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Weten wie Jezus is 
Preek over Handelingen 9:1-19  

 
Te lezen: Handelingen 9:1-19 
28 augustus 1994 

 
Een vreemde vraag: Weet u wie Jezus is? Dat is een vreemde vraag in een kerk vol 
met kerkmensen. Weet u wie Jezus is? Moeten wij het daar nog over hebben?! U 
denkt bij uzelf: Ik ben christelijk opgevoed. Thuis en op de christelijke school heb ik 
de verhalen over Jezus gehoord. Ik ben naar zondagschool geweest. Mijn ouders 
waren lid van een kerk waar nog ouderwets degelijk catechisatie werd gegeven. Ik 
moest er elke week naar toe. En ik heb er heel wat opgestoken! 
 
Weten wie Jezus is. Saulus wist er alles van. Over Jezus hoefde je hem niets te 
vertellen. Hij kwam uit een zeer godsdienstig joods milieu. Van jongs af aan had hij 
de boeken van het oude Testament leren kennen. Hij werd zelfs een Schriftgeleerde: 
Hij studeerde bij Gamaliël, een beroemde theoloog in Jeruzalem. Weten wie Jezus is? 
Je hoefde Saulus over Jezus niets te vertellen. Jezus was een gevaarlijke religieuze 
volksverleider. Hij was een godslasteraar. Hij verkondigde dat hij de Zoon van God 
was, dat Hij God gelijk was. Dat is de aller gruwelijkste bewering die denkbaar is. Dat 
iemand beweert dat hij God gelijk is.  
 
Gelukkig was die godslasteraar uit de weg geruimd. Jezus was gekruisigd. Maar 
volgelingen van die Jezus leerden nu dat Jezus uit de dood was opgestaan. En dat het 
besluit om Jezus te kruisigen openlijk verzet tegen God was. Saulus had het zelf 
gehoord. Hij had zelf gehoord hoe Stefanus, een volgeling van Jezus, in een toespraak 
had verkondigd dat de kruisiging van Jezus een zondige daad was die Israël werd 
toegerekend. Stefanus had tegen de joodse geestelijke leiders gezegd: Zoals jullie 
voorvaderen de profeten hebben vervolgd die God tot Israël zond, zo hebben jullie 
Jezus vervolgd en gedood! En even later had Stefanus, met de blik naar de hemel 
gericht, uitgeroepen dat hij Jezus in de hemel naast God op de troon zag zitten. Toen 
was de maat vol geweest. Stefanus werd gestenigd. Saulus was het daar volstrekt mee 
eens geweest. Hij had gepast op de jassen van hen die Stefanus met stenen dood 
gooiden. Vanaf dat moment kende Saulus één godsdienstig ideaal: de volgelingen van 
Jezus bestrijden. Weten wie Jezus is? Saulus wist er alles van! 
 
Weten….. als het over weten gaat: aan weten zit soms een luchtje. Het luchtje van 
eigenbelang. ‘Ik weet zeker dat Jezus mij zal genezen’, zei een ernstig zieke gelovige. 
Wat geweldig! Hoe weet je dat zo zeker? O, de evangeliën staan vol verhalen over 
zieken die door Jezus genezen werden. In Mattheus 4:23 en 9:35 staat dat Jezus alle 
kwaal en ziekte genas. En dat geldt niet alleen voor toen. Want in Hebreeën 13:8 
lezen we dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is! Jezus redt en geneest als je 
echt in geloof tot Hem komt! Ja, ik weet zeker dat Jezus mij zal genezen zoals Hij lang 
geleden de blinden en de kreupelen en de melaatsen genas. 
 
Je weet het zeker…. je wilt het ook graag zeker weten? Dat is natuurlijk een gemene 
vraag aan een ernstig zieke. Die mag je zo nooit  stellen. Maar je moet er wel rekening 
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mee houden. We weten soms iets heel zeker omdat we het graag zeker willen weten. 
We moeten er niet aan denken dat het anders is dan we denken dat het is! 
 
Weten wie Jezus is… we hebben zo onze eigen belangen in al ons weten wie Jezus is. 
Breng eens een bezoek aan een bibliotheek van een theologisch instituut en kijk naar 
de lange rijen dikke boeken die door geleerde mensen over Jezus zijn geschreven. 
Jezus, de partijganger der armen. 
Jezus, de geneesheer. 
Jezus en de kinderdoop. 
Jezus tegen de kinderdoop. 
Kijk naar de titels. Kijk naar de namen van de auteurs. Probeer eens te ontdekken van 
welke kerk de geleerde auteurs lid zijn. In heel wat weten wie Jezus is, zit een flink 
stuk kerkelijk eigenbelang. 
 
Weten wie Jezus is. Je hoefde Saulus niets over Jezus te vertellen. Hij wist zeker wie 
Jezus was: een religieuze volksverleider en een godslasteraar. Er school heel wat 
eigenbelang in dit weten. Saulus moest er niet aan denken dat het waar zou zijn wat 
Stefanus had gezegd over Jezus’ kruisdood. Dat het kruisigen van Jezus door de 
wetsgetrouwe schriftgeleerden op één lijn stond met het doden door Israël van de 
oudtestamentische profeten. Als dat waar zou zijn, zou Saulus’ hele wereld als een 
kaartenhuis ineenzakken. Saulus was zelf een wetsgetrouw schriftgeleerde! Hij zou er 
zelf aan gaan. Dat nooit! Saulus wist zeker wie Jezus was. Maar er zat een flink stuk 
eigenbelang en zelfhandhaving in dit weten. 
 
In welke situaties leert een mens Jezus echt kennen? Onder welke omstandigheden 
komt u te weten wie Jezus echt is? Als je als mens binnenstebuiten en ondersteboven 
wordt gekeerd! Je moet er zelf aangaan, met al je eigen zekerheden, heilige 
overtuigingen, met al je eigenbelangen, als je wilt weten wie Jezus is. 
 
Saulus kwam voor de stadspoorten van Damascus in zo’n situatie. Hij was met een 
groep soldaten naar Damascus getrokken om christenen gevangen te nemen. Dat was 
consequent. Dat paste bij zijn opvattingen over Jezus. En daar en toen stortte zijn 
wereld in elkaar. En toen kwam hij te weten wie Jezus echt is. Voor Damascus stort 
Saulus’ wereld van kennis, principes en overtuigingen ineen. Jezus zelf zorgt 
daarvoor. Hoe doet Jezus dat? Jezus haalt Saulus niet onderuit. Jezus molesteert een 
mens niet. Hij zet Saulus niet op zijn nummer. Jezus laat een mens niet afgaan. Jezus 
zet een mens niets betaald. 
 
Wat doet Jezus wel? We lezen in vers 3: ‘…en het geschiedde toen Saulus Damascus 
naderde, dat hem plotseling een licht uit de hemel omstraalde’. Zo breekt Jezus onze 
wereld van ideeën over Hem af. Door ons met licht uit de hemel te omstralen. Dat is 
het licht dat de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus zagen toen Jezus voor hun 
ogen op een berg verheerlijkt werd.  Mattheus schrijft daarover: ‘En Jezus gedaante 
veranderde voor hun ogen en zijn gedaante straalde gelijk de zon en Zijn klederen 
werden wit als het licht’.  Het is hetzelfde licht dat de kerstnacht verlichtte. Het is het 
licht waarvan we lezen op de eerste bladzijde van de bijbel. God begon de schepping 
door op de eerste dag te zeggen: ‘Er zij licht’. God, die eeuwig licht is en in wie geen 
streepje duisternis wordt gevonden, ontstak met Zijn eigen licht het licht op aarde. 
Dit licht omstraalde Saulus voor de poorten van Damascus. Jezus overstraalt Saulus’ 
ideeën over God en Jezus en over wat God wil, met het licht van de hemel, het licht 
van de eerste scheppingsdag, het licht van de kerstnacht. Zo brengt Jezus een mens af 
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van de duistere gedachten over Hem. Door ze te overstralen met licht. Dat is een 
criterium voor alle kennis over Jezus. Die is licht. Die straalt. Daar tinkelt nieuw 
leven in. Zoals bij de zonsopgang van een mooie zomerdag. Als iemand u met somber 
gezicht en zwaarmoedige toon vertelt dat de Heer hem tot nieuwe gedachten heeft 
gebracht: geloof hem niet. Als Jezus u laat weten wie Hij is, omstraalt Hij u met licht. 
Kennis van Jezus brengt een mens niet in de duisternis. Na de lichtervaring kon 
Saulus drie dagen niet zien. Maar dat kwam omdat het licht uit de hemel hem 
verblind had. Zijn ogen konden dit licht niet aan. Zijn ogen moesten wachten op de 
genezing onder de handen van Ananias. 
 
Weten wie Jezus is. Dat overkomt je als Jezus met zijn licht je duistere gedachten 
over Hem overstraalt en je wereld van ideeën, principes en overtuigingen in elkaar 
zakt. Dan ga je ondersteboven en binnenstebuiten. Als het licht van Jezus’ goddelijke 
heerlijkheid Saulus omstraalt klinkt een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ en 
dan wordt Saulus binnenstebuiten gekeerd. Die vraag gaat bij Saulus door alles heen: 
door zijn strenge wetsgetrouwe opvoeding, door zijn theologische opleiding, dwars 
door zijn heiligste overtuiging en zijn godsdienstige passie heen. Een stem uit de 
hemel: ‘Waarom vervolg je mij?’ in deze vraag komt zijn hele leven als wetsgetrouw 
schriftgeleerde op losse schroeven te staan. Alle zekerheden worden losgedraaid. Wat 
Saulus als heilige dienst aan God beschouwde blijkt vervolging te zijn. 
 
Als Jezus u tot echte kennis over Hem zelf brengt, zet Hij uw leven op zijn kop. Het 
één kan kennelijk niet zonder het ander. Er zit zoveel eigenbelang, zoveel 
zelfhandhaving in onze opvattingen over Jezus. Dat moet eerst op zijn kop. 
Gelovige ouders, plichtsgetrouwe leden van een reformatorische kerk, baptisten met 
een groot gemeentebesef, voeden hun kinderen op in het geloof, en in liefde voor de 
eigen kerk. En dan zegt je dochter die je als kind ten doop hebt gehouden in eigen 
reformatorische kerk ineens dat zij zich op belijdenis van geloof laat dopen in een 
baptistengemeente! U hebt uw zoon voorgeleefd wat trouw is aan de eigen baptisten 
gemeente. En later naar de tussenjeugd en de jeugd. En dan krijgt hij een meisje uit 
de Pinkstergemeente en komt uitgerekend dáár tot geloof! 
 
Voor veel ouders stort dan hun kerkelijke wereld in. Misschien is dat nodig. Om Jezus 
echt te leren kennen. Ja maar...! Hebben wij het als gelovige ouders soms niet goed 
gedaan?! Waarom protesteert u zo persoonlijk geraakt? Is er eigenbelang in het spel? 
Uw eer als ouders? Uw oudertrots? Kijk eens naar het gezicht van uw zoon of dochter. 
Straalt dat? Heeft dat iets van licht uit de hemel? Ja maar….’Saul, Saul, waarom 
vervolg je Mij?’ 
 
Weten wie Jezus is. Dat doet een mens pas als hij ophoudt zelf al te weten wie Jezus 
is. Als Saulus wordt verblindt door het licht uit de hemel, als hij de stem hoort: ‘Saul, 
Saul, waarom vervolg je mij?’, lezen we dat Saulus zegt: ‘Wie bent U, Heer?’ 
Zo kom je te weten wie Jezus is. 
 

 


