruciale thema van Gods plan en vervulling van de Schrift moest benadrukt worden 

om te laten zien dat ―de Weg‖ geen nieuwe uitvinding was, maar onderdeel was van 

Gods plan het goede nieuws over Jezus te verspreiden van Jeruzalem, naar Judea en 

Samaria, naar de heidenen, dan naar Azië, Europa en Rome. 

In Handelingen gaat het dus om een kerk die in beweging en in ontwikkeling is, die op 

weg is naar het centrum van de heidense wereld, Rome, maar daarbij als vertrekpunt 

Jeruzalem heeft en houdt. De spanning zit daarom ook tussen die twee polen, tussen 

Jeruzalem en Rome, als beeld van jood en heiden. 

De geografische component is daarom uiteindelijk dienstig aan de verhouding jood-

heiden. Bij deze verhouding zit namelijk de spanning, dat maakt het boek Handelingen 

ook zo intrigerend. Hoe zal deze verhouding zich ontwikkelen?  

Trocmé beweert dat Lukas een laatste poging doet om het heidenchristendom te redden, 

omdat het jodenchristendom groeide en bloeide, terwijl het heidenchristendom 

achteruitging na de dood van Paulus.131 Lukas realiseerde zich dat de kleine groep kerken 

van Paulijnse komaf snel zouden worden opgeslokt door de grote groep joods-christelijke 
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kerken. De enige manier om dat te voorkomen was om duidelijk te maken dat ook de 

heidenchristenen een duidelijke basis hadden in het jodendom. Daarom wordt Paulus ook 

als jood afgeschilderd in het boek Handelingen. Hij praat en leeft als een jood en is loyaal 

naar zijn volk en naar zijn joodse erfgoed.132 

In het boek Handelingen is dus duidelijk te zien dat er een beweging is van Jeruzalem 

naar Rome, weg van het centrum van het jodendom, naar het centrum van het 

heidendom. J. Jervell133 wijst erop dat door het boek Handelingen heen, maar ook door 

het Lukas‘ evangelie heen, de woorden van Paulus doorklinken: ―eerst de jood en dan de 

Griek‖ (Rom 2:9,10). Dat is ook te merken in Hand. 13:46-48 waar ook over die 

volgorde wordt gesproken. Als het vastloopt onder de joden, dan moet het verder gaan 

met de heidenen. De afwijzing van de joden is een zegen voor de heidenen. Dat wil 

echter niet zeggen dat de joden afgeschreven worden. Dat volgens Lukas, de tijd voor 

Israël nog moet komen is te merken in Hand. 1:6,7. Er is dan ook een positieve 

ondertoon in dit boek wat sommige handschriften hebben willen veranderen, door toe te 

voegen dat de joden redetwistend uit elkaar gingen (Hand. 28:29). Dat doet echter 

geweld aan de bedoeling van dit boek. Het gaat er in dit boek om dat de relatie 

jodendom-christendom niet definitief wordt verbroken, ook al zijn er verschillende 

momenten waarop dit lijkt te gebeuren.  

 

Indeling Handelingen: 

Na in het voorgaande gekeken te hebben naar wat de centrale lijn is in Handelingen, is 

het nu goed om te kijken naar de indeling van Handelingen, omdat dat van belang is 

voor de plaats die Handelingen 16:1-5 inneemt in het geheel van Handelingen. 

Handelingen kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Ik kies voor een indeling 

in drie delen. Het eerste deel is 1:1-9:31. Bij 9:32 is er namelijk een duidelijke overgang 

van de ene locatie naar de andere. Daarnaast ook van Paulus naar Petrus. Van 9:32-16:5 

is het volgende deel. Dit deel gaat over het evangelie naar de heidenen, eerst alleen 

etnisch (9:32-12:24), daarna ook geografisch (12:25-16:5). Het laatste deel is van 

16:6–28:31, het evangelie gaat naar Europa en uiteindelijk naar Rome.134  

Hierbij heb ik met Witherington gekozen voor een geografische indeling van het boek 

Handelingen. Ook al zijn de verschillende personen die voorkomen van belang, toch 

meen ik dat die niet de structuur van het boek Handelingen bepalen. De structuur wordt 
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bepaald door de geografische locaties die genoemd worden. Juist de locaties geven de 

gang van Jeruzalem naar Rome, van jood naar heiden en vice versa het beste weer. 

Talbert135 verdeelt Handelingen in twee grote delen. Het eerste deel is tot 15:35. De 

tweede helft van het boek Handelingen is te vinden vanaf 15:36, waarbij 16:5 dient als 

een kleine onderbreking. De scheidslijn ligt voor hem bij de overgang naar de zending 

onder de heidenen.  

Wat inhoud betreft is 15:36-16:5 een overgangsgedeelte, wat het gedeelte over de 

samenkomst in Handelingen 15 en de overgang naar Europa met elkaar verbindt. De 

nieuwe missie naar de heidenen in daarvoor nog ongeëvangeliseerd gebied begint pas na 

de samenvattende opmerking in 16:5. 

Duidelijk is dat 16:1-5 een gedeelte is wat een sleutelmoment is in het boek 

Handelingen. Het staat niet op een centrale plaats in het boek. Het is juist het 

sleutelgedeelte tussen Jeruzalem en Rome. Tussen wat er gebeurt in Jeruzalem en de 

gevolgen daarvan en het definitief op weg gaan naar Rome. Het is een gedeelte wat 

verbindend werkt en wat zo ook gelezen kan worden. De westerse tekst heeft dat gedaan 

door ook nog eens een verbindende zin te creëren in Hand 16:1. 

Er zijn verschillende sleutelmomenten die groei, beweging en ontwikkeling laten zien als 

herhalend voorkomende thema‘s in het verhaal van Handelingen. Handelingen 16:5 

wordt door Witherington als één van deze sleutelmomenten gezien.136 Voor wij gaan 

kijken naar dit sleutelgedeelte is het goed om eerst te kijken naar het verband waarin dit 

gedeelte staat. 

 

Hindernissen voor het evangelie 

Het boek Handelingen staat vol met veel kernmomenten uit de begintijd van de kerk.  Ik 

wil mij in dit hoofdstuk vooral richten op die kernmomenten die ook van belang zijn voor 

de interpretatie van Handelingen 16:1-5. Kernmomenten als de uitstorting van de Heilige 

Geest op de eerste Pinksterdag laat ik dus buiten beschouwing. Ik richt mij met name op 

de conflictsituaties omdat er in Handelingen sprake is van meerdere conflicten die 

onderling met elkaar verweven zijn.  

Lukas heeft als geschiedschrijver het verhaal geschreven over hoe het evangelie van 

Jeruzalem naar Rome gaat en alle hindernissen die daarmee gepaard gaan. Hindernissen 

voor het evangelie, die elke keer weer overbrugbaar blijken te zijn. Tot de slotwoorden 

vallen: parrhsi,aj avkwlu,twj, vrijmoedig, zonder verhindering.  

Voor deze woorden klinken zijn er heel wat momenten waarop de lezer in spanning is hoe 

het verder zal gaan. Vanaf het begin in een bovenzaal in Jeruzalem tot het eindigt in de 

gehuurde woning van Paulus.  
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Aan het begin klonken de bemoedigende woorden: ―U zult kracht ontvangen…gij zult 

mijn getuigen zijn.. tot het uiterste der aarde‖ (Hand 1:8). Aan het eind wordt er 

geconcludeerd dat het evangelie ongehinderd, avkwlu,twj, de wereld overgaat. 

Lukas beschrijft de spanningen tussen Paulus en de apostelen, tussen joden en 

christenen, tussen jodenchristenen en heidenchristenen. In alles laat Lukas zien dat het 

evangelie de wereld doorgaat en uiteindelijk niet tegen te houden is. Handelingen is een 

boek wat geschreven is om de heidenchristenen te bemoedigen en te laten zien dat niet 

alleen jodenchristenen de dienst uitmaken. Handelingen vertelt over de gang van het 

evangelie naar heidenen en laat zien dat de spanningen en tegenslagen uiteindelijk ook 

weer een doel hebben.137 Paulus komt door de tegenslagen en tegenwerking in Europa 

terecht. Door de ruzie tussen Paulus en Barnabas in Hand. 15 komt er een dubbele 

beweging op gang, twee kanten uit. Het evangelie krijgt meer spankracht. 

Het boek Handelingen is een boek waar de kerk nog heel duidelijk in ontwikkeling is en 

haar eigen weg moet vinden. Er wordt duidelijk gemaakt dat door alle moeilijkheden 

heen het evangelie doorbreekt. 

De kernmomenten die van belang zijn voor ons onderwerp zijn dus de momenten waarop 

er conflicten zijn. Juist omdat Handelingen 16:1-5 uiteindelijk met die conflicten 

verbonden is. Handelingen 16:1-5 is namelijk verbonden met het grote conflict, het grote 

discussiepunt van dat moment, of een heiden jood moet zijn om christen te kunnen zijn 

of dat een heiden direct christen kan worden. Dit discussiepunt begint in 15:1. 

Handelingen 15 is de waterscheiding in het verhaal, omdat het Lukas eindelijk de vrijheid 

geeft om zich vrijwel helemaal te concentreren op de missie van Paulus. De deur naar 

het geloof (Hand 14:27) gaat hierna voor de heidenen helemaal open. De aanvallen 

komen nog wel van buiten, maar Lukas wil de lezer laten zien dat de kerk van binnen 

één blijft, als die zich uitbreidt en steeds meer heidenen omvat. Dat blijkt uit dit grote 

meningsverschil dat wordt opgelost.138  

 

Handelingen 15-16:3 

Het geschilpunt in Handelingen 15:1 gaat om de discussie dat heidenen zich volgens 

sommigen moeten laten besnijden omdat ze anders niet kunnen worden behouden. De 

vraag die speelde, is of een heiden zonder voorwaarden christen kan worden of dat er 

nog meer moet gebeuren. Lukas vertelt over de ruzie die daarover ontstaat, hoewel het 

opvallend is dat zowel aan de mensen die Paulus en Barnabas onderweg tegenkomen als 

ook aan de apostelen in Jeruzalem eerst uitvoerig wordt verteld over het wonder dat de 

heidenen zich bekeren. (15:3,4). Pas bij het opnieuw benoemen van het geschilpunt door 

anderen wordt het besproken in de apostelvergadering.  

                                       
137 Talbert, Reading Acts, 145 

138 Johnson, Acts, 280 



 42 

De uitslag van dit gesprek binnen de apostelkring lijkt niet een direct antwoord op de 

vraag, maar heeft veel meer te maken met het dagelijks leven van de heidenen: ―dat ze 

zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van 

vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.‖ (Hand. 15:20). Mimouni maakt helder 

dat de discussie in Handelingen 15 is verschoven van het onderwerp besnijdenis naar dat 

van het houden van de voorschriften. Er is een verschuiving van een leerstellig 

gezichtspunt (vue doctrinal) naar een praktisch gezichtspunt (vue pratique).139 Het 

probleem is dus niet meer om te weten of de christenen met Griekse komaf moeten 

worden besneden. De nadruk komt te liggen op het houden van sommige voorschriften, 

zodat ze met de christen van joodse komaf op gelijke voet zouden staan.140  

Peter Mallen stelt dat het duidelijk is uit Handelingen dat de inclusie van de heidenen bij 

het ontstaan van de christelijke gemeenschap een continue punt van zorg was. Dit was 

zowel het geval binnen de gemeenschap zelf (Hand. 11:1-3;15:1,5) als in de interactie 

met niet-christelijke joden (Hand 16:1-3, 21:27-29).141 Hij zegt dat de reden voor deze 

controverse niet moeilijk te begrijpen valt. Doordat het geloof en de praktijken van de 

joodse gemeenschappen hun bevoorrechte positie ten opzichte van Gods beloften 

benadrukte (13:17), werden de heidenen als het ware op het tweede plan gezet. De 

enige manier waarop heidenen volwaardige leden van de joodse religie zouden kunnen 

worden, was door het houden van de voorschriften van de wetten van Mozes, inclusief 

besnijdenis van mannen.142 

De belangstelling voor de verhouding jood-heiden heeft te maken met de achtergrond 

van Lukas, en met de heidense achtergrond van veel van zijn lezers, inclusief Theophilus.  

De basis van de apologie van Lukas lijkt volgens Mallen de overtuiging te zijn dat God 

altijd al de bedoeling had gehad om de heidenen deel te laten uitmaken van de 

verlossing, zoals dat lang geleden al in de Schriften is opgeschreven. Dat is te zien aan 

Hand. 13:47 waar Paulus citeert uit Jesaja 49:6b. Paulus zegt daar: ―Ik heb u gesteld als 

een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde‖. Daarnaast 

is er elke keer de aandacht voor wat er in de Schrift, grafh,n, staat. In vier gedeelten in 

Handelingen, namelijk 1:16; 8:32, 35; 17:2, 11; 18:24, 28 wordt daarover gesproken. 

Wat er geschreven staat geldt meer als apologie naar de joden toe. Dit ook als reactie op 

het idee dat Paulus alleen met zijn boodschap bij de heidenen was terechtgekomen 

omdat de joden zijn boodschap hadden verworpen, en dus niet doelbewust de joden links 

heeft laten liggen. 143 Ook al lijken de Joden op het tweede plan te komen. De tegenstand 

blijkt van meerdere kanten te komen, en niet alleen bij de joden vandaan. 
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Vanuit deze gedachte is juist Handelingen 15 extra belangrijk, omdat hier blijkt dat de 

grens heel anders is dan men op grond van het voorgaande hoofdstuk zou verwachten. 

Lukas zegt misschien nog wel het meest in dit gedeelte door wat er niet staat. De 

kwestie van de besnijdenis, wat zo‘n belangrijk punt was dat Paulus en Barnabas 

daarvoor speciaal naar Jeruzalem kwamen, verdwijnt richting het einde van hoofdstuk 15 

naar de achtergrond, om in hoofdstuk 16 ineens weer naar voren te komen. Hoofdstuk 

15 geeft geen bevredigend antwoord over de besnijdenis, maar alleen over de joodse 

identiteit. De besnijdenis lijkt daarvoor niet van belang te zijn. Vanuit de 

apostelvergadering is de conclusie namelijk dat deze identiteit ook gewaarborgd kan 

worden door zich te houden aan de Noachitische wetten als het gaat om wat men eet.144 

Wellicht is er sprake van een compromis waarbij de joden tevreden waren, zonder dat er 

een keiharde uitspraak gedaan moest worden over de besnijdenis. Het apostolische 

decreet is dan de vervanging wat voor joden de wet van Mozes is. Voor jodenchristenen 

gelden de wetten van Mozes en voor heidenenchristenen het Aposteldecreet.145 

De achterliggende vraag was of je een jood moest zijn om christen te worden of niet. 

Blijkbaar is dat niet het geval. Je hoeft geen jood te zijn om christen te worden. Het 

enige wat gevraagd wordt is om het minimale aan wetten te houden om de joden niet 

voor het hoofd te stoten. 

Paulus roept volgens Lukas de jodenchristenen niet op om de wet van Mozes los te laten, 

hij geeft geen argument om op te houden om hun zonen te besnijden. Lukas zoekt niet 

naar de antithese, maar naar de synthese. Het gaat in Handelingen om het positieve 

getuigenis en niet om het negatieve getuigenis. 

Het lijkt er dan ook op dat er gezocht wordt naar de dingen waarin jodendom en 

christendom met elkaar te verenen zijn. Eén van de dingen is het zich onthouden van 

offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in 

zit, en van ontucht. Dit zijn blijkbaar punten waarop christenen en joden één kunnen 

zijn. Beide wijzen dat af, voor beide is dat een verontreiniging van hun geloof. Afgoderij 

betreft de hele Torah. De religieuze plicht om afgoderij te vermijden is primair. Als je 

deze plicht niet houdt, schendt je de hele Torah en daarmee breek je alle Tien 

Geboden.146 Daarom is het ook zo‘n goede uitkomst van het conflict: zowel voor joden 

als heidenen is dit acceptabel. Juist in het zoeken naar de overeenkomsten wordt het 

verschil naar de zijlijn verdreven.  

Dit is één van de conflicten die net als de andere conflicten, bijvoorbeeld hoofdstuk 6 bij 

de discussie over Griekse weduwen, op een bepaalde manier verlopen: Er ontstaat een 
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probleem, daarna is er de snelle en effectieve oplossing en vervolgens de uitkomst van 

een grotere voortgang en uitbreiding van de kerk.147 

Het probleem over de wijze waarop er met de heidenen moeten worden omgegaan is 

opgelost door het Aposteldecreet. Het volgende probleem volgt gelijk. Dat is een meer 

intern, persoonlijk probleem, namelijk tussen Paulus en zijn medewerkers.  

 

Handelingen 15:36-16:5 

Aan het einde van Handelingen 15 beschrijft Lukas dus de onderlinge ruzie, waardoor 

Barnabas en Markus hun eigen weg gaan. Paulus kiest vervolgens Silas uit om de 

boodschap uit Handelingen 15:28 en 29 te vertellen aan alle gemeenten waar ze komen. 

Paulus heeft blijkbaar geen vertrouwen meer in Johannes Markus. Hij wordt als een soort 

deserteur afgeschilderd: ―omdat hij hen al in Pamfilië had verlaten en niet met hen aan 

het werk was gegaan‖, wordt er van hem gezegd.  Voor Paulus heeft Johannes Markus 

blijkbaar afgedaan. Hij neemt Silas mee, maar daarnaast gaat hij op zoek naar een 

vervanger van Johannes Markus. Daarbij blijkt Paulus niet over één nacht ijs te gaan. 

Van Timoteüs wordt duidelijk gemaakt dat hij uitermate geschikt is om met Paulus mee 

te gaan.  

De implementatie van de beslissing in Jeruzalem tot in Antiochië wordt beschreven in 

Hand. 15:36-16:5. Deze sectie bestaat uit twee delen(15:36-41 en 16:1-4) met een 

samenvatting(16:5).148 

Het eerste deel gaat over het meningsverschil tussen Paulus en Barnabas over Johannes 

Markus. Barnabas wil hem wel meenemen, maar Paulus vanwege eerdere 

‗dienstweigering‘ niet. Het wordt opgelost door de keuze voor Silas en Timoteüs, in plaats 

Barnabas en Johannes Markus. Het resultaat is twee missies. Barnabas en Markus gaan 

naar Cyprus, Paulus en Silas gaan naar Syrië en Cilicia. ―Nothing can stop the gospel, not 

even divisions among missionaires‖. 149 

De tweede paragraaf (16:1-4) fungeert volgens Talbert als de conclusie van 5: 1-35. Het 

doel is om te laten zien wat Paulus doet om de eenheid van de kerk te bewaren na de 

vergadering in Jeruzalem.150 

Het gedeelte over Timoteüs wordt volgens Zmijewski151ingekaderd door twee 

―summarisch gehaltenen Stücken‖(15,41-16,1a en 16,4f) In vers 16.4 is er sprake van 

een Schlußsummarium.   

Dit brengt ons bij het centrale gedeelte van deze scriptie, namelijk Handelingen 16:1-5. 

Hier wil ik wat dieper op ingaan. Dat doe ik door te kijken naar de tekstkritische kwesties 

van dit gedeelte, de vertaling en vervolgens een narratieve analyse van dit gedeelte. 

                                       
147 C.K. Barrett, The Acts of the Apostles, 2002, 764 

148 Charles H. Talbert, Reading Acts, 145 

149 Charles H. Talbert, Reading Acts,  145 

150 Charles H. Talbert, Reading Acts,  146 

151 Lüdemann,  Das frühe christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte, 585 
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Handelingen 16:1-5 exegese 

A. Tekstkritiek Handelingen 16:1-5 

Voordat ik wil kijken naar de vertaling, is het goed om eerst af te wegen, welke tekst de 

voorkeur verdient. Daarom nu eerst de tekstkritische kwesties die van belang zijn voor 

dit gedeelte. 

 

 

16:1  

 In de Codex Bezae en in het latijnse handschrift 51 en de Harklensis marginalis 

met kleine verschillen, wordt  k   vervangen door  dielqw.n de. ta. e;qnh

tau/ta . Hij arriveerde vervolgens in Derbe en Lystra, wordt daar dus 

vervangen door: hij ging door deze landstreek en hij arriveerde In Derbe en 

Lystra.  

De Westerse tekst heeft hier deze uitbreiding, om daarmee het verband met het 

vorige hoofdstuk duidelijk te maken. De txt heeft oudere tekstgetuigen en ook meer 

betrouwbare. 

 iv is weggelaten in Codex Sinaiticus, Codex Ephraemi, Codex Bezae, Codex 

Laudianus, Meerderheidstekst, volledige latijnse traditie (Vulgaat en Vetus Latina), 

Peshitta en de Harklensis marginalis, met kleine verschillen ook in Papyrus 74, 

waar sprake is van homoioteleuton  

De  txt heeft dit iv wel en baseert zich daarbij op Papyrus 45, en op de Codices 

Alexandrinus, Vaticanus, Authous Lavrensis en de griekse handschriften 33, 453, 

614, 1175, 1505 en 1739, daarnaast op sommige griekse handschriften en de 

Syriaca Harklensis 

Er zijn dus betere en oudere getuigen voor de keuze van de tekst, daarom verdient 

het de voorkeur om het iv te laten staan. Het is mijns inziens ook de lectio difficilior. 

Er is geografisch gezien namelijk een breuk in de tekst, die door voorgaande 

tekstvariant ook al geprobeerd is op te lossen. Door het iv weg te laten wordt er 

dus niet ingezet op de doorgaande lijn tussen hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16, maar 

wordt er duidelijk een scheiding gemaakt.  

 In de latijnse handschriften 51 en 54 en in individuele manuscripten van de 

Vulgaat wordt  vervangen door ch,raj   

In het griekse handschrift 104 wordt er gesproken over ch,raj .
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In de Codex Laudianus is alleen weggelaten. 

 Er zijn weinig griekse handschriften die lezen: gunaiko,j tinoj pisth/j VIoudai,aj 

 in plaats van gunaiko.j VIoudai,aj pisth/j. 

Er zijn erg weinig tekstgetuigen voor deze varianten, die ook nog goed te verklaren 

zijn. Deze tekstvarianten gaan er namelijk vanuit dat de moeder van Timoteüs 

weduwe zou zijn geweest.  

16:3 De Codex Bezae Cantabrigiensis vervangt 

av pate,ra

De griekse handschriften 614 en 1505 en weinig andere griekse handschriften hebben 

een andere volgorde en lezen  pate,ra

.

Papyrus 45(niet helemaal leesbaar),  de Codices Bezae Cantabrigiensis, Laudianus, 

Meerderheidstekst (met lichte afwijking latijns handschrift 51) en de Syriaca hebben 

pate,ra Want zij wisten allen dat de vader van hem Griek 

was. Dit is in plaats van Want zij wisten allen dat 

Griek de vader van hem was. Het verschil met de txt is dat hier achteraan staat. 

De txt steunt op Papyrus 74 (met lichte afwijking), de Codices Sinaiticus, Alexandrinus, 

Vaticanus, Ephraemi Rescriptus (met lichte afwijkingen), Athous Lavresnis en de 

manuscripten 33, 36, 81, 945, 1175 (met lichte afwijking), 1739, sommige griekse 

handschriften en de Vulgaat en Koptische versies.  

Papyrus 74 en Codex Ephraemi Rescriptus hebben hetzelfde als txt, met als afwijking dat 

ze av  hebben in plaats van . 

De voorkeur gaat uit naar txt, waar   voorop staat. Dit heeft namelijk de nadruk. 

Vanuit het zinsverband heeft dit mijn voorkeur. Het is lectio difficilior, omdat het normale 

zinsverband dit achteraan zou plaatsen. Als we dit echter als een belangwekkend 

gegeven zien dan kan het juist voorop staan.  

16:4 De codex Bezae (met lichte afwijking syriaca marginalis)vervangt  

 Toen zij de steden doorreisden brachten zij aan hen over te onderhouden de 

leerstellingen waarover geoordeeld  is door... door: evrco,menoi de. ta.j po,leij evkh,russon

kai. paredi,dosan auvtoi/j meta. pa,shj parrhsi,aj to.n ku,rion VIhsou/n Cristo,n a[ma paradido,ntej

kai. ta.j evntola,j (+tw/n door tweede corrector Codex Bezae) En terwijl ze door de steden 
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gingen, verkondigden en brachten aan hen met alle vrijmoedigheid de heer Jezus 

Christus, en brachten op dezelfde tijd ook het bevel van … 

Dit is een uitbreiding van de Westerse tekst, waarschijnlijk om de groei van de kerk te 

verklaren. 

16:5  De codex Bezae laat  weg. Dit is onvoldoende basis om aan deze lezing 

de voorkeur te geven. 

 

B. Vertaling 

Op grond van het voorgaande ga ik uit van de volgende Griekse tekst: 

16:1 Kath,nthsen de. kai. eivj De,rbhn kai. eivj Lu,stranÅ kai. ivdou. maqhth,j tij h=n evkei 

ovno,mati Timo,qeoj( uiò.j gunaiko.j VIoudai,aj pisth/j( patro.j de. {Ellhnoj (  2  o]j 

evmarturei/to up̀o. tw/n evn Lu,stroij kai. VIkoni,w| avdelfw/nÅ  3  tou/ton hvqe,lhsen o` Pau/loj 

su.n auvtw/| evxelqei/n( kai. labw.n perie,temen auvto.n dia. tou.j VIoudai,ouj tou.j o;ntaj evn toi/j 

to,poij evkei,noij\ h;|deisan ga.r a[pantej o[ti {Ellhn o` path.r auvtou/ up̀h/rcenÅ  4  ~Wj de. 

dieporeu,onto ta.j po,leij( paredi,dosan auvtoi/j fula,ssein ta. do,gmata ta. kekrime,na up̀o. 

tw/n avposto,lwn kai. presbute,rwn tw/n evn ~Ierosolu,moijÅ  5  Aì me.n ou=n evkklhsi,ai 

evstereou/nto th/| pi,stei kai. evperi,sseuon tw/| avriqmw/| kaqV h`me,ranÅ 

 

Handelingen 16:1 Hij kwam vervolgens in Derbe en Lystra. En zie, daar /152 was een 

leerling153 met de naam Timoteüs, zoon van een gelovige154 joodse vrouw maar van een 

Griekse155 vader,  2. van wie goed getuigd werd door de broeders en zusters156 in Lystra 

en Ikonium.  3. Paulus wilde hem meenemen op reis157 en hij nam158 en besneed hem159 

vanwege de joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.160 4. 

Toen161 zij de steden langs reisden, deelden ze ook hen162 mee163 dat ze zich moesten 

                                       
152 Waarschijnlijk in Lystra, omdat in vers 2 Lystra ook genoemd wordt. Het is de enige plaats die hier twee 

keer voorkomt.  

153 Hiermee wordt een christen bedoeld, een volgeling van Jezus 

154 Gelovig of gelovig geworden  

155 Hiermee wordt een niet-jood bedoeld, een heiden.  

156 Het gaat hier zowel om mannen als vrouwen. Het gaat om hen die deel uitmaken van de 
geloofsgemeenschappen van Lystra en Ikonium, zowel mannen als vrouwen, Bauer, Wörterbuch 

157 Er is hier sprake van een oneigenlijke asyndeton. In combinatie tou/ton betekent dit dat er een 
demonstratieve aansluiting is op de voorgaande zin. Lett. ..die Paulus wilde meenemen. 

158 Dit moet vertaald worden als een ―participium graphicum‖, lett. hij nam hem tot zich. 

159 Dit wordt door o.a. Fitzmyer vertaalt met ―liet hem besnijden‖, er is echter mijns inziens geen reden om de 
letterlijke vertaling ―besneed hem‖ te veranderen. Wallace, in Greek Grammar, noemt de aoristus hier 
―causative active‖, omdat degene die de besnijdenis uitvoert impliciet blijft,  maar dit is een syntactische 
categorie die door anderen niet wordt erkend. Er is mijns inziens dan ook geen vertaalkundige reden om te 
vertalen: ―liet hem besnijden‖. Het staat er duidelijk: ―hij besneed hem‖, op grond van de rest van de zin 
moet Paulus wel degene zijn die dat deed.  

160 De verledentijdsvorm kan aangeven dat zijn vader al overleden was.  

161 Vergelijk dit met:  brandde ons hart niet in ons, toen...Lk 24:32 

162 Hier worden in de eerste plaats de heidenchristenen bedoeld.  

163 Overleveren, mededelen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, Bauer, Wörterbuch 
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houden164 aan de besluiten165 die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren 

genomen.  5. Zo166 werden de gemeenten meer en meer gesterkt167 in het geloof168 en 

met de dag namen ze in aantal toe. 

 

Porter169 laat zien dat er in Handelingen 16:1-5 gebruik gemaakt wordt van de aoristus 

bij verhalende gedeelten.170 Het imperfectum en presens wordt volgens hem gebruikt 

voor belangrijke of speciale gebeurtenissen. Het perfectum en plusquam perfectum wordt 

gebruikt voor het accentueren van hele bijzondere gebeurtenissen. Als je dit toepast op 

dit gedeelte dan zie je dat vers 1 begint met de aoristus, om de achtergrond te 

beschrijven, vervolgens gaat hij over op het imperfectum in vers 2, om te benadrukken 

dat Timoteüs goed aangeschreven stond bij de broeders en zusters. Dan gaat het in vers 

3 weer verder met de aoristus, er wordt weer achtergrond informatie versterkt, waarna 

het gedeelte van de zin: ―want iedereen wist‖, de volle nadruk krijgt door het plusq. 

perfectum. ―Dat zijn vader een Griek was‖ krijgt aansluitend nadruk door het gebruikte 

imperfectum. 

Daarna gaat het verder met het imperfectum, het meedelen van de besluiten krijgt 

nadruk, met de volle nadruk op ta. kekrime,na. In vers 5 gaat het dan verder met nadruk op 

de groei van de gemeenten, door het gebruik van het imperfectum. In vers 6 gaat het 

vervolgens weer verder met de aoristus om duidelijk te maken dat er achtergrond 

informatie wordt verstrekt. Zo ziet het er dan uit:171 

16:1 Hij kwam vervolgens in Derbe en Lystra. En zie, daar / was een leerling met de naam 

Timoteüs, zoon van een gelovige joodse vrouw maar van een Griekse vader,  2. van wie 

goed getuigd werd door de broeders en zusters in Lystra en Ikonium.  3. Paulus wilde 

hem meenemen op reis en hij nam en besneed hem vanwege de joden in die plaatsen, 

want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. 4. Toen zij de steden langs reisden, 

deelden ze ook hen mee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de 

apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen.  5. Zo werden de gemeenten 

meer en meer gesterkt in het geloof en met de dag namen ze in aantal toe. 

                                       
164 Bewaren, onderhouden  

165 Dogmata, werd ook gebruikt voor keizerlijke decreten met een bindend karakter (Luk 2:1), hiermee worden 
de besluiten bedoeld uit Hand 15:28,29  

166 De woorden me.n ou=n sluiten deze paragraaf af. Door deze tussenbalans over de voortgang van de verspreiding 

van het Evangelie wordt het einde van een grotere verteleenheid gemarkeerd.  

167 Ipf. pass.van estereounto, is duratief, daarom vertaling met ―meer en meer‖. 

168 th/| pi,stei kan hier betrekking hebben op de inhoud van het geloof, daarvoor pleit het bepalend lidwoord. 
Het kan echter ook ‗persoonlijk geloof‘ betekenen.  

169 Idioms of the Greek New Testament, Stanley E. Porter, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992, 23; E. 
Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference to Tense and Mood. New York: Peter 
Lang, 1989, 93 

170 Hij onderscheidt perfective(aoristus),  imperfective (presens en imperfectum), stative (perfectum en 
plusquam perfectum) 

171 Schuin is achtergrondinformatie, gewoon is met nadruk, dik is met de volle nadruk 
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Locaties 

De eerste reis van Paulus voerde ook langs Lystra en Derbe.172 

 

 

 

 

De tweede reis voerde weer langs Derbe en Lystra, in omgekeerde volgorde 

 

 

 

Timoteüs’ moeder en vader, Handelingen 16:1-3 

In Handelingen 16:1 komt Paulus in Derbe en Lystra aan. Hij is daar eerder geweest, 

volgens Hand 14: 6, 8, 20, 21. Over een eerdere ontmoeting met Timoteüs wordt niet 

verteld. Derbe en Lystra behoren niet tot Syrië of Cilicia en daarom is er sprake van een 

overgang tussen 15:41 en 16:1. Deze overgang is opgelost door verschillende 

handschriften maar uiteindelijk biedt dat geen bevredigende oplossing. Als de schrijver 

duidelijk had willen maken dat Paulus Cilicia verliet en naar het gebied van Lystra en 

Derbe ging, was een meer heldere beschrijving beter geweest. Dat was blijkbaar niet zijn 

                                       
172 Afbeeldingen afkomstig uit Bibleworks 7.0, Norfolk: Bibleworks LCC, 2006 
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bedoeling.173 Vers 3 noemt nog Iconium wat samen met Derbe en Lystra een netwerk 

van steden vormde waarin de communicatie snel en eenvoudig was. Als er verderop 

wordt gesproken over ―allen wisten dat Timoteüs een Griekse vader had‖ heeft dat 

hiermee te maken.  

Waar Timoteüs vandaan komt is niet duidelijk, was het Lystra of Derbe? Waarschijnlijk is 

dit Lystra geweest, omdat Lystra tweemaal genoemd wordt. Het is blijkbaar niet relevant 

genoeg om dit expliciet te vermelden. Wat wel belangrijk is, is wie zijn moeder en vader 

zijn. Van zijn moeder wordt gezegd dat zij een gelovige joodse vrouw is. Uit het 

woordgebruik pisth/j valt volgens Pervo en Fitzmyer af te leiden, dat het hier gaat om 

een christin174. Gezien de context zou dat het geval kunnen zijn. Het woord pisto,j kan in 

het NT namelijk betekenen dat het hier om een christin gaat.175 Het woord pisto,j  wordt 

in deze specifieke betekenis verder niet gebruikt in Lukas en Handelingen. Het kan dus 

ook gewoon betekenen dat zij een gelovige, of betrouwbare vrouw is. Dan wordt 

daarmee nog niet duidelijk gemaakt dat zij een christin is. Voor Timoteüs is het wel 

duidelijk dat hij christen is, want Lukas noemt hem een leerling, maqhth,j, dat betekent 

een volgeling van Jezus Christus. Van de vader van Timoteüs is alleen van belang dat hij 

een ―Griek‖ is, daarmee bedoeld Lukas te zeggen dat hij een heidense vader heeft176. De 

uitdrukking ―Griek‖ wordt zowel door Lukas, alsook door Paulus in het algemeen gebruikt 

voor heiden. Of de vader van Timoteüs nog leefde is niet duidelijk. Het kan vertaald 

worden met: zijn vader was een Griek. Ook wordt in sommige handschriften zijn moeder 

weduwe genoemd. Toch is dat alles uiteindelijk niet van belang voor de betekenis van 

deze tekst. Het gaat erom dat zijn vader geen rol meer speelt op dit moment, of hij nu 

dood of levend is.177 Wel geeft dit volgens Lüdemann aan dat Timoteüs dus als een 

heiden gezien moet worden.178      

Het is belangrijk hoe er naar Timoteüs gekeken wordt. Hij blijkt goed aangeschreven te 

staan bij de broeders en zusters in Lystra en Iconium. Over Derbe wordt in dit verband 

niet gesproken. Deze plaatsen komen ook voor in Handelingen 14:6-7 en 20-21. Door 

sommigen wordt gesuggereerd dat Timoteüs toen door Paulus bekeerd zou zijn tot het 

christendom. Dat is echter niet uit deze teksten op te maken, omdat Timoteüs daar niet 

genoemd wordt.  Anderen beweren dat hier sprake is van een dubbel gebruik van 

hetzelfde tekstmateriaal door Lukas.179 Timoteüs wordt hier neergezet als een gelovige 

jood. Hij is daarmee de exacte equivalent van Johannes Markus uit Handelingen 15.180  

                                       
173 Pervo, Acts, 387 

174 Pervo, Acts, 387 

175 Gerhard Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament, Volume VI, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company, 1968, p. 205ev. 

176 C.K. Barrett, The Acts of the Apostles, 759 

177 Pervo, Acts, 387 

178 Lüdemann,  Das frühe christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte, 180 

179 Lüdemann,  Das frühe christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte, 179  

180 Pervo, Acts, 388 
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Lukas maakt ook duidelijk dat hij een goede medewerker is, door te beschrijven dat hij 

goed aangeschreven stond.181  

Timoteüs wordt door Paulus besneden, met het oog op de joden in die plaatsen, want 

iedereen wist dat zijn vader een Griek was‖. De besnijdenis komt dus niet voort uit een 

behoefte van Paulus, maar vindt hier volgens Lukas plaats vanwege de joden daar. Het is 

de vraag waarom Paulus, die als jood daar al eerder gestenigd was, zou verwachten dat 

dit voor Timoteüs zou helpen. Hiermee wordt wel duidelijk gemaakt dat Paulus tot het 

uiterste rekening houdt met de joden.182 Dat is een belangrijk gegeven in Handelingen, 

omdat in Handelingen 21 blijkt dat bepaalde joden daar niet erg van overtuigd lijken. 

Paulus weet blijkbaar dat iedereen op de hoogte is van Timoteüs afkomst. Het was 

algemeen bekend dat Timoteüs een Griekse vader had. Dit moet blijkbaar aangeven dat 

Timoteüs daarom nog niet besneden was, hoewel zijn moeder jood was.183 Dit roept 

allerlei vragen op waarom Timoteüs niet besneden is. Is dit vanwege zijn vader, die niet 

gewild zou hebben dat Timoteüs besneden werd? 184 Is dat omdat zijn moeder niet 

genoeg belang hechtte aan de besnijdenis of daarin niet opgewassen was tegen zijn 

vader? Blijkbaar was het onbesneden zijn van Timoteüs geen probleem geweest vóór de 

komst van Paulus, maar was het dat wel door de functie die Timoteüs kreeg.185 Er werd 

daarvóór al goed over Timoteüs gesproken door de broeders en zusters, maar voor zijn 

functie was er meer nodig. Er moest ook door de joden goed over hem gesproken 

worden, daarom wordt er ook uitdrukkelijk gezegd dat Paulus hem mee wilden nemen op 

reis en dat hij hem besneed. Dat maakt op zijn minst duidelijk dat hij besneden moest 

zijn om reisgenoot van Paulus te kunnen zijn.  

Dat Lukas in vers 2 eerst de moeder van Timoteüs noemt en dan zijn vader, geeft al het 

belang aan van wat er over zijn moeder wordt gezegd. Zijn moeder is joods, dat roept 

gelijk de gedachte op bij de geïmpliceerde lezer dat hij wel besneden zal zijn. Daarna 

volgt dat zijn vader een Griek is, wat een probleem is. Er wordt sympathie opgeroepen 

voor zowel de moeder van Timoteüs, zij is gelovig, en voor Timoteüs zelf, hij staat goed 

aangeschreven. Na al het voorgaande in hoofdstuk 15 roept dit gelijk vragen op. Een 

huwelijk tussen een jodin en een heiden was niet uitzonderlijk, maar het wordt hier wel 

als een probleem neergezet. Paulus besnijdt hem, want allen wisten dat: ―Griek was zijn 

vader‖. Het heiden-zijn krijgt de volle nadruk. Een probleem waar Paulus iets mee moet. 

Wat zal hij doen, zeker na alles wat er in Handelingen 15 gebeurd is?   

Het is opvallend dat het woord {Ellhn alleen voorkomt in Handelingen 14:1, 16:1 en 3, 

17:4, 18:4, 19:10,17, 20:21, 21:28. Verder komt dit woord niet voor in Lukas en 

Handelingen. Het is opvallend dat dit woord niet voorkomt in hoofdstuk 15 als het gaat 

                                       
181 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles,  474 

182 Pervo, Acts, 388 

183 Bruce, The Acts of the Apostles, 304 

184 Johnson, Acts, 280, 284  

185 van Eck, Handelingen, de wereld in het geding, 339 
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om de hele discussie over de besnijdenis, en ook niet voorkomt na hoofdstuk 21, als de 

scheiding tussen Paulus en de joden definitief lijkt te worden. Er is veel voor te zeggen 

dat juist het Griek-zijn, het heiden-zijn van de vader van Timoteüs, hier van belang is als 

opmaat naar Handelingen 21. 

Paulus kiest hier voor de gelovige joodse kant in plaats van de Griekse kant. Gezien alles 

wat zich al afgespeeld heeft zou men hebben kunnen verwachten dat Paulus voor de 

Griekse kant van Timoteüs gekozen zou hebben, maar niets is minder waar. Paulus 

neemt daarmee de joden meer dan serieus. Iets wat hij trouwens ook in Handelingen 21 

doet. Paulus wordt door Lukas als wetsgetrouwe jood en trouwe overbrenger van het 

Aposteldecreet van Jeruzalem afgeschilderd. 

Wilson186 stelt dat de besnijdenis van Timoteüs een stigma verwijdert dat anders hem 

belemmerd had in zijn functioneren als effectieve missionaire medewerker van Paulus. 

 

Groei ondanks/ dankzij Jeruzalem 

Handelingen 16:3-5 vertelt over de missionaire activiteit van Paulus en zijn metgezellen 

door zuid Klein-Azië. Zij doen twee dingen: ze brengen het evangelie, en ze vertellen 

over de beslissing van de vergadering in Jeruzalem. Deze besluiten zijn dus helemaal niet 

ongedaan gemaakt na de besnijdenis van Timoteüs. Met het doorgeven van de besluiten 

uit Jeruzalem wordt door Lukas aangegeven dat het besluit algemene geldigheid had.187 

Vers 4 wordt door de Codex Bezae aangevuld met.. verkondigden en brachten aan hen 

met alle vrijmoedigheid de Heer Jezus Christus. Dit is waarschijnlijk bedoeld om van 

daaruit de groei van de gemeenten te verklaren.   Zonder deze toevoeging lijken de 

besluiten in Jeruzalem gezorgd te hebben voor groei. Dat is wel degelijk mogelijk, omdat 

door deze besluiten heidenen werden aangemoedigd om zich tot het christendom te 

bekeren. Het besluit uit Jeruzalem hielp dus juist om de eenheid in de kerk te bewaren. 

Het maakte namelijk duidelijk dat alles wat heidenen moesten doen het vermijden van 

afgoderij en immoraliteit was.188 De dwang om zich te laten besnijden was er niet meer. 

Vers 4 impliceert echter ook dat de vrijheid in Christus naar de andere kant werkt: 

joodse christenen zijn welkom om het joodse ritueel te volgen zolang het maar geen 

wettelijke vereiste is.189 

Vers 3 en 4 sluiten het gedeelte af dat begon met de aanleiding voor de vergadering in 

Jeruzalem. Ze markeren daarmee 15:1 tot 16:4 als een literaire eenheid.190 
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Evenwicht bij Lukas 

16:5 vormt de overgang van het gedeelte wat begon in 15:1: het aposteldecreet wordt 

overal doorgegeven door Paulus en zijn metgezellen. Als dat gedaan is, en daarmee de 

bestaande christengemeenten versterkt zijn, ligt de weg open naar de veel bredere 

beweging naar Rome toe. 

Het is opvallend in het gedeelte wat begint in 16:6 dat er vier situaties ontstaan waarbij 

Paulus en zijn metgezel(len) beschuldigd worden. Het zijn twee keer de joden die dat 

doen en twee keer de heidenen. Er is een balans te vinden in Handelingen tussen deze 

twee. Aan de ene kant de joden aan de andere kant de heidenen. 191  

Deze tweeslag is kenmerkend voor Lukas en zou ook voor 16:1-3 kunnen gelden. Er 

wordt continue gezocht door Lukas naar de goede balans tussen deze twee polen. Dat 

doet hij ook als het gaat om de verhouding man-vrouw. Juist in het Lukas-evangelie, 

maar ook in het boek Handelingen komen er verschillende vrouwen voor die ook nog een 

belangrijke rol hebben. Lukas heeft op een zelfde wijze de verhouding jood-heiden 

beschreven. Het lijkt onverenigbaar met wat er besproken is bij de apostelvergadering 

dat er in Handelingen 16 een gedeelte volgt waar nu juist wel weer iemand besneden 

wordt, notabene iemand die precies op die grens staat tussen jood en heiden. Terwijl in 

Handelingen 15 nu juist de tegenstelling jood-heiden ter discussie stond, en de 

besnijdenis van heiden-christenen de reden was om bij elkaar te komen.  

Het is kenmerkend voor Lukas dat hij altijd weer de balans zoekt tussen het één en het 

ander. Tussen man en vrouw, jood of heiden. 

 

Handelingen 21 

De sprong naar Handelingen 21 lijkt weliswaar een grote, maar is dat niet. In 

Handelingen 16 is namelijk al de kiem gelegd voor wat er in Handelingen 21 wordt 

beschreven. Vanuit literair perspectief kan Lukas met Handelingen 16 vers 3 en 4 al van 

te voren de kritiek corrigeren die in Handelingen 21:21 naar voren komt. Handelingen 

16:1-3 anticipeert namelijk op Hand 21:21.192  

Het lijkt dat alles na Handelingen 15 goed is geregeld, dat de conflicten zijn opgelost en 

dat ―de weg‖ vrij baan heeft. Maar hoewel  de algemene principes en regelingen voor de 

heidenzending helder zijn,  kan toch de implementatie in verschillende specifieke 

gevallen, zoals bij Timotheüs, heel eenvoudig serieuze joods-christelijke misverstanden 

geven.193 Handelingen 21 is daar een voorbeeld van. Daar is te zien dat er een ruzie 

ontstaat vanwege deze onduidelijkheid. Wat daarnaast nog meespeelt is dat er volgens 

Cullmann sprake is van extreem wantrouwen of misschien zelfs openlijke vijandschap.194 
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Volgens Blomberg wilde Paulus onnodige tegenstand vermijden als hij tegen de joden 

spreekt. 195  

Dat Lukas in Handelingen 21 de aanklagers van Paulus ‗de joden‘ noemt en op hetzelfde 

moment hen als joden van de Diaspora neerzet, is interessant. Bij Lukas is er een 

polemiek te merken tegen de joden in de Diaspora, waar Lukas woont, en waar het ware 

conflict tussen christendom en jodendom plaatsvindt. Door de Diaspora-joden werd 

Stefanus gearresteerd(6:9) en in Hand. 21 zijn het de Diaspora-joden die Paulus 

arresteren.196 

Dat geeft gelijk een verband weer tussen Hand 6 en 21. Het is opvallend dat zowel in 

Hand. 6:13 en 14 wordt gesproken over een aanklacht als in Hand 21.  

De valse getuigen, die Stefanus aanklagen, zeggen dat hij onophoudelijk spreekt tegen 

―deze heilige plaats en de wet‖. Verder zeggen ze dat Stefanus van Jezus zegt dat hij: 

―de heilige plaats zal afbreken en de zeden die Mozes ons heeft overgeleverd zal 

veranderen‖.  

In Hand. 21:21 wordt er door Jakobus en de oudsten gezegd tegen Paulus dat de joden 

kwaad over hem spreken en zeggen dat hij:―al de joden, die onder de heidenen zijn, 

leert van Mozes afvallen door te zeggen dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch 

naar de zeden, ta. e;qh, leven‖. 

Verder is er de volgende aanklacht: ―dit is de man die overal en aan iedereen een leer 

verkondigt die gericht is tegen het volk, de wet en deze heilige plaats: ―nu heeft hij zelfs 

Grieken meegenomen naar de tempel en heeft deze plaats ontheiligd‖. 

In beide gevallen is de aanklacht dat Stefanus en Paulus tegen de tempel en tegen de 

zeden en de wet ingaan. Daarom is het goed om nu te kijken naar waarom deze 

aanklacht tot tweemaal toe voorkomt in Handelingen. 

 

Het is opvallend dat Lukas als enige van de drie synoptische evangeliën niet de 

vermeende uitspraak van Jezus, dat Hij de tempel zal afbreken en in drie dagen zal 

opbouwen, citeert (Mat. 26:61 en Mark. 14:58). Deze uitspraak komt echter wel voor in 

Handelingen 6:14, waar gezegd wordt dat Stefanus van Jezus zegt dat hij: ―de heilige 

plaats zal afbreken en de zeden die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen‖.  Dat 

is een verscherping van de uitspraak in Markus en Matteüs, omdat hier niet gesproken 

wordt over het opbouwen van de tempel. 

De verscherping van deze uitspraak is, net als bij andere vermeende uitspraken, zoals in 

Hand 21:21 een manier van Lukas om daarmee helder te maken, dat de aanklacht niet 

klopt.  

In 21:26ev. wordt de reiniging van Paulus en later de vermeende ontheiliging van de 

tempel besproken. Ook hierbij wordt duidelijk gemaakt dat deze aanklacht niet klopt. In 
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24:1 ev. wordt de beschuldiging van deze ontheiliging besproken ten overstaan van 

Felix.  

Uiteindelijk is zelfs de gevangenschap van Paulus en zijn vertrek verbonden met wat er 

in de tempel gebeurt. Men denkt namelijk dat hij óók Grieken heeft binnengebracht in de 

tempel, en daarmee de tempel heeft ontheiligd. Hierbij dacht men aan Trófimus, de 

Éfeziër (Hand. 21:29).  

De heiligheid van de tempel was dus een belangrijk punt, en Lukas laat zien dat Paulus 

zich niet schuldig heeft gemaakt aan de ontheiliging daarvan.  

 

Een tweede punt in de aanklacht van zowel Stefanus als Paulus heeft te maken met de 

zeden en met de wet. Bij Stefanus, in Hand. 6, wordt gezegd dat Jezus de zeden zal 

veranderen. In Hand. 21 dat er niet naar deze zeden, toi/j e;qesin , geleefd wordt. In Hand 

21 wordt de besnijdenis er nog bij genoemd, wat bij Stefanus nog niet onderdeel van de 

aanklacht is.  

Lukas heeft van de evangelieschrijvers het meeste oog voor de joodse gebruiken, wat 

ook blijkt uit het gebruik van het woord e;qoj. Dit woord komt één keer voor bij Johannes 

(19:40) en verder alleen bij Lukas in zijn evangelie: 1:9; 2:42; 22:39; en in Handelingen 

6:14; 15:1; 16:21; 21:21; 25:16; 26:3; 28:17. Hierbij gaat het om de gebruiken, zeden 

en gewoonten die er zijn. Er wordt gesproken over de joodse gewoonten, maar ook over 

die van de Romeinen/ heidenen. Bij de joodse zeden valt te denken aan het houden van 

de sabbat, spijswetten ed.197 

Blijkbaar is dit iets wat belangrijk is voor Lukas. Ook in het verband met de besnijdenis 

wordt dit genoemd in Hand. 15:1 en 16:21. 

Er wordt aan Paulus duidelijk gemaakt dat tienduizenden joden ―ijveraars der wet‖, 

pa,ntej zhlwtai. tou/ no,mou zijn (Hand 21:20). Dat is een term die ook voorkomt in 1 

Makk. 2: 27. Deze groep valt niet te negeren en lijkt in contrast te staan met de velen 

die uit de volkeren tot geloof waren gekomen. Het gerucht gaat rond dat Paulus zegt dat 

de kinderen niet besneden hoeven te worden en dat ze niet volgens de zeden hoeven te 

leven.  Zowel het kenmerk van het jood worden, de besnijdenis, als de kenmerken van 

het joodzijn staan op het spel.  

 

In Handelingen is er geen sprake van enige gebeurtenis waaruit zou blijken dat Paulus 

daadwerkelijk tegen de tempel en tegen de zeden en wet opriep. Lukas wil hier dus aan 

de lezer duidelijk maken dat de grond van deze beschuldiging er niet is. Dat Paulus juist 

alles doet om de joden terwille te zijn. Paulus laat zich hierna, op aandringen van 

Jakobus en de oudsten, samen met vier andere mannen reinigen. Hij betaalt ook de 

kosten van de offers waarna ze hun haar kunnen laten afscheren.  
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Paulus doet hier twee dingen: hij laat zich reinigen en hij betaalt de onkosten. Dat laatste 

betekent dat hij een schenking doet vanuit liefdadigheid. Dat was iets wat voorbehouden 

was aan rijken.198 Een voorbeeld daarvan bij Josephus is Agrippa I, die namelijk zo‘n 

schenking doet.199 Agrippa kwam al eerder voor toen het ging om de matrilineale lijn, 

hier is er opnieuw een verwijzing naar zijn leven. Hierbij is het opvallend dat Josephus in 

zijn Ant. tot tweemaal toe een verwijzing maakt naar Agrippa die nauw aansluit bij het 

leven van Paulus.200 Pervo suggereert dat Josephus inspiratiebron voor deze passage is 

geweest.201 Wat Paulus hier doet is terug te vinden in Numeri 9. Daar wordt gesproken 

over de belofte van het Nazireërschap. Als bijna de zeven dagen van de reiniging zijn 

afgelopen gaat het mis.  

 

In dit gedeelte maakt Lukas duidelijk dat Paulus nog steeds een loyale jood is en dat zijn 

zendingsreizen naar de heidenen niet betekenen dat hij anti-joods zou zijn. In vers 25 

wordt weer herinnerd aan het aposteldecreet.   

Paulus laat zich overreden en gaat mee in deze joodse gewoonten. Het mag echter niet 

meer baten. Er komen joden uit Azië die zeggen dat hij de tempel heeft ontheiligd,  

kekoi,nwken, omdat hij met Trofimus in de tempel geweest zou zijn. Terwijl Trofimus een 

heidenchristen was uit Efeze. Hier blijkt dat het voor Paulus een nadeel was dat Trofimus 

geen jood was, en dit staat in contrast met Timoteüs die wel als jood gezien kon worden 

na zijn besnijdenis. Uit dit vers blijkt dat uit praktische overwegingen de besnijdenis wel 

degelijk zijn nut had. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat zij dachten dat hij Trofimus in 

de tempel had gebracht. De heiligheid van de tempel is een belangrijk gegeven voor de 

joden, volgens Lukas. Daarom is er bij de gedachte dat de tempel ontheiligd was 

begrijpelijkerwijs sprake van grote onrust. Dat ze opgepakt werden, was dus geen kwade 

opzet, maar ze hebben het uit onwetendheid gedaan (Hand 3:17). Lukas wil de joden 

dus niet zwarter maken dan nodig is. Wel zijn het hier weer de Diaspora joden die Paulus 

oppakken.  

Naast de Daispora-joden voert Lukas ook de zogenaamde groep van de Godvrezenden 

ten tonele. In Handelingen komt namelijk deze groep van Godvrezenden voor. Een groep 

mensen waartoe bijvoorbeeld Cornelius behoorde,  die geen jood was, maar een gelovige 

heiden, Hand 10 en 11. Dat geldt ook voor de hoofdman over honderd, Lukas 7:2-10. 

Opvallend is dat in dit laatste genoemde gedeelte er ineens gesproken wordt over de 

synagoge, terwijl dit bij Matteüs niet genoemd wordt. Het lijkt erop dat Lukas er belang 

bij heeft om deze hoofdman, net als Cornelius, als een hele gelovige man neer te zetten.  

Zou Lukas nu juist deze mensen ten tonele voeren om de afstand tussen joden en 

heidenen, tussen jodendom en christendom zo klein mogelijk te houden?   
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De houding ten opzichte van joden is op zijn zachtst gezegd ambivalent, maar de 

houding ten opzichte van de Romeinen is daarentegen slechts positief. Er wordt op vele 

momenten op positieve wijze over de Romeinen gesproken. Het lijkt erop dat de schuld 

voor de vervolging van de christenen bij de joodse leiders komt te liggen en niet bij de 

Romeinen. De dood van Stefanus, een joodse aangelegenheid, wordt uitgebreid 

beschreven, terwijl de dood van Jakobus en van Paulus niet eens genoemd worden. 

Haenchen noemt in zijn commentaar202 dat Lukas keer op keer de poging doet om: ―..to 

prove that the Roman government was favourably disposed to early Christianity and 

permitted its proclamation‖.  

Opvallend is dat Handelingen 28 eindigt met de constatering dat de joden niet luisteren, 

maar dat de Romeinen hem geen strobreed in de weg leggen. Over de dood van Paulus 

wordt met geen woord gerept. 

Joodse wortels bij Lukas 

Als conclusie van het voorgaande kan in ieder geval genoemd worden dat er in het boek 

Handelingen een dubbele houding is naar de joden. Sommigen beweren dat Lukas anti-

joods zou zijn, anderen geven juist aan dat Lukas zo dicht mogelijk bij de joden wil 

blijven. Ik pleit zelf voor het laatste, omdat volgens mij duidelijk te zien is in het boek 

Handelingen dat Lukas probeert om de joodse gebruiken niet rücksichtslos af te wijzen. 

Hij maakt ook duidelijk dat Paulus niet doelbewust tegen de joodse gebruiken is 

ingegaan. Dat blijkt alleen al uit Hand. 25:8, waar Paulus zegt dat hij: ―Noch tegen de 

joodse wet, noch tegen de tempel, noch tegen de keizer‖ iets heeft misdreven. Hierin 

laat Lukas zien dat Paulus de wet hoog heeft staan, en ook de tempel en de keizer. 

Opvallend is dat hier de besnijdenis niet wordt genoemd. Lukas laat zien dat Paulus 

tegen geen van drieën iets heeft misdaan. Dit is de apologie van Lukas, die tegen de 

joden en tegen de geestelijke en wereldlijke gezagsdragers laat zien dat Paulus niets 

kwaads in de zin had. Lukas maakt duidelijk dat Paulus tegen de wereldlijke 

gezagsdragers zich eenvoudiger kan verweren dan tegen de geestelijke gezagsdragers en 

tegen de joden. De tegenstand van de wereldlijke gezagsdragers wordt in ieder geval 

niet zo benadrukt. Er is en er blijft flinke tegenstand. Toch doet Lukas alle moeite om te 

laten zien dat voor Paulus de joden van groot belang zijn. Dat moet blijken uit de 

aandacht in het evangelie voor hun achtergrond en hun houding ten opzichte van het 

evangelie. Lukas heeft van de evangelieschrijvers het meeste oog voor de joodse 

gebruiken. Dat blijkt uit drie woorden die wel in het bijzonder door Lukas gebruikt zijn. 

Namelijk besnijdenis, synagoge en tempel. 
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Besnijdenis 

In de evangeliën van Matteüs en Markus wordt de besnijdenis niet eens genoemd. In het 

evangelie van Johannes komt het maar in één gedeelte voor, te weten in Joh 7:22 en 23 

waar het gaat over de besnijdenis die volgens Mozes op de Sabbat zou moeten 

plaatsvinden. 

In het evangelie van Lukas komt het voor bij de besnijdenis van Johannes de Doper, Luk. 

1:59 en bij de besnijdenis van Jezus, Luk. 2:21. 

In Handelingen komt het voor in 7:8, de rede van Stefanus, waar Stefanus vertelt over 

de besnijdenis van Izak. In Handelingen 10:45, 11:2 gaat het over de gelovigen uit de 

besnijdenis, als tegenstelling bij Cornelius en de andere gelovigen uit de heidenen. 

In Handelingen 15: 1 en 5 wordt gesproken over het conflict of heidenchristenen ook 

besneden moeten worden als zij christen worden. In Handelingen 16:3 wordt gesproken 

over de besnijdenis van Timotheüs. De laatste verwijzing naar de besnijdenis is in 

Handelingen 21:21 waar gesproken wordt over het gerucht dat Paulus tegen de 

besnijdenis zou zijn. Hem wordt aangeraden door de apostelen in Jeruzalem om mee te 

doen met het joodse reinigingsritueel om daarmee te laten zien dat hij de joodse wet nog 

houdt. Uiteindelijk blijkt dit in de volgende hoofdstukken niet te helpen, Paulus wordt 

alsnog gevangen genomen na een volksopstand onder de joden.  

 

Synagoge  

Een ander belangrijk woord bij Lukas is het woord synagoge. Kraabel noemt als één van 

de centrale termen in Handelingen, wat betreft de positie van de joden, de term 

―synagoge‖. Paulus gaat namelijk in Handelingen altijd eerst naar de synagoge om zijn 

mandaat te vervullen, hoewel dit toen de kerk eenmaal gescheiden was van de 

synagoge, steeds minder succes had.203  

Het woord synagoge komt negentien keer voor in Handelingen. Het wordt vooral gebruikt 

als de plaats waar de verkondiging in de Diaspora begint. Op één uitzondering na is 

Paulus er de verkondiger. Na zijn bekering is de eerste daad van Paulus dat hij begint 

met preken in de synagoge. Paulus als apostel der heidenen houdt dit vol tot het preken 

vruchteloos blijkt te zijn. In 19:9 stopt Paulus met het bezoeken van de synagoge na drie 

maanden vruchteloos daar gesproken te hebben met de joden. Hij haalt ook zijn 

leerlingen weg uit de synagoge. Hierna wordt er niet meer gesproken over het bezoeken 

van een synagoge.   

Het moet wel gezegd worden dat de respons op Paulus‘ spreken in de synagoge zowel 

van joden als heidenen komt.204 Het is dan ook terecht om te zeggen dat Paulus zowel 

een apostel voor de heidenen is als een leraar van Israël.  Zowel joden als heidenen zijn 

het doel van Paulus prediking.205 De basis voor het verkondigen van het evangelie aan de 
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heidenen is niet alleen dat Paulus was toegerust voor deze taak, maar eerst en vooral dat 

het in overeenstemming met de Schriften was.206  

Riesner stelt dat het feit dat Jezus en zijn eerste volgelingen hun missie begonnen in de 

synagoge, van onschatbare betekenis is. Jezus deed dat volgens Luk 4:16, 17 door voor 

te lezen uit de profeet Jesaja.207 Er is reden om te veronderstellen dat Paulus het zo ook 

heeft gedaan.  

De synagoge was een plaats waarvan Riesner zegt: ―The synagogue was a comparatively 

intellectual milieu.‖208 Hij geeft aan dat het op grond van Lukas-Handelingen, maar ook 

op grond van archeologisch onderzoek duidelijk is dat er synagogen in de tijd van Paulus 

zijn geweest.  

Om in de synagoge te kunnen spreken, wat Paulus veelvuldig deed, was het een vereiste 

om jood te zijn. Een niet jood kon er waarschijnlijk wel het woord voeren, maar als het 

ging om de lezing van de Torah, van de heilige boeken, mocht alleen een besnedene, een 

jood, dit doen. Dat was nu juist wat Paulus deed. Hij probeerde vanuit de Torah te 

bewijzen wie Jezus was. Hij legde de Schriften, grafai,, , uit. Hij deed dit volgens Hand 

17:2 in Tessalonica maar liefst drie sabbatten lang. Als Timoteüs in de voetsporen van 

Paulus, wilde treden, dan was het joodzijn daarvoor een vereiste.  

 

Tempel 

Ook voor het bezoek aan de tempel was volgens Lukas het joodzijn een vereiste. Uit de 

onrust die ontstond bij de gedachte dat Paulus een heiden had meegenomen in de 

tempel (Hand 21) is wel op te maken dat de heiligheid van de tempel een zeer belangrijk 

punt was. 

Het woord ‗tempel‘ komt vaker voor in het evangelie van Lukas dan in de andere 

evangeliën. Het wordt gebruikt bij de besnijdenis van Jezus en Johannes. Zacharias 

diende in tempel, in de cella, nao,j.  

In Lukas 2:27, 37 is Jezus in de tempel, als hij acht dagen oud is, om besneden te 

worden. Jezus gaat als twaalfjarige naar de tempel met zijn ouders, Lukas 2:46. Jezus is 

dagelijks in de tempel als hij in Jeruzalem is, Luk. 21:37. 

Het Lukas-evangelie eindigt ook met de tempel: ―zij bleven voortdurend in de tempel en 

prezen God‖ (Luk. 24:53).  

In Handelingen gaat het in 2:46 verder waar het in Lukas eindigde. Opnieuw gingen ze 

naar de tempel. Vanaf 3:1 gaat het over het bezoek aan de tempel door Petrus en 

Johannes tegen het uur van gebed, th.n w[ran th/j proseuch/j. Daarbij probeert Lukas met de 

beschrijving van de tempel en van de gebruiken daaromheen, zoals de zuilengang van 

Salomo, het gebedsuur, ed., het centrum van het jodendom zo goed mogelijk weer te 

geven. Ook in 5:12 ev. komen de apostelen weer in de tempel, worden daar gevangen 

                                       
206 Hvalvik, Paul as a Jewish Believer-According to the Book of Acts,128 

207 Riesner, Synagogues in Jerusalem, 202 

208 Riesner, Synagogues in Jerusalem, 209 



 60 

genomen, vervolgens weer vrijgelaten en gaan weer terug om daar het evangelie te 

verkondigen. 

Daarnaast komt de tempel nog voor in Hand. 22:17; 25:8; 26:21.  

De tempel heeft een hele belangrijke rol in het boek Handelingen. Het is één van de 

locaties waar het evangelie verkondigd wordt en het is ook de plaats van confrontatie 

met de joden. 

 

Het is tijd om een eerste antwoord te geven op de vraag: Wat kan de reden zijn 

geweest dat de schrijver van Handelingen vermeldt dat Timoteüs besneden is 

door Paulus? 

 

Vanuit Handelingen is duidelijk geworden dat de tempel en de synagoge twee belangrijke 

locaties zijn in het Lukas-evangelie en in Handelingen. Paulus gaat eerst naar de 

synagoge en voert daar het woord. Ook de tempel is een belangrijke plaats waar ook 

elke weer het evangelie klinkt. Zowel Handelingen 15  als 21 zijn daar voorbeelden van. 

Paulus is tegen de besnijdenis van heidenchristenen, maar gaat wel akkoord met het 

aposteldecreet en helpt zelfs mee aan de verspreiding daarvan. Ook doet Paulus er alles 

aan om de joden ter wille te zijn, zoals in Handelingen 21, waar hij helemaal meegaat in 

een aantal joodse gebruiken. 

De reden dat Timoteüs besneden is, heeft daarmee te maken.  

Voor een naaste medewerker van Paulus was het belangrijk om ook toegang te hebben 

tot de synagoge en tot de tempel. Het was volgens Lukas nodig om besneden te zijn om 

de tempel te kunnen betreden. Dat blijkt wel uit de consternatie rond de Griek Trofimus 

(Hand 21: 28, 29). Maar ook voor de synagoge was het van belang dat een naaste 

medewerker van Paulus besneden zou zijn. Als onbesnedene zou hij waarschijnlijk wel de 

synagoge mogen binnenkomen maar had hij zeker niet uit de Torah mogen lezen en van 

daaruit het woord mogen voeren.  

De voorganger van Timoteüs, Johannes Markus, was jood. Hij mocht mee in de 

synagogen (Hand. 13:5). Alleen was hij maar korte tijd met Paulus meegegaan en weer 

teruggegaan naar Jeruzalem (Hand.13:13). Paulus nam hem dat zeer kwalijk (Hand. 15: 

38). Het is opvallend dat ook van Johannes Markus zijn moeder wordt genoemd, namelijk 

Maria (Hand 12:12).  

Timoteüs lijkt dus in het spoor te gaan van Johannes Markus. Het enige nadeel van 

Timoteüs was dat zijn vader een Griek was. Dat Johannes Markus terugging naar 

Jeruzalem suggereert zijn gebondenheid aan het jodendom. Dat was bij Timoteüs niet 

het probleem. Doordat Timoteüs half jood, half heiden was, stond Timoteüs veel vrijer 

ten opzichte van het jodendom. Timoteüs had van zijn moeders kant goede 

antecedenten, men sprak goed van hem. Door hem te besnijden kon hij als halfjood toch 

jood zijn, wat de evangelieverkondiging alleen maar ten goede kwam.  
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Het is niet onwaarschijnlijk dat Paulus gebruik maakte van de mogelijkheid om hem als 

jood zijnde te besnijden en niet als heiden zijnde. Als hij als heiden besneden was, was 

hij proseliet geweest en waren er zeker wat de tempel betreft hindernissen geweest. Als 

jood was de toegang tot de tempel en de synagoge zonder enig probleem. 

De besnijdenis van Timoteüs lijkt in Handelingen geen probleem. Er wordt ook geen 

melding gemaakt van het problematische karakter ervan ten opzichte van Paulus 

tegenstand tegen de besnijdenis van heidenchristenen.  

Alles met elkaar is het mijns inziens goed te verklaren dat Paulus Timoteüs besneed. 

Timoteüs was daarmee een ideale medewerker van Paulus. Hij stond precies op de 

scheidslijn tussen jood en heiden, hij was bij beide groepen welkom en hij had met beide 

groepen feeling.  

Het lijkt erop dat Paulus na het teleurstellende debacle met Johannes Markus een 

weloverwogen keuze heeft gemaakt voor Timoteüs. Uit niets blijkt dat dit niet het geval 

was. Er kwamen nog heel wat problemen op Paulus zijn pad, maar daar hoorde niet de 

keuze van Timoteüs en de besnijdenis van hem bij.  

 

Concluderend kan gezegd worden dat Lukas zoals een goede geschiedschrijver in zijn tijd 

betaamt, probeert recht te doen aan de geografische component, maar ook aan de 

godsdienstige component van de vroege kerk en haar omgeving. Lukas balanceert tussen 

afkomst en toekomst van de kerk. Daarbij laat hij juist de conflicten zien, om daarmee 

het spanningsveld waarin de kerk zich bevindt weer te geven. Daarmee is het boek 

Handelingen een boek dat de reële spanningen in de vroege kerk weergeeft. De kerk 

heeft de toekomst, maar het jodendom heeft dat niet begrepen. Dat is de wrange 

conclusie aan het einde van het boek Handelingen. Maar zoals het Lukas betaamt, biedt 

elk conflict en elk moment van onbegrip weer toekomst.  

Paulus doet er alles aan om de joden tegemoet te komen en daar maakt de besnijdenis 

van Timoteüs ook onderdeel van uit. Juist deze besnijdenis geeft weer hoe Paulus 

balanceert tussen twee uitersten: jood of heiden. Timoteüs belichaamt in die zin het jood 

en Griek zijn. Als er dan gekozen moet worden, dan toch altijd weer eerst voor de jood 

en dan de Griek, ter wille van de voortgang van het evangelie. 

Mijn conclusie luidt dan ook dat Paulus Timoteüs kan hebben besneden om daarmee de 

deur naar het jodendom open te houden en eerst bij de joden het evangelie te 

verkondigen en dan aan de heidenen. 

Lukas maakt hiermee duidelijk dat Paulus nooit de bedoeling heeft gehad om afstand te 

nemen van het jodendom. Het christendom is volgens Lukas geen anti-joodse beweging. 

De afstand tussen jodendom en christendom is eerder te wijten aan de tegenstand van 

de joden zelf. Maar de deur naar de joden, naar Israël, blijft openstaan. Daar begon het 

boek Handelingen mee (Hand 1: 6,7).  

Volgens Lukas heeft Paulus er alles aan gedaan, tot het laatst aan toe, om de joden te 

bereiken met het evangelie.  
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Dit boek vol van conflicten en obstakels in de weg van het evangelie door de wereld, 

eindigt met het woord, avkwlu,twj, ongehinderd. Dat is de slotconclusie van dit boek. Het 

evangelie wordt ongehinderd verkondigd. 
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Hoofdstuk 3  

 

Paulus en de besnijdenis 
 

Na gekeken te hebben naar hoe de besnijdenis van Timoteüs in Handelingen een plaats 

heeft, wil ik nu kijken naar hoe er door Paulus zelf naar de besnijdenis wordt gekeken in 

zijn brieven. Op grond van Handelingen is de besnijdenis van Timoteüs mijns inziens 

goed te verklaren. Maar de vraag is nu of dit ook aansluit bij wat Paulus in zijn brieven 

over de besnijdenis zegt.  

 

Er is uitgebreid geschreven in de brieven van Paulus over de besnijdenis. In de brief aan 

de Galaten en die aan de Romeinen is de besnijdenis een belangrijk punt. Ook in 

Fillippenzen 3 en Kollossenzen 2.  

Eerst wil ik kort ingaan op de brief aan de Galaten, daarna op de eerste brief aan 

Korinthe. Ik beperk mij vooral tot de eerste brief aan Korinthe omdat deze brief mijns 

inziens goed de gedachtegang van Paulus weergeeft. Juist bij het lezen van deze brief 

worden er veel vragen opgeroepen als het gaat om de besnijdenis van Timoteüs. 

Wat betreft de brief aan de Galaten voert het in het kader van deze scriptie te ver om 

heel diep in te gaan op de besnijdenis van Titus. Dat zou namelijk een uitvoerige analyse 

vragen van de besnijdenis in de brief aan de Galaten. Het zou in die zin relevant zijn voor 

mijn onderzoek, omdat het de inconsistentie van Paulus zou kunnen bewijzen dan wel 

ontkrachten. Als duidelijk is welke rol de besnijdenis heeft in het boek Galaten en 

vervolgens waarom Titus niet besneden is, kan daaruit wellicht de conclusie getrokken 

worden of dit strijdig is met wat er in Handelingen gebeurd of niet. 

Toch laat ik een diepere doordenking van Galaten achterwege, zoals een vergelijking 

tussen de datering van de gebeurtenissen in de Galatenbrief en die in Handelingen. 

Hiervoor verwijs ik naar de uitvoerige vergelijking daarvan in Witherington, The Acts of 

The Apostles.209 Een boek wat de besnijdenis bij Paulus uitvoerig behandeld is het boek 

van Peder Borgen, Paul Preaches Circumcision and Pleases Men.210 Ook zou het 

interessant zijn om te kijken naar de hypothese dat Timoteüs en Titus wel eens dezelfde 

persoon zouden kunnen zijn geweest.211 Hoezeer dat mij ook interesseert, toch wil ik 

daar in het kader van deze scriptie niet verder op ingaan. Na een korte weergave van de 

thematiek van de brief aan de Galaten wil ik verder kijken naar de eerste brief aan 

Korinthe, omdat deze mijns inziens een veel betere weergave geeft van de gedachtegang 

van Paulus, dan de polemische brief aan de Galaten.  

                                       
209 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles,  445-449 

210 P. Borgen, Paul preaches circumcision and pleases men and other essays on Christian origins,  Trondheim: 
Tapir, 1983 

211 Richard G. Fellows, Was Titus Timothy, Journal for the Study of the New Testament 81 (2001) 33-58. In dit 
artikel probeert Fellows aannemelijk te maken dat Timoteüs één en dezelfde persoon waren. 
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Galaten 

Heel kort weergegeven gaat het in Galaten om de besnijdenis als een middel tot behoud. 

Er werd door de Judaïsten gesteld dat de besnijdenis een noodzakelijke voorwaarde was 

om behouden te worden. Paulus gaat daar fel tegenin.  

Judaïsten zijn de joden die Jezus belijden als Messias, maar die ook geloven dat het 

houden van de wetten van Mozes en dan in het bijzonder de besnijdenis een vereiste is 

voor de heidenen. Wat zij denken komt naar voren in Handelingen 15:1,5 en valt terug 

te vinden in Galaten, Fillippenzen 3 en Romeinen 2:25-29 en 4:1-12. Zij steunen op het 

Oude Testament voor hun visie op de besnijdenis en dan met name op Genesis 17:9-14. 

Zij concludeerden waarschijnlijk op grond van Gen 17:13 dat dit verbond een eeuwig 

verbond is212. Paulus gaat daar in Romeinen 4 en Galaten 3 op in.213 Paulus argumenteert 

op de wijze van gezerah shawah.214 

Hvalvik geeft aan dat Paulus niet kan accepteren dat de besnijdenis een voorwaarde is 

voor behoud. 215 Het verduisterde de blik op het evangelie en bedreigde de christelijke 

vrijheid. Dat wil echter niet zeggen dat Paulus hiermee ook fel tegen de besnijdenis op 

zich was. De reden waarom Paulus de brief aan de Galaten schrijft is zijn woede om de 

rol die de besnijdenis heeft. Zo moet deze brief ook gelezen worden. Het is geen brief die 

een uitgebalanceerde uitdrukking is van Paulus standpunten, daar is deze brief veel te 

polemisch voor.216   

Lüdemann stelt: ―the polemic statements of Galatians are not timeless dogmatic 

statements, and Paul‘s concepts of freedom allowed him ‗to become a Jew to the Jews‘ (1 

Kor. 9:19).217 Daarom kan het volgens Witherington best zijn dat Paulus Timoteüs wel 

besneden heeft omdat dit binnen zijn beeld van vrijheid paste.218 

In dat kader is ook 1 Kor 7:19 te plaatsen: ―Want besneden zijn betekent niets, en 

onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.‖ Dat sluit 

trouwens weer helemaal aan bij de uitkomst van de apostelvergadering, waar de 

uitkomst nu juist de nadruk legde op de geboden van God en juist niet op de besnijdenis. 

Dat is nu precies ook waar de discussie in Handelingen met de Judaïsten om ging.  

 

Besnijdenis van Titus 

Na een korte beschrijving wie Titus was, wil ik vervolgens kijken naar Gal 2:3. 

Titus was een Griek (Gal 2:3) en een medewerker van Paulus. Hij zou bekeerd kunnen 

                                       
212 Schreiner,  Paul, apostle of God’s glory in Christ, 37  

213 Mimouni, La circoncision dans le monde judéen aux époques grecque et romaine, 238 

214 Mimouni, La circoncision dans le monde judéen aux époques grecque et romaine,238 

215 Hvalvik, Paul as a Jewish Believer-According to the Book of Acts, 136 

216 Hvalvik, Paul as a Jewish Believer-According to the Book of Acts, 152 

217 Lüdemann,  Das frühe christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte, 180 

218 Witherington III, The Acts of the Apostles,  476 
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zijn door Paulus (Titus 1:4). Volgens 2 Kor 8:6,16,23 was Titus verantwoordelijk voor de 

collecte voor Jeruzalem. In Handelingen wordt Titus niet genoemd. Volgens 2 Tim 4:10 is 

hij aan het werk geweest in Dalmatië en volgens Titus 1:5 is hij aan het werk geweest in 

Kreta.219 

Titus werd meegenomen door Paulus als onbesneden christen uit de heidenen. Hij blijkt 

volledig geaccepteerd te worden als lid van de christelijke kerk. Dit werd echter pas 

bereikt na hevige discussies tussen de groepen op de vergadering (2:4,5). Dat Paulus 

deze brief schrijft geeft al aan dat de discussie niet opgehouden is bij deze vergadering. 

Dat blijkt wel uit de vele plaatsen waar Paulus ingaat op de besnijdenis (Gal 2:7,8,9, 

12;5:1-11; 6:12,13,15; Rom 2:25-39; 3:1,20; 4:9-12; 15:8; 1 Kor 7:19; Fillip 3:3-

5).Terwijl de ―valse broeders‖ geëist hadden dat Titus besneden zou worden, hadden de 

andere jodenchristenen hun eis verworpen. Voor hen was besnijdenis niet onontbeerlijk 

voor behoud.220 Dit weerspiegelt volgens Betz een discussie binnen het jodendom: ―We 

know that in Paul‘s time Judaism was not unanimous as to whether or not proselytes 

must without exception undergo circumcision.221 

Het interne joodse debat is een intern christelijk conflict geworden.222  

Het is trouwens eerder verbazingwekkend dat Titus niet besneden is dan dat Timoteüs 

wel besneden is, zo is op te maken uit het taalgebruik in Galaten 2:3. Maar zelfs, avllV 

ouvde., werd Titus niet gedwongen om te worden besneden. De verbazing die meestal 

gevonden wordt in de besnijdenis van Timoteüs blijkt getuige Galaten 2 nu juist te liggen 

bij het niet besneden worden van Titus.  

 

Galaten 5 

In Galaten 5:5,6 gaat Paulus in op de gerechtigheid uit het geloof, evk pi,stewj evlpi,da 

dikaiosu,nhj avpekdeco,meqa, wij verwachten, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid/ 

rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid is dus alleen te vinden in het geloof in Jezus 

Christus, zo maakt Paulus vervolgens duidelijk als hij in vers 6 het geloof in Jezus 

Christus tegenover de besnijdenis plaatst. In Christus staan geloof en (on)besnijdenis 

tegenover elkaar. ou;te peritomh, ti ivscu,ei ou;te avkrobusti,a, noch besnijdenis heeft kracht, 

noch de voorhuid. Paulus maakt hier helder dat de kracht te vinden is in het geloof en 

niet in deze ―bijzaken‖. Het gaat om geloof, dat door de liefde gewerkt wordt, pi,stij diV 

avga,phj evnergoume,nh.  

Gal 5:11 is een vers waarin volgens Martyn een verwijzing zou kunnen zitten naar de 

besnijdenis van Timoteüs.223 Volgens hem zou dit gegeven bekend geweest kunnen zijn 

bij de ―broeders‖ in Galatië. Dit zou de reden geweest kunnen zijn dat Paulus verweten 

                                       
219 Betz, Galatians, 84 

220 Betz, Galatians, 89  

221 Betz, Galatians, 89 

222 Betz, Galatians, 89 

223 Martyn, Galatians, 477 
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werd in het verleden wel de besnijdenis te prediken en nu niet meer. Het is echter maar 

de vraag of de besnijdenis van Timoteüs al had plaatsgevonden, dat hangt af van de 

datering van dit gedeelte.  

Martyn wijst erop dat het woord besnijdenis op één uitzondering na letterlijk voorkomt in 

Galaten en dat dit dus hier ook letterlijk geïnterpreteerd moet worden.224 Deze verklaring 

van Martyn zou heel goed passen in het harmoniseren van de besnijdenis van Timoteus 

en Titus, maar is toch niet bruikbaar.  

Het hangt hier namelijk helemaal af van de vertaling van dit vers. Eivv peritomh.n e;ti khru,ssw 

kan namelijk zowel vertaald worden met dat Paulus nog steeds de besnijdenis predikt, 

als met dat Paulus de besnijdenis erbij zou prediken. Dat heeft te maken met de 

vertaling van het woord e;ti dat twee dingen kan betekenen, namelijk: ―nog steeds‖ of 

―erbij‖. 225 Hier is de vraag aan de orde of Paulus de besnijdenis in het verleden wel heeft 

gepredikt of niet. De ene vertaling suggereert dat Paulus niet gestopt is met het preken 

van de besnijdenis, terwijl de andere vertaling juist aangeeft dat Paulus het erbij, 

bovenop het evangelie van het kruis van Christus zou preken, als een aanvullende 

verplichting. In beide gevallen wordt er de verbinding gelegd tussen de besnijdenis en de 

vervolging. Het niet-preken van de besnijdenis brengt vervolging,  diw,kw, met zich mee. 

Witherington zegt dat Paulus nu juist vervolgd wordt voor zijn gebrek aan het preken van 

de besnijdenis.226  

Dit vers is mijns inziens moeilijk te gebruiken in de discussie over de besnijdenis van 

Timoteüs. Omdat het speculatief is om te zeggen dat dit vers verwijst naar de 

besnijdenis van Timoteüs. Wel wordt hieruit duidelijk dat Paulus een contrast aangeeft. 

Hij plaatst khru,ssein Cristo.n tegenover khru,ssein peritomh.n. Paulus verkondigt Christus 

en niet de besnijdenis. Als hij nog wel de besnijdenis had verkondigd was er geen 

probleem geweest, maar Paulus laat nu juist hier zien dat hij Christus verkondigt. De 

verkondiging van de besnijdenis en de verkondiging van Christus zijn voor Paulus met 

elkaar in contrast. Het is volgens Betz maar de vraag of het verwijt luidt dat hij de 

besnijdenis niet verkondigt. Paulus maakt er zijn eigen woorden van, om daarmee helder 

te maken wat hij wél doet. Dat blijkt wel uit de zin peritomh.n e;ti khru,ssw.  

De uitleg van dit vers is dus uiterst moeizaam. Het is niet voor niets dat Betz zegt: ―We 

will probably never know whether Paul denies simple ―slander‖ or an allegation which in 

part was true‖.227 
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1 Korinthe 
Gezien de polemische strekking van de Galatenbrief en de veel directere lijn tussen 

Handelingen en Timoteüs en de brieven aan Korinthe wil ik kijken naar de eerste brief 

aan Korinthe. Dat is een brief waarin ook verwezen wordt naar Timoteüs en die het 

daarom eenvoudiger maakt om ook lijnen te trekken naar het gebeurde in Handelingen 

16:3. Ook al wordt niet over deze gebeurtenis geschreven, deze brief sluit daar mijns 

inziens wel bij aan.  

In 1 Korinthe gaat het over enerzijds de vrijheid, het niet meer gebonden zijn aan allerlei 

dingen, maar daarnaast gaat het ook over het rekening houden met de ander. Dit laatste 

is een belangrijk onderwerp in de hele brief. Houdt rekening met elkaar. Dit geldt voor 

alle terreinen van het leven. Een mens staat niet alleen ten opzichte van God, maar een 

mens staat ook altijd in verhouding met een ander. Is het niet zijn man of vrouw dan wel 

zijn medebroeders en zusters. Paulus werkt dat uit in zijn spreken over het eten van 

offervlees, over het trouwen en over het avondmaal. Vrijheid is een hoog goed, maar de 

liefde staat daar nog boven. Paulus heeft het over vrijheid om daarmee de verhouding 

tot de dingen aan te geven. Een mens is vrij in Christus, maar dit houdt niet in dat hij of 

zij geen rekening zou moeten houden met iemand anders. 

Paulus maakt duidelijk dat de besnijdenis een totaal ondergeschikt onderwerp is. Hij 

roept veel meer op vooral te blijven wat je bent en je te richten op Christus (1Kor 3:23) 

en op elkaar. Het is opvallend dat voor Paulus de besnijdenis helemaal niet zo‘n punt is, 

maar veel meer de dingen waarin de relatie met anderen van belang is. Men zondigt bij 

het eten van offervlees niet in de eerste plaats ten opzichte van God, maar men zondigt 

ten op zichte van elkaar en daarmee ook naar God (1 Kor. 8). Dat is het geval als een 

medechristen, die zwak is, verleid wordt tot het eten van het offervlees en daarmee zijn 

of haar vrijheid kwijtraakt.  

 

Er wordt in deze brief over Timoteüs gesproken in 1 Korinthe 4:17. Daar wijst Paulus 

erop dat hij Timoteüs stuurt en dat hij hen: ―mijn wegen in Christus Jezus in herinnering 

zal brengen‖. Timoteüs is dus degene die Paulus stuurt om de wegen van Jezus in 

herinnering te brengen.228  

De zending van Timoteüs en zijn herinnering aan ta.j o`dou,j de wegen, die Paulus leert, 

staan in samenhang met de oproep tot navolging in 4:16. Met ―de wegen‖ wordt niet 

bedoeld dat de Korintiërs de wegen van Paulus vergeten zijn, maar wel dat ze er aan 

herinnerd worden deze weg met hem te gaan. Daarbij gaat het niet alleen om het 

persoonlijke leven, maar ook om het christelijke bestaan in algemene zin, volgens 

Lindemann.229 

                                       
228 Furnish, II Corinthians, 27  
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Paulus noemt Timoteüs ―mijn geliefde kind‖. Dit woordgebruik kan betekenen dat 

Timoteüs door Paulus christen geworden is.230 Mimouni noemt Timoteüs één van Paulus 

bekeerlingen.231 

Voor Paulus was Timoteüs de beste die hij kon sturen, getuige Fillipenzen 2:20 ―Want ik 

heb niemand die u zo goedgezind is en zo trouw voor uw belangen zal opkomen.‖ 

Timoteüs was een zeer gewaardeerde medewerker van Paulus. Dit blijkt ook wel uit de 

vele opschriften van brieven waarin ook zijn naam wordt genoemd (1Thess 1:1, 2 Kor 

1:1, Fillippenzen: 1:1). Hij was ook veel onderweg met opdrachten voor Paulus (1 Kor 

16:10, 1 Thess 3:2, Fillip 2:19). Daarnaast is hij sinds de stichting van de gemeente in 

Korinthe daar bekend (vgl Hand 18:5)232. Daarom lijkt pisto,j in 1 Kor 4:17 nogal 

overbodig, volgens Schrage, maar is dit vooral bedoeld om de opname en erkenning van 

Timoteüs te verzekeren233. Paulus ziet dus blijkbaar de noodzaak om Timoteüs in het 

bijzonder aan te bevelen. Paulus is er alles aan gelegen dat niet alleen Timoteüs, maar 

vooral ook de boodschap die hij brengt volledig serieus genomen wordt. Dit pleit mijns 

inziens er nu ook juist voor dat Paulus rekening heeft gehouden met de ontvangst van 

zijn boodschap en welke rol de boodschapper daarin speelt.  

Timoteüs is niet alleen maar een drager van een brief, maar ook iemand die zelfstandig 

het werk van de Heer doet (1 Kor 16:10). Ondanks deze zelfstandigheid en de 

collegialiteit, laat Paulus de laatste verantwoording niet aan Timoteüs over. Dat doet hij 

niet vanwege gebrek aan vertrouwen in Timoteüs, maar wel om duidelijk te maken dat 

het fundament al vastligt. Timoteüs mag helpen herinneren aan wat Paulus geleerd 

heeft, dat is zijn taak.234 De zending van Timoteüs moet echter ook weer niet zo 

begrepen worden, dat Paulus zelf niet wil komen (1 Kor 4:18). 

 

1 Korinthe 4:17 

Een ander gedeelte dat van belang is in de discussie over de besnijdenis van Timoteüs 

door Paulus is 1 Kor 7:14 “Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe 

en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw 

kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd”. Hier heeft Paulus het over het gemengde 

huwelijk. Paulus brengt hier de regel in het leven dat de gelovige partner in een 

gemengd huwelijk niet alleen de huwelijkspartner heiligt of reinigt, maar ook zijn of haar 

kind. Dit is geen bewijs van een matrilineair principe volgens Witherington, maar wel 

maakt het duidelijk dat de rituele situatie van de ouder die ook van het kind bepaald.235  
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Voor de mensen in Korinthe zou juist de ongelovige partner de gelovige verontreinigen, 

ontheiligen. De ongelovige krijgt deel aan de heiligheid van de gelovige.236 In dit verband 

houdt ‗geheiligd zijn‘, d.w.z. ‗apart gezet zijn voor God‘ niet automatisch in dat zij 

behouden zijn voor de eeuwigheid, zie vers 16.237 Dit ‗geheiligd zijn‘ lijkt dan ook het 

meest op het heilig zijn van het nog ongelovige joodse volk (Rom 11:16). Het houdt in 

dat God op een speciale manier hen op het oog heeft en met hen bezig is, niet in de 

laatste plaats door het voorbeeld van hun gelovige man of vrouw (zie 1 Petr. 3:1). 

Paulus laat de Korintiers aan de hand van hun eigen redeneringswijze zien, dat ze 

ongelijk hebben, ―Immers, dán zijn jullie kinderen onrein.‖ Dit zou het gevolg zijn van 

hun denkwijze, volgens welke heiligheid niet overdraagbaar is aan een ongelovige. 

Kinderen zijn ‗heilig‘, apart gezet, omdat ze door een gelovige ouder worden opgevoed. 

Dit geheiligd zijn is dus in zekere zin overdraagbaar aan diegenen met wie een gelovige 

een levensband onderhoudt.   

In dit vers draait Paulus een Korinthisch thema van het gemengde huwelijk om. Hij 

maakt duidelijk dat hoewel een gemengd huwelijk verontreiniging en ontheiliging lijkt te 

impliceren, Gods macht ―sich nicht in ein abgeschlossenses Ghetto zurückziehen braucht, 

sondern als heiligende Kraft auch auf >Profanes< übergreift‖.238 Levens- en 

geslachtsgemeenschap met een niet-christen is dus noch gevaarlijk, noch verstorend 

voor de gemeenschap met God, volgens Schrage.239  

Verder ligt het accent in dit vers op de status van de christen en niet op die van de niet-

christen. De christen hoeft zelfs niet binnen een verbintenis met een niet-christen te 

vrezen voor verontreiniging en kan ook binnen het huwelijk aan de greep van vreemde 

machten onttrokken worden.240  

Lindemann geeft aan dat Paulus hier niet vraagt dat de christelijke huwelijkspartner de 

ongelovige partner probeert te bekeren, maar dat hij of zij de christelijke 

huwelijkspartner als geheiligd beschouwt. Het gemengde huwelijk is geen gevaar voor 

een christen. Gods heiligende kracht is sterker dan het ongeloof van anderen. 

Lindemann241 wijst hierbij op Leviticus 21:8 en 1 Clemens 46:2.242  

 

Als Paulus het heeft over kinderen uit zo‘n gemengd huwelijk wordt, volgens Schrage, in 

de eerste plaats bedoeld dat zij hun gelovige vader of moeder ook niet kunnen 

ontheiligen.243 Zij zijn niet gedoopt want dan zouden ze al heilig moeten zijn en dat zijn 

ze blijkbaar niet. Waarom ze niet gedoopt zijn is een ingewikkelde vraag. Dit zou te 
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maken kunnen hebben met het feit dat de niet-christelijke ouder, of het kind zelf,  niet 

instemde met de doop.244 

Lindemann maakt duidelijk dat het hier uiteindelijk helemaal niet zozeer gaat om de 

kinderen, maar dat het meer een voortzetting is van Paulus‘ argumentatie. Ook voor de 

kinderen is Gods heiligende kracht sterker dan het ―ongeloof‖. 245 

Als we dit betrekken op de besnijdenis van Timoteüs dan zien wij hier niet een 

matrilineair principe, maar veel meer een principe waarbij het kind als geheiligd wordt 

beschouwd door de gelovige ouder. De moeder van Timoteüs kon haar zoon dus als 

geheiligd zien. Dit valt echter niet te betrekken op het familierecht, daar gaat het Paulus 

hier niet om. Toch sluit dit gedeelte niet uit dat een kind verbonden is met de gelovige 

ouder. Dat is nu precies wat we ook bij Timoteüs zien. Hij is met zijn geloof nu juist 

verbonden met zijn moeder. 

Vanaf vers 17 geeft Paulus aan dat een ieder moet leven zoals hij geroepen is: kai. ou[twj 

evn tai/j evkklhsi,aij pa,saij diata,ssomai, ―zo schrijf ik het in alle gemeenten voor‖. Paulus 

geeft dus uitdrukkelijk aan dat dit niet specifiek slaat op de gemeente in Korinthe, maar 

ook voor andere gemeenten geldt. Paulus geeft in vers 18-20 en vers 21-23 verder aan 

wat hij bedoelt. Het gaat hier om het wel of niet besneden zijn en om het dienstknecht of 

vrije zijn. Lindemann geeft aan dat het in vers 18 gaat om het verschil jood-heiden, maar 

dat Paulus om dat verschil aan te duiden het lichamelijke verschil tussen besneden en 

onbesneden gebruikt.246 Het is ongehoord wat Paulus hier zegt, omdat voor joden nu 

juist de besnijdenis het kenmerk is van het behoren tot het volk en het verbond van God.  

Dit gedeelte sluit nauw aan bij Galaten 5:6 en 6:15. Schrage zegt dat zowel besneden als 

onbesneden ―niets‖ is, en: ―weder soteriologisch noch verhaltensorientierend in Heils- 

und Herrschaftsbereich Jesu Christi etwas zählen‖.247 

 

Besnijdenis is niets? 

Als we vervolgens kijken naar 1 Kor 7:19 en 20, wat door Fitzmyer als één van de grote 

tegenstrijdigheden met de besnijdenis van Timoteüs wordt gezien,248dan valt op dat daar 

het belang van het besneden zijn volledig wordt ontkend: ―De besnijdenis is niets, en de 

voorhuid is niets, maar wél het onderhouden van de geboden van God‖. Hier wordt 

echter ook niet beweerd dat het onbesneden zijn volledig onbelangrijk is. Ik zie dan ook 

niet in waarom dit strijdig zou zijn met Hand. 16:3. De besnijdenis is niets. Daarmee 

wordt aangegeven dat de besnijdenis geen reden meer is van behoud. Het is geen reden 
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van uitverkiezing meer.249 Mijns inziens is dus dit gedeelte niet strijdig met de boodschap 

uit Handelingen 15 en 16, maar sluit het daar nu juist helemaal bij aan. 

Vers 20 geeft nu juist aan waar het Paulus om gaat, namelijk: Laat ieder blijven in de 

roeping waarin hij is geroepen‖. Het gaat Paulus er dus niet om de dingen te veranderen, 

maar juist om de dingen te stabiliseren. Paulus legt nu juist in eerste Korinthe-brief de 

nadruk op het reguleren van bestaande praktijken om orde en structuur te brengen in de 

gemeente, als het bijvoorbeeld gaat om het avondmaal.  

Het is dan ook niet terecht om te zeggen op grond van 1 Kor 7:19 dat Paulus een 

schokkende verandering probeert teweeg te brengen in de bestaande praktijk van de 

besnijdenis. Paulus probeert juist aan te geven dat het gaat om het onderhouden van de 

geboden van God. Daarbij is het punt van het wel dan niet besnijden een ondergeschikt 

punt. Paulus probeert in deze brief nu juist orde in de dingen aan te brengen. Besnijdenis 

staat daarbij duidelijk onder het onderhouden van de geboden van God. Dat zou je ook 

de conclusie kunnen noemen van de Apostelvergadering in Jeruzalem, waar men het 

erover eens was dat niet de besnijdenis, maar het onderhouden van de geboden van God 

het belangrijkste is. Daarom was het voor Paulus ook geen probleem om deze boodschap 

aan de christenen over te brengen. Paulus maakt hiermee duidelijk wat de plaats is van 

de besnijdenis en geeft in dat verband aan dat een ieder moet blijven in de roeping 

waarin hij geroepen is. Een ieder moet blijven zoals Jezus hem riep. Dat lost de vraag 

inzake Timoteüs dus niet direct op. Hij moet blijven wie hij was: als hij heiden is, dan dus 

heiden, als hij jood is, dan dus jood. Redenerend vanuit dit gedeelte moet dus gezegd 

worden dat Paulus Timoteüs geen andere status zou geven dan hij al had. Dat Timoteüs 

voor Paulus dus al een jood geweest moet zijn en dit alleen bevestigd werd door de 

besnijdenis. ―De besnijdenis is niets‖ geeft aan dat de besnijdenis van ondergeschikt 

belang is. Dat lijkt een heel ander geluid dan in de brief aan de Galaten. In deze brief kan 

een Paulus echter anders over de besnijdenis spreken omdat hier de besnijdenis geen 

voorwaarde is voor behoud. Hier zijn het weer andere dingen waar Paulus zich over 

opwindt. De viering van het avondmaal is daar een goed voorbeeld van (1 Kor 11), maar 

ook de opstanding uit de doden (1 Kor 15). 

 

Paulus jood of heiden? 

In 1 Kor 9:13 heeft Paulus het over de tempel. Met het woord wat hij gebruikt voor 

altaar qusiasth,rion blijkt dat hij het heeft over de tempel in Jeruzalem. In het 

taalgebruik legt Paulus de verbinding tussen zijn dienst aan Christus en de dienst in de 

tempel. Dit hoofdstuk legt de verbinding tussen jodendom en christendom. In 1 Kor 

9:19-23 gaat het volgens Schrage om slavernij en vrijheid.250 Vanuit deze tegenstelling 
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moet dit gedeelte gelezen worden. Paulus wil zelfs als slaaf mensen winnen. Hij wil zijn 

vrijheid inleveren om daarmee mensen voor Christus te winnen. 

Er moet dus niet geconcludeerd worden dat Paulus nergens voor stond en dat alles maar 

om het even was. Dat zou je kunnen concluderen uit vers 20, ―voor de joden ben ik een 

jood geworden‖, maar zo moet dat niet opgevat worden.  

Het gaat er hier niet om dat hij daadwerkelijk een jood is geworden. Nee, het gaat er 

hier om dat hij als een jood is geworden. Hij is tot op zekere hoogte solidair met hen.251 

Paulus hoeft namelijk helemaal geen jood meer te worden, hij was het al. Schrage stelt 

dat hij, omdat hij christen is, noch jood, noch heiden is (Gal 3:28). Hij kan echter 

daardoor wel weer tijdelijk jood worden, om joden te winnen.252 Paulus is w`j VIoudai,oj 

geworden. Hij gebruikt VIoudai,oi alleen maar in Gal 2:15, maar verder noemt hij zich 

VIsrahli,thj. Het in Gal 2:9 genoemde onderscheid geldt blijkbaar niet meer (Rom 11:14), 

of Paulus heeft het niet ‗strictu sensu‘ opgevat, zoals Lindemann stelt.253 Het begin van 

vers 20, gi,nomai ẁj drukt hier niet zozeer uit waarmee Paulus zich identificeert, het drukt 

veel meer de ingezette beweging naar anderen toe uit vanuit de vrijheid. Het gaat hier 

volgens Schrage om ―das aus der Liebe kommende Sich-neben-den anderen-Stellen.254 

De aanpassing zit dus niet in de inhoudelijke aanpassing van het evangelie aan de smaak 

van de hoorders, maar het gaat om de aanpassing van de verkondiger. Die aanpassing 

heeft volgens velen255 te maken met het houden van joodse zeden en gebruiken, maar 

ook op joodse leervormen.256 Hier blijkt opnieuw de verbinding die er is tussen Paulus en 

het jodendom.  

Dat blijkt wel uit 2 Kor 11:24 waar Paulus iets uit zijn biografie vertelt: ―Door de joden 

ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft‖. Volgens Hvalvik is er genoeg 

reden om te veronderstellen dat Paulus‘ missionaire strategie inhield dat hij altijd begon 

in de synagoge.257  

Dit gedeelte is ook van groot belang volgens Hvalvik voor het beeld van Paulus als jood. 

Blijkbaar werd hij door de autoriteiten als jood gezien, maar ook Paulus zag zichzelf als 

jood.258 

Paulus heeft er dus blijkbaar alles aan gedaan om als een jood te worden. De besnijdenis 

van Timoteüs zou in dit kader dus niet onmogelijk zijn. Paulus eist van zichzelf een 

aanpassing als verkondiger, waarom zou hij dat ook niet van Timoteüs hebben gevraagd? 

Zolang de boodschap van het evangelie, de vrijheid in Christus, niet in het geding is, kan 

de verkondiger Paulus, maar ook de verkondiger Timoteüs,  in de besnijdenis meegaan. 
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Als echter de vrijheid in geding komt, zoals in Galaten 2:3 dan wijkt Paulus geen 

duimbreed.  

In deze brief maakt Paulus elke keer de afweging tussen wat echt belangrijk is en al het 

andere wat daarnaast van minder belang is, wat door Paulus als onbelangrijk wordt 

neergezet. 1 Kor 13 is daarvan wel het beste voorbeeld. Tegen de liefde, avga,ph, kan 

uiteindelijk niets op.  

 

Het laatste gedeelte in de eerste Korinthe brief waar Timoteüs in voorkomt is 16:10. 

Paulus wijst erop dat Timoteüs in zijn voetsporen gaat. De mensen moeten erop toezien 

dat hij niet zonder vrucht zijn werk doet. Schrage verbindt dit met Handelingen 19:22, 

waar Timoteüs over de landweg naar Korinthe reist. Timoteüs is al onderweg en de brief 

zal eerder dan hij in Korinthe aankomen, omdat de weg door Klein-Azië en Macedonië 

een tijdrovende route is. Daar komt de onzekerheid vandaan in het spreken over of en 

wanneer Timoteüs aankomt in Korinthe.259 De brief werd waarschijnlijk verscheept en 

kon dus daardoor sneller aankomen in Korinthe (Hand. 19:22).260 

Een ander punt, wat ook al in 1 Kor. 4:17,18 ter sprake is gekomen, is de komst van 

Timoteüs en niet van Paulus. Paulus wijst erop dat zij Timoteüs niet te gering moeten 

achten, maar naar hem moeten luisteren, niet om wie hij zelf is, maar om de boodschap 

die hij brengt. Hij verricht het werk van de Heer. Daar wordt zijn autoriteit uit afgeleid en 

niet uit de apostolische autoriteit die hij in herinnering zou moeten roepen.261 Er wordt 

ook gesuggereerd dat er tegenstand op de loer zou liggen voor Timoteüs in Korinthe. In 

2 Kor 1:1 wordt Timoteüs als medeafzender genoemd, terwijl de moeizame contacten 

tussen Korinthe en Paulus door Titus werden waargenomen. Dat zou er voor kunnen 

pleiten dat Timoteüs in Korinthe weinig steun had. Hij was namelijk vroeger in Korinthe 

geweest (2 Kor 1:19).262 

Uit dit gedeelte blijkt dat er voor Timoteüs heel wat steun van Paulus nodig is, of beter 

gezegd, dat Paulus deze steun nodig vindt. Timoteüs krijgt autoriteit niet in de eerste 

plaats doordat hij die van Paulus krijgt, maar vooral door de boodschap die hij brengt. 

Daar moet Timoteüs op beoordeeld worden.  

 

Concluderend kan gezegd worden dat in de brief aan de Galaten Paulus fel tekeer gaat 

tegen diegenen die de besnijdenis als voorwaarde van behoud zien. Dat is de reden dat 

Paulus niet wil dat Titus besneden wordt. Voor Paulus zijn de verkondiging van Christus 

en de verkondiging van de besnijdenis met elkaar in contrast. Paulus laat wel zien dat 

uiteindelijk noch besnijdenis, noch voorhuid kracht hebben, maar het geloof dat door de 

liefde gewerkt wordt (Gal 5:6). Dat sluit weer helemaal aan bij de eerste brief aan 
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Korinthe, waar Paulus laat zien dat hij rekening houdt met de joden. Hij maakt in deze 

brief een afweging tussen de dingen die van groot belang zijn en die van minder,van 

ondergeschikt belang zijn. Dit loopt uit het hoogste, de liefde, avga,ph. Paulus doet zijn 

best om Timoteüs en de boodschap die hij brengt, aan te bevelen in Korinthe. Verder laat 

Paulus zien dat een christen niet verontreinigd wordt door de omgang met een niet-

gelovige partner of kind. Gods heiligende kracht is sterker dan het ongeloof van anderen.  

Paulus stelt dat de besnijdenis en de voorhuid ―niets zijn‖, om daarmee aan te geven dat 

er belangrijker zaken zijn, namelijk het onderhouden van de geboden van God. Paulus 

laat hier zijn jood-zijn zien. Paulus kiest vanuit de vrijheid, wat een ander belangrijk 

thema in deze brief, om als een jood te zijn. Hij past zich aan als verkondiger. Dat zou hij 

ook van Timoteüs hebben kunnen vragen.  

Het ging Paulus namelijk niet alleen om Timoteüs, maar vooral ook om de boodschap die 

hij bracht. 
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Hoofdstuk 4 

 

Geloofsbrieven 

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik gekeken naar de joodse achtergrond van 

Timoteüs, daarna naar wat er in Handelingen over deze dingen wordt gezegd. Vervolgens 

heb ik gekeken naar de Paulijnse brieven. Nu wil ik tenslotte kijken naar wat er in de 

zogenaamde pastorale brieven 1 en 2 Timoteüs en Titus over Timoteüs wordt gezegd.  

Er is nogal wat discussie over wie 1 en 2 Timoteüs geschreven heeft. Terwijl over de 

brieven 1 en 2 Korinthe geen discussie bestaat. Algemeen wordt aangenomen dat ze van 

Paulus zijn, terwijl dit bij de brieven aan Timothëus wel anders ligt. Er zijn weinig 

commentaren die deze brieven aan Paulus toeschrijven, al is de opvatting dat deze 

brieven helemaal niet van Paulus zijn wel aan het verschuiven. Er wordt tegenwoordig 

steeds meer verondersteld dat er authentieke stukken van Paulus in deze brieven staan. 

De huidige stand van zaken is dat er een soort middenpositie wordt gevonden. Tussen 

enerzijds dat deze brieven niet van Paulus zijn en anderzijds dat ze wel van Paulus zijn. 

Het taalgebruik is in ieder geval zo verschillend van de Paulijnse brieven, dat deze 

brieven haast wel door iemand anders geschreven moeten zijn.263 Opvallend genoeg lijkt 

het taalgebruik nu juist het meest op die van Lukas-Handelingen. Er is dus ook een 

theorie die Lukas als de schrijver van de Pastorale brieven ziet.264 

De amanuensis hypothese gaat er vanuit dat deze brieven door een andere schrijver zijn 

geschreven dan andere brieven van Paulus, maar wel bij Paulus vandaan komen. 265  

Het is mijns inziens dus nodig deze brieven op zijn minst te zien als brieven die in lijn 

lijken te staan met wat Paulus heeft gezegd in zijn andere brieven en ook authentieke 

Paulus-citaten zouden kunnen bevatten. 

Voor dit hoofdstuk is het van belang om te kijken naar hoe er gesproken wordt over 

Timoteüs in deze brieven en wat dat voor nieuwe informatie geeft over Timoteüs. Deze 

informatie kan dan weer meegenomen worden in het kijken naar de besnijdenis van 

Timoteüs. 
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Timoteüs, kind van Paulus 

In 1 Tim 1:2 en 2 Tim 1:2 wordt er gesproken over het feit dat Timoteüs een kind is van 

Paulus. Timoteüs is de geestelijke zoon van Paulus, waarmee de schrijver wil zeggen dat 

Paulus zijn autoriteit overdraagt aan Timoteüs en dat in die zin Timoteüs serieus 

genomen moet worden.  

De gedacht achter de formulering ―mijn waarachtig kind‖ is dat van verwantschap, met 

Paulus als de geïmpliceerde vader-autoriteitsfiguur.266 Paulus heeft het vaker over deze 

relatie als hij het heeft over Timoteüs of één van zijn andere medewerkers of 

bekeerlingen (1 Kor 4:17; 2 Kor 6:13; Gal. 4:19). Deze uitdrukking geeft een hechte 

relatie aan van zorg en intimiteit, al is dat nog meer te zien in de zin ―mijn geliefde 

zoon‖, wat in 2 Tim 1:2 staat. In de discussie over afstamming en geboorterechten, werd 

met het adjectief dat hier vertaald wordt met ―waarachtig‖ de legitimiteit van het kind 

uitgedrukt.267 Deze fictieve relatie wordt ook nog eens extra uitgedrukt in de beschrijving 

in Fillip 2: 22, ―U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind 

met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet.‖ Hier wordt Timoteüs beschreven als 

een kind dat zijn vader dient met echte toewijding.268 Hun geloof in Christus was de 

gezamenlijke basis van hun relatie. ―In het geloof‖ is het taalgebruik van Paulus voor het 

christenzijn. Dit laat hier zien op welk gebied Timoteüs Paulus‘ kind is en wat de 

gezamenlijke band is die hen samenvoegt tot een gezin. Dit taalgebruik bemoedigt niet 

alleen Timoteüs, maar ook de gemeenschap die deze brief ontving.  Paulus gebruikt de 

benaming ―kind‖, ―kinderen‖ meer. Hij gebruikt dit als naam voor zijn leerlingen en 

bekeerlingen.269 Dat er door het gebruik van gnh,sion (waar, echt) bedoeld zou worden 

dat Timoteüs uitstijgt boven andere leerlingen van Paulus is volgens Oberlinner niet aan 

de orde. Ook niet dat het zou betekenen dat Paulus Timoteüs bekeerd zou hebben. Een 

speciale verhouding met Timoteüs is niet uit deze woorden te herleiden. Het gaat hier 

volgens hem vooral om de legitimatie van Timoteüs als zijn boodschapper.270 Dat geeft 

de verbinding met evn pi,stei ook aan. Timoteüs is waarachtig kind in het geloof. 

Geliefd kind, geliefde zoon, is een uitdrukking die meerdere malen voorkomt. Het is een 

uitdrukking die juist in brieven wordt gebruikt. Dat beseft ook Lukas, wanneer hij in Hand 

15:25 avgaphto,j gebruikt, als het gaat om Barnabas en Paulus.271 Het drukt in 2 Timoteüs 

uit dat Timoteüs een leerling, volgeling, kind, is waar Paulus de voorkeur aan geeft, waar 

hij een voorliefde voor heeft.   
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Het verschil van 1 Tim 1:2  met 2 Tim 1:2 is te vinden in het gebruik van gnh,sion avgaphtovvvn, 

“geliefd kind” in plaats van gnh,sion te,knon, wat ―waar kind‖ betekent. Geliefd kind komt ook 

voor in 1 Kor 4:17. Paulus noemde zijn bekeerlingen ―geliefde kinderen‖. (1 Kor 4:14).272  

In 2 Tim. 1:2 wordt Timoteüs ―geliefd kind‖ genoemd. Het woord geliefd is zeker een 

uitdrukking van goedkeuring, bevestiging en intimiteit. Er is sprake van 

verantwoordelijkheid van een kind naar zijn vader, of van een leerling naar zijn leraar en 

er is sprake van een hechte vaderkind-relatie. Dit is de basis voor alles wat hierna 

komt.273 Het woord avgaphto,j geeft het speciale accent aan van de tweede Timoteüsbrief. 

Het karakter van deze brief wijst op het naderende einde van het leven van de apostel 

Paulus. In dat verband wordt Timoteüs volgens Oberlinner ‗geliefd‘ genoemd. Het gaat 

hier niet om een heel speciale verhouding tussen hen beiden, maar om de apostolische 

voortgang te markeren. Door de verbondenheid tussen Paulus en Timoteüs wordt de 

continuïteit verzekerd.274 

Ook hier gaat het net als in 1 Korinthe om de autoriteit die Timoteüs verleend wordt. Dit 

is opnieuw een autoriteit die gebaseerd is op wat hij ontvangen heeft en niet op wie 

hijzelf is.  

 

 

Timoteüs, kind van zijn (groot)moeder 

Zoals al bleek uit het gebruik van het woord ―geliefd‖ is de tweede Timoteüsbrief 

persoonlijker dan de eerste. Dit is ook te merken aan het taalgebruik. Daarin passen ook 

zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs (2 Tim. 1:5). Ze worden met naam 

genoemd. Dat geeft volgens  Oberlinner aan hoe groot het belang is van het staan in een 

geloofstraditie. Juist het gebruik van de naam van zijn moeder en grootmoeder geeft aan 

dat Timoteüs de derde generatie is. Dat krijgt zo de volle aandacht. Timoteüs is daarmee 

volgens Oberlinner een vertegenwoordiger: ―einer christlichen Generation, die schon 

zurückschaut auf den (christlichen!) Glauben der Eltern und Groβeltern. Der in seiner 

Person angesprochene Glaube ist die kritische Norm für die Christen der Past; der 

Maβstab ist dabei für “Timotheus” die Übereinstimmung mit der apostolischen 

legitimierten Glaubenstradition.275 Weiser zegt dat het geloof van Timoteüs in een 

―traditionsreichen, ja sogar generationenübergreifenden und familiär geprägten 

Zusammenhang steht‖.276 Het geloof van Timoteüs wordt hier dus niet alleen maar 

teruggevoerd op Paulus, maar ook op de familieoverlevering.  Dit moet men volgens 

Weiser echter noch op historische, noch op fictieve manier opvatten. Het gaat vooral om 

de Traditionsgebundenheit van zijn verkondiging en leer.277 Ook andere uitspraken in 2 
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Tim. hebben dit uitgangspunt. In 2 Tim 3:14 wordt Timoteüs opgeroepen om te blijven 

bij wat hij geleerd heeft en wat hem toevertrouwd is. Daar gaat het in 2 Tim 3:14 en 15 

om. Daar wordt op twee dingen gewezen: op wie hem heeft onderwezen en op wat er is 

onderwezen. De mensen die hem hebben onderwezen zijn Paulus en wellicht andere 

leraren, maar ook zijn voorouders, te weten zijn grootmoeder en moeder.278  

Er wordt niet voor niets een meervoud gebruikt in vers 14 bij ti,j. Dit geeft aan dat 

Timoteüs in een geloofstraditie staat waarin de kring steeds groter wordt. Hij staat in een 

lange rij van geloofsgetuigen. 

In 1 Tim 1:18 wordt er gesproken over profetieën. Welke dat geweest zijn is niet 

duidelijk.279 Wel is duidelijk dat Timoteüs mag steunen op wat hem gegeven is in het 

verleden, daarbij zijn ook de beloften, die hem gegeven zijn voor de toekomst.  Door 

daaruit te leven, daarmee te strijden, strateu,omai zal de strijd succesvol gevochten 

worden.  

In 2 Tim 1:15a worden de heilige schriften die hij van kindsbeen heeft meegekregen 

genoemd. Net als in 2 Tim 1:5 staat hier de traditie waarin hij staat op de voorgrond. 

Wat Timoteüs weet en geleerd heeft is blijkbaar geworteld in de traditie, wat op 

verschillende plaatsen wordt duidelijk gemaakt. Timoteüs leert van de voorvaderen 

(1:5), van Paulus (1:12; 2:2), van andere personen (3:14 ev.). Maar hij is ook van 

kindsbeen af aan vertrouwd met de heilige schriften (3:15). 

Door het gebruik van avpo. bre,fouj wordt de verbinding gelegd met 2 Tim. 1:5. Op beide 

plaatsen wordt de verbinding gemaakt tussen het geloof en de overlevering. Zo wordt er 

verwezen naar de geloofstraditie waarin hij staat. Maar er wordt ook nog een stap verder 

gezet, ook ―die Gottesoffenbarung an Israel‖ heeft betekenis.280  

Weiser maakt duidelijk dat het niet zozeer gaat om feitelijke biografische gegevens maar 

dat het hier gaat om een typering van kerkelijke ambtsdragers.281 Een ambtsdrager moet 

dan een man zijn die in een kerkelijke geloofstraditie staat. Daarnaast is een 

generatieoverstijgend christelijk gezinsleven van belang. Ook is de vertrouwdheid, van 

kindsbeen af aan, met de heilige schriften en het vertrouwen op de apostolische, 

Paulijnse overlevering van belang. Al de voorbeelden zijn volgens Weiser nu juist bedoeld 

om de algemene gedachte van het staan in de traditie over te brengen.282 

Marshall bestrijdt dat het hier om fictieve gegevens gaat. Hij wijst erop dat Timoteüs het 

geloof heeft meegekregen van zijn moeder en grootmoeder. Dat duidt hij als iets heel 

positiefs.283 Grootmoeders konden ook andere dingen vertellen, namelijk mythen en 

verzinsels (1 Tim 4:7). Timoteüs krijgt echter juist het geloof mee. Dit kan gaan om 
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christelijk geloof, of om joods geloof. Volgens Marshall zou het hier gaan om christelijk 

geloof. Als het zou gaan om joods geloof is de vraag, volgens Marshall, hoe het kan dat 

een vrome joodse vrouw getrouwd is met een niet-jood.284 

Als het gaat om de naam van Timoteüs‘ moeder en grootmoeder dan stelt Weiser dat de 

schrijver van Timoteüs dit uit de overlevering zal hebben begrepen. Hij was 

waarschijnlijk niet bekend met het boek Handelingen, maar wel met de overlevering 

waarop deze teruggaat. Deze namen waren voor Lukas niet bekend, anders zou hij ze 

wel genoemd hebben. De besnijdenis van Timoteüs wordt helemaal niet genoemd en zou 

voor de beschrijving van zijn gelovige (groot) moeder problemen hebben kunnen 

opleveren. Er is dus een gerede kans dat dit niet bekend was voor de schrijver van 2 

Tim.285 Zijn vader blijft helemaal buiten beeld.286 Het gemengde huwelijk van de moeder 

van Timoteüs is voor Merkel reden om vast te stellen dat zijn moeder zo vroom nu ook 

weer niet geweest kan zijn, anders was ze niet met een heidense man getrouwd. Op 

grond daarvan stelt hij dat daarom de schrijver van 2 Tim. het niet zozeer om de 

historische Timoteüs gaat, als wel om een voorbeeld van geloof, om daarmee de 

waarheid van het overgeleverde christendom te belichamen.287  

De namen van deze twee mensen suggereren dat Paulus deze twee vrouwen goed kende. 

Op grond van alleen deze gegevens is echter moeilijk te bewijzen hoe de relatie was 

tussen Paulus en Loïs en Eunice.  

Er is dus blijkbaar meer dan alleen de leer van Paulus. Authentiek geloof vraagt meer 

van ons dan alleen maar het steunen op leerstellige ideeën. Towner wijst erop dat 

loyaliteit en geloof in de huidige westerse cultuur vaak meer op het intellectuele niveau 

dan op het interpersoonlijke niveau terug te voeren is.288 Voor het begrip van deze 

passage is echter het interpersoonlijke van groot belang. Het geloof is een erfgoed. Het 

gaat hier om een geestelijke erfenis. Deze geestelijke erfenis is veel breder dan alleen 

maar de leer.  

Over de besnijdenis van Timoteüs wordt hier niets genoemd. Zijn moeder wordt opnieuw 

genoemd, net als in Handelingen 16:1. Wat aan de hand van de brieven aan Timoteüs 

duidelijk wordt, is dat de afstamming van Timoteüs van belang is en blijft. De overdracht 

van geloofskennis van generatie op generatie is een belangrijk punt. De rol van zijn 

vader is niet meer aan de orde. Er kan uit afgeleid worden dat het staan in de lijn van 

zijn moeder belangrijk werd gevonden. Het zou er voor pleiten om Timoteüs vanuit deze 

gedachte als een gelovige joodse jongen te zien, die later net als zijn moeder zich tot het 

christendom bekeerd heeft. Dat is in ieder geval de boodschap die hier wordt 

overgebracht. Voor de traditie van de vroege kerk was dit belangrijk om te horen. 
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Timoteüs, één van de meest belangrijke, zo niet de belangrijkste medewerker van 

Paulus, kon volledig worden vertrouwd. Hij had een goede basis meegekregen. Hier is 

zijn niet-joodse achtergrond helemaal uitgewist. Is dat omdat dat niet meer bekend was, 

of is dat omdat het niet relevant werd gevonden, of dat het beter was om dat niet te 

benadrukken?  

 

Waar of niet waar? 

Voor de intertekstuele dimensies lijkt de historiciteit zeer belangrijk. Er zijn veel 

pogingen gedaan om de brieven van Paulus, de deutero-Paulijnse brieven en 

Handelingen op één tijdslijn te krijgen. In deze scriptie is de datering een belangrijk 

punt, het zou dan ook voor de hand liggen om te proberen alle gebeurtenissen op één 

tijdslijn te krijgen. Toch meen ik dat het zoeken naar de historische momenten juist de 

intertekstualiteit wel eens kan belemmeren. Intertekstualiteit is namelijk veel meer dan 

het vast stellen van de raakpunten in de tijd. Mijns inziens zijn juist de andere 

raakpunten van veel grotere waarde. Al kijkend naar genoemde  nieuwtestamentische 

geschriften komt er toch wel een beeld naar voren van Paulus, die laveert tussen vrijheid 

en gebondenheid. Daarnaast komt er een beeld naar voren van Timoteüs, een 

belangrijke medewerker van Paulus, die Paulus dienend ter zijde staat. Het is het beeld 

van een vader en zoon. De vader gaat helemaal voor de verspreiding van het evangelie 

en doet daar werkelijk alles voor. De zoon gaat in zijn voetsporen. Eerst wellicht wat 

schuchter, maar de vader moedigt hem aan. Hij heeft genoeg meegekregen om verder te 

kunnen, daarin hoeft hij echt niet alleen naar Paulus te kijken. 

Timoteüs had een vader die al snel buiten beeld raakte. Die andere vader raakt des te 

meer in beeld. Het is zijn geestelijk vader, Paulus. 

Handelingen heeft het over de verspreiding van het evangelie en alle hindernissen die er 

zijn. Verschillende personen zijn onderdeel van die hindernissen, maar blijven op de 

achtergrond. Dat geldt ook voor Timoteüs. In 1 en 2 Timoteüs komt Timoteüs pas echt in 

beeld. Daar eindigt de eerste Timoteüsbrief mee: 1Tim. 5:23  ―Drink niet alleen maar 

water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij.‖ 

Timoteüs krijgt een gezicht.  

 
In 1 en 2 Tim. wordt een heel pleidooi gehouden om Timoteüs te ontvangen. Timoteüs 

wordt aanbevolen en hij wordt vooral ook als een voorbeeld gebruikt. Hij fungeert als 

voorbeeld voor mensen die een functie in de gemeente hebben. De schrijver maakt 

duidelijk dat Timoteüs in een gelovige lijn staat, tot zijn grootmoeder aan toe. De 

moederlijke lijn geeft Timoteüs een stevige status als gelovige. Hij wordt in geloof 

gedragen door het voorgeslacht.  De manier waarop Timoteüs wordt afgeschilderd, geeft 

aan dat er blijkbaar behoefte was aan een voorbeeld als Timoteüs. Het geeft ook aan dat 

er in de christelijke gemeente dringend behoefte was aan mensen met geloof en 

betrouwbaarheid. De achtergrond is daarom van groot belang. Dit sluit aan bij de 
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beschrijving van Timotëus in Handelingen. Ook daar wordt Timoteüs afgeschilderd als 

betrouwbaar, er werd goed van hem gesproken. Vanuit deze deutero-Paulijnse brieven 

kan in ieder geval vastgesteld worden dat de sociale- en geloofsachtergrond van iemand 

met een belangrijke taak in de gemeente van dermate groot belang was, dat daar deze 

twee brieven aan gewijd zijn.  

 

Titus 
 
De brief aan Titus bevat enkele verwijzingen naar de verhouding jodendom-christendom. 

Deze brief sluit aan bij wat er gezegd is in de eerste en tweede Timoteus‘ brief.  

Deze brief benadrukt de levenswandel van mensen en wijst de nadruk op de leer af. 

Daarbij gaat het vooral om de leer die volgens Paulus fout zou zijn. Het gaat er om hoe 

mensen die een taak hebben in de gemeente zich moeten gedragen. Daarbij gaat het om 

oudsten, maar ook om oude mannen en vrouwen en om weduwen. 

Hij gaat nogal fel tekeer tegen de joodse gelovigen. Dit omdat er eindeloos wordt 

geredeneerd over geslachtsrekeningen en andere joodse zaken. 

De besnijdenis komt als onderwerp niet voor. Wel wordt er gesproken over ‗gelovigen uit 

de besnijdenis‘.  

Deze brief lijkt vooral een duidelijk anti-joodse strekking te hebben. De figuur van Titus 

is daar in de brief aan de Galaten ook meer aan verbonden. Het is hier zoals we zullen 

zien niet anti-joods bedoeld. Maar ook hier is weer de thematiek van de vrijheid in 

Christus aan de orde.  

Er zijn twee gedeelten die ik uit deze brief wil behandelen. Namelijk 1:14 en 15 en 2:14. 

Deze teksten gaan namelijk over de verhouding jood-heiden. In 1:10 gaat het over 

―ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn‖. Hiermee wordt geen 

oordeel geveld over de mensen die uit de besnijdenis zijn, de jodenchristenen. Wel wordt 

volgens Oberlinner duidelijk gemaakt dat ze extra vatbaar zijn voor de joodse 

invloeden.289 Het probleem blijkt vooral te liggen bij de Joodse fabels (1:14 en 3:9) in de 

waarschuwing voor dwaze vragen, geslachtsregisters, twist en strijd over de wet.  

Men wordt in 1:14 opgeroepen om niet ―het oor te lenen aan Joodse verdichtsels en 

geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren‖. 

Oberlinner geeft aan dat het niet hoeft te betekenen dat hier wordt afgegeven op de 

joden zelf. Het gaat hier in de eerste plaats om het joodse denken, over de joodse 

traditie.290  

De geslachtregisters doen nog het meeste denken aan de thematiek die al eerder naar 

voren kwam bij het spreken over matrilinealiteit. In 1 Timoteüs 1:4 en in Titus 3:19 

wordt hierover gesproken. Wat er met deze geslachtsregisters wordt bedoeld is niet 

duidelijk voor Oberlinner, Mounce en Towner. Waarschijnlijk hebben de genoemde 
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geslachtregisters iets te maken met de genelaogieën in het Oude Testament. Mounce 

noemt deze geslachtregisters als onderdeel van de ketterij van Efeze. Hij ziet er 

weliswaar gnostische trekjes in, maar wil het niet herleiden tot de gnostiek.291 Volgens 

Roloff staat hier oivkonomi,an qeou/, leiding van God, tegenover de onzekere kennis uit 

geslachtregisters. Volgens hem zou het te maken hebben met een soort esoterisch 

denken, waarbij met behulp van Genesis 1 en 2 er lijnen worden getrokken naar het 

bovennatuurlijke.292 Zoiets dergelijks kwam ook voor in de gnostieke traditie.  

Daarnaast is er te denken aan ‗gewone‘ geslachtregisters. Als we namelijk kijken naar de 

functie van geslachtslijsten in het Oude Testament dan is dat vooral bedoeld om daarmee 

de eigen positie, of die van een belangrijk persoon, koning, Messias te verantwoorden. 

We hebben gezien dat dit voor priesters van groot belang is, getuige Ezra 7:1-5. Maar 

ook in het NT is dat het geval. In Lukas 3:23-38 wordt het geslachtsregister van Jezus 

genoemd,  weliswaar in omgekeerde volgorde. Ook bij Lukas is te zien dat een 

geslachtsregister van belang is. De afkomst was een reden om trots op te zijn of om zich 

voor te schamen (Agrippa I). Als de afkomst echter een reden wordt van behoud, of dit 

ervoor zorgt dat iemand zich daarop kan laten voorstaan, dan wordt er weer opnieuw 

onderscheid gemaakt tussen de één en de ander. In 2 Tim 1:5 wordt wel de moeder en 

grootmoeder van Timoteüs genoemd, maar is er geen reden om te veronderstellen dat 

Timoteüs zich daar op kon laten voorstaan. Het is slechts bedoeld om zijn staan in een 

traditie duidelijk te maken. Het is daarom uit den boze om geslachtsregisters te 

gebruiken om daaruit heilsbetekenis te verkrijgen.  

Dat geldt ook voor andere dingen, zoals fabels. In Titus wordt scherpe taal gesproken om 

daarmee duidelijk te maken, dat het alleen gaat om wie wij in Christus zijn. Dat lijkt 

tegen het jodendom en tegen de wet in te gaan. Oberlinner maakt echter duidelijk dat 

het niet zozeer anti-joods bedoeld is, als wel gericht is tegen alles wat een andere bron 

van behoud zou kunnen zijn.293 

Dit lijkt naadloos aan te sluiten bij de discussie over de besnijdenis in de Paulijnse 

brieven. Ook daar was het probleem dat de besnijdenis een bron van behoud was voor 

sommigen.  

 
Concluderend kan gezegd worden dat er in 1 en 2 Timoteüs alles aan gedaan wordt om 

duidelijk te maken dat Paulus Timoteüs een goed getuigenis meegeeft. Timoteüs is de 

boodschapper van Paulus en in die hoedanigheid zijn goede papieren belangrijk. 

Daarnaast is Timoteüs in de twee Timoteüsbrieven ook een voorbeeld voor ambtsdragers 

in de christelijke gemeente.  Paulus noemt hem zijn kind, gaat daarnaast in op zijn 

afkomst en daarmee op de stevige basis van zijn geloof. Zijn joodse achtergrond wordt 

juist benadrukt. Timoteüs wordt zo op allerlei wijze aanbevolen.  
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De Titusbrief lijkt het meest tegen de joden gericht van al het genoemde NT materiaal. 

In deze brief ligt de volle nadruk op het behoud in Jezus Christus. Alle 

geslachtsrekeningen, fabels en dergelijke zijn uit den boze. Een handreiking naar 

jodenchristenen is hier niet zichtbaar. Toch wordt hier één ding zichtbaar wat aansluit bij 

Timoteüs, namelijk dat de afkomst geen reden tot behoud is. Het behoud zit niet in het 

bewijs of men jood of heiden is, of Timoteüs jood of heiden is, maar het behoud is te 

vinden in Jezus Christus.  
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Conclusie 
 

Deze scriptie begon met de vraag:Wat kan de reden zijn geweest dat de schrijver van 

Handelingen vermeldt dat Timoteüs besneden is door Paulus? 

Allereerst blijkt het nog niet zo eenvoudig om een antwoord te geven op de vraag of 

Timoteüs nu als jood of als heiden gezien kon worden in de tijd van Paulus. Het is 

duidelijk dat er sprake is van matrilinealiteit in het boek Ezra. Al blijkt daarnaast dat juist 

de patrilineale lijn in gebruik blijft.  

Het spreken over matrilinealiteit in het boek Ezra heeft van doen met de heiligheid van 

de priesters en van de tempel. Je kunt daar dan ook niet spreken van een algemeen 

geldend principe. Hoe dichter bij het heilige, bij de tempel, hoe belangrijker de status 

van iemand. 

Matrilinealiteit heeft te maken met de status van een kind. Daaruit vloeit voort dat de 

status weer van belang is voor de huwelijksmogelijkheden van een kind. Of een kind wel 

of niet jood is, is dus vooral van belang voor de erfelijke lijn. Bij priesters blijft dat via de 

vader te werken, bij anderen verandert dat naar de vrouwelijke kant.  

De matrilinealiteit lijkt in de periode tussen Ezra en de Mishnah niet een vaste plaats te 

hebben gekregen. Er is in geschriften uit deze tussenperiode meer sprake van 

patrilinealiteit dan matrilinealiteit. Dat komt met name doordat de schrijvers in deze 

periode, zoals Josephus en Philo, een duidelijke verbondenheid hadden met 

priesterkringen, waar de patrilinealiteit nu juist belangrijk was om de priesterlijke lijn 

zuiver te houden. Al is er wel bij Philo en in de Jubileeën enige openheid te bespeuren 

naar de matrilineale lijn.  

Pas in de Mishnah wordt het matrilineale principe vastgelegd. In M. Qiddusin 3:12 en M. 

Yevamot 7:5. Deze twee gedeelten zijn de twee helften van het matrilineale principe. 

Ook in M. Bikkurim is het belang van de moederlijke lijn te zien. In deze teksten wordt 

echter opnieuw duidelijk dat deze teksten in de eerste plaats geschreven zijn om te 

zorgen voor een heilige priesterlijke lijn. 

De datering van bovengenoemde teksten in de Mishnah is een ingewikkeld onderwerp. 

Duidelijk is dat deze teksten niet te dateren zijn voor het einde van de eerste eeuw na 

Christus.  

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het doorvoeren van het matrilineale 

principe ten kostte van het patrilineale principe. Het kan komen door: de invloed van 

Romeinse wetten, de oorlogssituatie, de wens om gemengde huwelijken te ontmoedigen, 

of de hesed van vrouwen. Mijn eigen hypothese is dat het in eerste instantie te maken 

heeft met heiligheid van de priesterlijke lijn. Het matrilineale principe wordt namelijk 

zowel bij Ezra als in de Mishnah gebruikt als aanscherping, zodat de priesterlijke lijn 

zuiver blijft/wordt. Blijkbaar heeft de matrilinealiteit de patrilinealiteit gaandeweg 

verdrongen. Dat kwam waarschijnlijk omdat de matrilinealiteit als voordeel heeft dat 
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‗bastaardkinderen‘ jood kunnen worden en dat joodse mannen moeten trouwen met een 

jodin om joodse kinderen te krijgen.  

Timoteüs kan vanwege de datering van de genoemde tradities in de Mishnah dus officieel 

geen jood geweest zijn, maar kan dat wel volgens de sociale conventies geweest zijn. Hij 

leefde namelijk in een tijd waarin er een verschuiving, of op zijn minst openheid, is te 

signaleren ten opzichte van de matrilinealiteit. De mogelijkheid om Timoteüs jood te 

noemen was daarom wel degelijk aanwezig.  

De besnijdenis blijkt een onmisbaar onderdeel te zijn van het joodzijn. Voor joden was 

het ondenkbaar dat iemand die onbesneden is jood zou zijn. Naar binnen toe werd dat 

ook duidelijk gecommuniceerd, naar buiten toe werd er meer nadruk gelegd op dingen 

die minder gevoelig liggen, zoals het onderhouden van de joodse wetten. Dat gebeurde 

omdat er zeer negatief tegen de besnijdenis werd aangekeken door niet-joden.  

Er bestond ook een groep van sympathisanten, die echter niet als jood werden gezien.  

Hieruit wordt duidelijk dat Timoteüs niet als jood kon worden gezien zonder dat hij 

besneden was. De enige manier om echt jood te zijn, was de besnijdenis.  

 

De tempel en de synagoge zijn twee belangrijke locaties in het Lukas-evangelie en in 

Handelingen. Volgens het boek Handelingen gaat Paulus eerst naar de synagoge en voert 

daar het woord. Ook de tempel is een belangrijke plaats waar hij ook elke keer weer het 

evangelie verkondigt. Zowel Handelingen 15 als 21 zijn daar voorbeelden van. Paulus is 

tegen de besnijdenis van heidenchristenen, maar gaat wel akkoord met het 

aposteldecreet en helpt zelfs mee aan de verspreiding daarvan. Ook doet Paulus er alles 

aan om de joden ter wille te zijn, als hij in Handelingen 21 helemaal mee gaat in een 

aantal joodse gebruiken. De reden dat Timoteüs besneden is, heeft daarmee te maken. 

Voor een naaste medewerker van Paulus was het namelijk belangrijk om ook toegang te 

hebben tot de synagoge en tot de tempel. Het was volgens Lukas nodig besneden te zijn 

om de tempel te kunnen betreden, dat blijkt wel uit de consternatie rond de Griek 

Trofimus (Hand 21: 28, 29). Maar ook voor de synagoge was het van belang dat een 

naaste medewerker van Paulus besneden zou zijn. Als onbesnedene zou hij waarschijnlijk 

wel de synagoge mogen binnenkomen, maar had hij zeker niet uit de Torah mogen lezen 

en van daaruit het woord mogen voeren.  

De voorganger van Timoteüs, Johannes Markus, was jood. Hij mocht dus mee in de 

synagogen. Timoteüs lijkt in het spoor te gaan van Johannes Markus. Het enige nadeel 

van Timoteüs was dat zijn vader een Griek was. Door hem te besnijden kon hij als 

halfjood echter toch voluit jood zijn, wat de evangelieverkondiging alleen maar ten goede 

kwam. Door de besnijdenis was hij de ideale medewerker van Paulus. Doordat Timoteüs 

half jood, half heiden was, stond Timoteüs op de juiste afstand van het jodendom. Hij 

stond precies op de scheidslijn tussen jood en heiden. Hij was bij beide groepen welkom 

en had met beide groepen feeling. Timoteüs was daarom een ideale medewerker van 
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Paulus, maar ook omdat hij van zijn moeders kant goede antecedenten had: men sprak 

goed over hem.  

Het is niet ondenkbeeldig dat Paulus hem als jood zag en in die hoedanigheid hem 

besneed. Als hij als heiden besneden was, was hij proseliet geweest en waren er 

hindernissen geweest voor het betreden van de tempel. Met de status van jood was de 

toegang tot de tempel en de synagoge in elk geval toegestaan. 

De besnijdenis van Timoteüs lijkt in Handelingen geen probleem. Het wordt door Lukas 

niet als een probleem gezien dat Paulus tegen de besnijdenis van heidenchristenen was.   

Het lijkt erop dat Paulus na het teleurstellende debacle met Johannes Markus een 

weloverwogen keuze heeft gemaakt voor Timoteüs.  

 

Mijn conclusie luidt dan ook dat Paulus Timoteüs besneden heeft om daarmee de deur 

naar het jodendom open te houden. Zo kon hij eerst aan de joden het evangelie 

verkondigen en dan aan de heidenen. 

Lukas maakt hiermee duidelijk dat Paulus nooit de bedoeling heeft gehad om afstand te 

nemen van het jodendom. Het christendom is volgens Lukas geen anti-joodse beweging. 

De afstand tussen jodendom en christendom is eerder te wijten aan de tegenstand van 

de joden zelf.  

Dit boek vol van conflicten en obstakels in de weg van het evangelie door de wereld, 

eindigt met het woord, avkwlu,twj, ongehinderd. Dat is de slotconclusie van dit boek. Het 

evangelie wordt ongehinderd verkondigd. 

 

In de brieven van Paulus wordt er ook gesproken over de besnijdenis. In Galaten 

gebeurd dat in de polemiek met de Judaïsten, die de besnijdenis ook als een vereiste zien 

voor heidenen. In deze brief gaat Paulus fel tekeer tegen diegenen die de besnijdenis als 

voorwaarde van behoud zien. Paulus laat in deze brief zien dat de verkondiging van de 

besnijdenis en de verkondiging van Jezus Christus als reden van behoud met elkaar 

conflicteren. Paulus laat zien dat de besnijdenis voor hem bijzaak is. Het gaat ten diepste 

om geloof in Jezus Christus.  

Dat is de reden dat Paulus niet wil dat Titus besneden wordt. Voor Paulus zijn de 

verkondiging van Christus en de verkondiging van de besnijdenis met elkaar in contrast. 

Paulus laat wel zien dat uiteindelijk noch besnijdenis, noch voorhuid kracht hebben, maar 

het geloof dat door de liefde gewerkt wordt (Gal 5:6).  

 

In de eerste brief aan Korinthe, wat een evenwichtige brief is waar de gedachtegang van 

Paulus goed te volgen is, wordt duidelijk gemaakt dat kinderen geheiligd zijn in de 

gelovige ouder (1 Kor. 7:14). Paulus laat zien dat een christen niet verontreinigd wordt 

door de omgang met een niet-gelovige partner of kind. Gods heiligende kracht is sterker 

dan het ongeloof van anderen.  
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Voor Timoteüs betekent dit dat hij geheiligd is in zijn moeder. Hij krijgt als het ware de 

status van zijn moeder. Dat sluit helemaal aan bij Handelingen 16. Paulus stelt dat de 

besnijdenis en de voorhuid niets zijn, om daarmee aan te geven dat er belangrijker 

zaken zijn, namelijk het onderhouden van de geboden van God (1 Kor 7:19).  Hij roept 

op dat ieder blijft zoals hij of zij geroepen is. Paulus is niet voor verandering maar voor 

de bevestiging van de status quo. Hij geeft echter wel aan dat als het om hemzelf gaat 

hij wel wil veranderen, de jood een jood, de griek een griek. Het gaat hierbij niet om een 

aanpassing van de inhoud, maar om een aanpassing van de verkondiger.  

Paulus laat dus in deze brief zien dat hij rekening houdt met de joden. Hij maakt in deze 

brief een afweging tussen de dingen die van groot belang zijn en die van ondergeschikt 

belang zijn. Dit loopt op het hoogste, namelijk de liefde, avga,ph. Paulus doet zijn best om 

Timoteüs, en de boodschap die hij brengt, aan te bevelen in Korinthe. Paulus laat hier 

zijn jood-zijn zien. Paulus kiest vanuit de vrijheid, een ander belangrijk thema in deze 

brief, om als een jood te zijn. Hij past zich aan als verkondiger. Dat zou hij ook van 

Timoteüs hebben kunnen vragen. Het ging Paulus namelijk niet alleen om Timoteüs, 

maar vooral ook om de boodschap die hij bracht. 

 

In 1 en 2 Timoteüs wordt Timoteüs ook aangeprezen. Alles wordt eraan gedaan om 

duidelijk te maken dat Paulus hem een goed getuigenis mee wil geven. Timoteüs is de 

boodschapper van Paulus en in die hoedanigheid zijn goede papieren belangrijk. 

Daarnaast is Timoteüs in de twee Timoteüsbrieven ook een voorbeeld voor ambtsdragers 

in de christelijke gemeente.  Paulus noemt hem zijn kind en gaat daarnaast in op zijn 

afkomst, op de stevige basis van zijn geloof. Zijn joodse achtergrond wordt juist 

benadrukt. Timoteüs wordt zo op allerlei wijze aanbevolen, iets wat ook in Handelingen 

gebeurd. Er klinken hier alleen positieve woorden over Timoteüs. Paulus doet er alles aan 

om Timoteüs als goede afgezant en medewerker aan te prijzen.  

 

De Titusbrief tenslotte lijkt het meest tegen de joden gericht van al het genoemde 

nieuwtestamentische materiaal. In deze brief ligt de volle nadruk op het behoud in Jezus 

Christus. Alle geslachtsrekeningen, fabels en dergelijke zijn uit den boze. Een 

handreiking naar jodenchristenen is hier niet zichtbaar. Toch wordt hier één ding 

zichtbaar, wat aansluit bij Timoteüs, namelijk dat de afkomst geen reden tot behoud is. 

Als we kijken naar hoe we deze scriptie begonnen, met het onderzoek naar patrilinealiteit 

en matrilinealiteit, lijkt mij deze oproep zeer terecht. Het behoud zit niet in het bewijs of 

men jood of heiden is, of Timoteüs jood of heiden is, maar het behoud is te vinden in 

Jezus Christus. Dat wist Paulus als geen ander. Het is niet verwonderlijk dat dat zijn 

belangrijkste drijfveer was. Ook de nieuwtestamentische literatuur die waarschijnlijk niet 

van de hand van Paulus is, benadrukt dit punt. 
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Timoteüs wordt dus afgeschilderd als een goede medewerker van Paulus, die hem tot 

steun was de verkondiging van het evangelie. Dat was een verkondiging waarbij Paulus 

geen concessies deed aan de inhoud van de boodschap, maar wel aan degene die het 

verkondigde. Paulus ging fel tekeer tegen de besnijdenis als reden van behoud, maar 

ging wel in andere joodse wetten mee, om daarmee de joden te winnen voor het 

evangelie. Paulus zocht en vond in Timoteüs een goede medewerker, die helemaal in de 

lijn van Paulus meeging. Timoteüs was iemand die net als Paulus tussen joden en 

heidenen instond. De besnijdenis van Timoteüs zorgde ervoor dat Timoteüs voor jood 

kon doorgaan en daarmee in synagoge en tempel welkom was. Hij had daarnaast genoeg 

feeling met de heidenchristenen om Paulus op zijn zendingsreizen te vergezellen of zijn 

boodschap over te brengen. 

De besnijdenis van Timoteüs is zo een teken van Paulus zoektocht naar de ingangen voor 

het evangelie bij alle mensen, eerst de jood en dan de Griek.  
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Summary 

 

In this masterthesis we are searching for an answer to the question: Why did the writer 

of Acts describe that Paul circumcised Timothy? 

 

We look first to patriliniarity and matriliniarity from the time of Ezra until the Mishnah. In 

Ezra, but also in the Mishnah, you can see matrilinearity. Matrilinearity is introduced to 

keep the priest and his offspring holy. From the time of the Mishnah traditions until now, 

matriliniarity is the way to show that the child has the same status as the mother and 

not of the father (patriliniarity). This is important because the marriage class of a child is 

dependent on the status of the mother. In the time of the Jubilee and of Philo there was 

(a growing) openness to matriliniarity. Because of this openness it is possible that 

Timothy was seen as a Jew by Paul and those around him. 

 

In the next part we investigate circumcision. It is necessary for men to be circumcised to 

be a Jew. Without circumcision someone can be a sympathizer, but the person is still a 

non-Jew. Josephus and Philo didn‘t emphasize circumcision to non-Jews, but underlined 

that keeping the Jewish law is important. They understood that circumcision wasn‘t 

acceptable for non-Jews.  

 

In Acts we see the movement from Jerusalem to Rome. When Paul visited a city he went 

first to the synagogue, but he also went several times to the temple in Jerusalem. It was 

very important for him to reach the Jews first. After that, when the Jews didn‘t listen, he 

went to the non-Jews.  

After the Apostle conference (Acts 15) Paul spreads the apostle‘s decree, which tells the 

gentile Christians that all they had to do is to abstain from things sacrificed to idols, from 

blood, from things strangled, and from sexual immorality. There is nothing said about 

circumcision, although it is implied that he still fights the circumcision of non-Jewish 

Christians.  

 

Paul needed a co-worker and Timothy was the best one. He was half Jew and half-Greek. 

By circumcising him he became the perfect co-worker; he had a link with the Greek 

people, but also with the Jewish people. Timothy was circumcised to make it possible 

that he could go with Paul to the synagogue and the temple to bring the gospel. 

Paul did everything to keep contact with the Jews. In Acts 21:26 you see him doing a 

Jewish ceremony to reach that goal. 

 

When we look to the letters of Paul, we see in Galatians that Paul is angry about the 

people that claim that gentile Christians must be circumcised in order to be saved. Paul is 
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very clear: only Jesus Christ can save people. However, when circumcision was needed 

to become part of the Jewish people or to reach Jewish people he was willing to let it be 

done. 

 

In 1 Corinthians, we see that Paul makes clear that a partner and a child are made holy 

by his or her believing partner or father/mother. 

 

Paul makes clear what is really important: love. Circumcision isn‘t a major point for him; 

he makes clear that circumcision is nothing. On the other hand he makes clear that he 

likes to be a Jew for the Jew and a Greek for the Greek. Paul shows that adaptation of 

the message of Jesus Christ isn‘t possible, but that the adaptation of the messenger is 

possible! That is the freedom of the gospel by Paul. He can be as a Jew to win the Jews 

in freedom. 

 

In 1 and 2 Timothy we see how Timothy is shown as a good messenger of the gospel. He 

is the ideal messenger for Paul, and also an example for other Christians that do work in 

the church.His mother and grandmother are discussed, and their belief is shown to make 

clear he is standing in a tradition of believers.  

 

In Titus we see that only Christ can save people, Jewish things such as genealogies and 

other things cannot save. The most important thing should be belief in Christ.  

 

Finally, I conclude that Paul could contemplate and ultimately go ahead and circumcise 

Timothy because it didn‘t conflict with his theology and standpoints.  
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