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Lieve gemeente, 

 
1  Vandaag lezen we enkele fragmenten uit een brief van Paulus.  
Deze oude brief was (zoals u weet) niet voor ons bedoeld, maar wel voor de 
kersverse christenen in Galatië, een landstreek in het huidige Turkije.  
Toch spieken we over hun rug mee, want de brief is toch maar mooi in de Bijbel 
terecht gekomen. Paulus moest eens weten wat er allemaal met zijn brieven is 
gebeurd. We ontmoeten onze apostel hier trouwens op z’n best. Hij is 
gedreven, enthousiast, opbouwend en tegelijk heel pastoraal en missionair. 
 
2.  Ja, we hebben allemaal wel een beeld van Paulus. Paulus, voor zijn 
bekering heette hij Saulus. Ooit vervolgde hij christenen totdat hij zelf een 

wonderlijke ontmoeting kreeg met Jezus, (schilderij van Caravaggio).  



 
Onderweg naar Damascus op zijn laatste ketterjacht viel hij van zijn paard. En 
hij hoorde de stem van Christus die zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? 
Saulus raakte verblind door het felle licht. Drie dagen lang leefde hij in 
afzondering en duisternis. Totdat hij zich bekeerde en besloot om Jezus te 
volgen i.p.v. te vervolgen. En hoe! Toch bracht hij eerst nog drie jaar in de 
woestijn door om deze wonderlijke openbaring te verwerken. Reken maar dat 
deze woestijntijd niet makkelijk voor hem was. Allerlei vragen zullen hem 
ongetwijfeld hebben beziggehouden: wie ben ik? Hoe kon ik zo dom en fout 
bezig zijn? Wat kan ik doen, nu ik Christus heb ontmoet? Wat kan ik betekenen 
voor het Koninkrijk van God? De woestijntijd was voor hem een louteringstijd, 
een leerperiode om te groeien in zelfkennis en in een nieuwe spiritualiteit. 
 
3.  Wat zou zo’n woestijntijd trouwens voor ons kunnen zijn? Een crisis 
(een val, een donkere periode) die je niet wegstopt of verzwijgt, maar die 
je omarmt als een kans omdat je daardoor verder kunt groeien als een 
bemind kind van God. Over Paulus gaan trouwens talloze verhalen en 
meningen de ronde. Onze apostel wordt vandaag nogal eens bekritiseerd. 
Hij zou star, rechtlijnig, vrouwonvriendelijk en homovijandig zijn. Weg 
ermee. Toch is dat zonde. Paulus heeft met zijn brieven in de Bijbel op 
cruciale momenten in de kerkgeschiedenis mensen geholpen om te blijven 
geloven in moeilijke situaties. Grote theologen als Augustinus, Maarten 
Luther en Karl Barth hebben dankzij Paulus’ brieven zelf een soort 
bekering meegemaakt. Paulus hielp hen om anders te gaan kijken naar 
zichzelf, naar de wereld en naar God, de Schepper van hemel en aarde. 
 
4. Niet dat ik het in alles met Paulus eens ben en ik heb ook zo mijn 
vragen, toch ben ik hem wel meer en meer gaan zien als een mysticus, 
een godziener. Paulus heeft op weg naar Damascus een verlichtende 
ervaring meegemaakt die zijn weerga niet kent. Hij heeft Christus 
ontmoet, terwijl Jezus al 20 jaar ervoor was gekruisigd. Hoe zit dat? 

Paulus helpt mij met een mystieke zin die we in zijn brief aan de Galaten 
lezen: Niet ik, maar Christus leeft in mij….  



 
Jazeker, het is een lastig zinnetje en daardoor kan ie wel blijven haken in je 
hoofd en hart. Kan dit zinnetje als een zaadje wortelschieten en uitgroeien tot 
iets nieuws voor u, jou en mij? 
Niet ik…dat is de ontdekking van Paulus: Ik ben te veel bezig geweest met 
mijn eigen ik. Eigenlijk was ik in de ban van mijn oude ik: ik wilde scoren, 
christenen vervolgen, pronken met mijn geleerdheid, laten zien dat ik de 
Bijbelse wet, de Tora, op mijn duimpje kende en strikt naleefde… 
 
 
5. Niet ik…hoe komt Paulus’ advies op u en jou over? Psychologen en 
psychiaters kunnen er soms een gevaar in zien: O, neen, dit riekt naar 
een ziek en fout mensbeeld, daar komt narigheid van. Zelfvernietiging, 
identiteitscrisis, of welke diagnose ook maar. Pas op….Maar dan hebben ze 
volgens mij de diepte van Paulus’ ervaring en handreiking voor een 
nieuwe levenskunst nog niet ten volle gezien en geproefd. 
 
Niet ik…dat betekent: hoe kom ik los van mijn ikkigheid? Hoe kan ik 
mezelf en alles wat ik denk en doe wat opschudden, ontluchten en 
relativeren? Ik betrap me erop dat ik te vaak bezig ben met mezelf. Ik 
denk steeds na over wat mensen van mij denken. Ik ben vaak speelbal 
van mijn eigen emoties, ik leef dikwijls met zorgen die alleen maar groter 
worden, ik laat me steeds weer beetnemen door …vul zelf maar in. 
Niet ik, dat wil zeggen: laat je ego los, maak je zelf wat kleiner zodat er 
meer lucht en meer ruimte ontstaat voor een nieuwe mentaliteit, een 
nieuwe spirit, de geest van Christus, die waait waarheen zij wil (denk aan 
de ballonnen). 
 
6  Ik moet denken aan de mysticus Thomas Merton. 
Merton maakte ooit ook 
een soort bekering mee en 
hij schrijft daarover in zijn 
beroemde autobiografie De 
Louteringsberg. We hebben 
het juist gehoord. 
Merton koos voor een leven 
als kloosterling. Hij schreef 
vanuit zijn kloostercel 
inspirerende boeken over 
geloof en mystiek, die 
bestsellers werden. En geloven was voor hem niet alleen contemplatie en 
gebed maar ook goed handelen. Merton zette zich in voor oecumene, vrede, 
gerechtigheid en een betere wereld   



7. Niet ik, maar Christus leeft in mij… Mij ontroert deze korte kernzin 
van onze apostel. Het is volgens mij een gouden gedachte van Paulus die 
nadien tal van mystici (andere godzieners) zoals Thomas Merton hebben 
omarmd en doorleefd in tijden van spanning, vervolging en pijn. Zou het 
vandaag ons ook medicijn en motto kunnen worden. Hoe dan? 
 
Nou, begin de dag eens met het tellen van je zegeningen i.p.v. te malen 
over wat er mis is in de familie, op het werk of in de kerk. 
 
Verwonder je eens over het feit dat jij er bent, dat je mag leven en 
genieten van de goede gaven van de Schepper, i.p.v. steeds maar jezelf 
verwijten te maken of je schuldig te voelen. 
 
En zie eens wat vaker om naar een ander. Zorg goed voor elkaar. Sta 
klaar voor iemand die jouw hulp nodig heeft. 
 
Paulus heeft de ontdekking gedaan van zijn leven. Het is vandaag, hier en 
nu aan u, jou en mij om zijn advies om onze geestesgaven te volgen. Je 
wordt er een ander mens van. En de wereld wordt een stukje 
aangenamer. 
 
Gods Koninkrijk komt dichterbij, als je kunt zeggen: Niet ik, maar Christus 
leeft in mij. 
En de vruchten van Gods PinksterGeest, die waait waarheen zij wil, die 
vruchten beginnen steeds meer te rijpen en te smaken. 
In Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 
Amen 
 
 

 


