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Aan de slag met Calvijn

Tekst 31  Geroepen door Christus. Commentaar op Galaten 1

Paulus spreekt hier in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Galaten heel duidelijk 
uit wat de opstanding van Christus betekent voor zijn spreken als apostel. Calvijn be-
schrijft dat er mensen waren die de roeping van Paulus in twijfel trokken, omdat hij de 
Heere Jezus niet tijdens Zijn leven op aarde had ontmoet. Daarbij merkt Calvijn op dat 
de roeping van Paulus daarom juist meer waardigheid heeft, omdat Christus tijdens 
Zijn leven op aarde nog sterfelijk was, maar nu door Zijn opstanding verheerlijkt is.

Galaten 1  Paulus een apostel
Wij hebben ergens gezegd, dat Paulus in zijn groeten zichzelf de naam apostel pleegt toe 
te schrijven, om alzo zijn leer te geloofwaardiger te maken. De autoriteit van de persoon 
hangt niet aan het oordeel of goeddunken van mensen, maar aan de roeping van God 
alleen. Hij begeert dus gehoord te worden, omdat hij een apostel is. Laat ons dit altijd vast-
houden, dat God alleen in de gemeente moet gehoord worden, en Jezus Christus, die door 
Hem tot een Meester gesteld is. Daarom, zo wie het leerambt zich wil aanmatigen, moet 
in den naam van God of van Christus spreken. Maar dewijl omtrent de roeping van Paulus 
meest twijfeling was onder de Galaten, daarom heeft hij om haar te bevestigen, wat meer 
uitgedrukt dan in de andere zendbrieven. Want hij zegt niet alleen, dat hij van God geroe-
pen is, maar ook daarentegen, dat hij noch van mensen, noch door mensen geroepen is. 
(...) Ten eerste, deze zinsnede: Niet geroepen te zijn van mensen, had hij gemeen met alle 
ware dienaren van Christus. Gelijk niemand zich deze eer moet aannemen, alzo is het in 
de macht van mensen niet gelegen haar te geven, aan wie zij willen. Want het komt God 
alleen toe Zijn gemeente te regeren. Daarom kan er geen behoorlijke roeping zijn dan door 
Hem. En hoewel somtijds iemand behoorlijk zal geroepen zijn, wat de gemeente aangaat, 
die evenwel uit boze begeerte en niet met een goed geweten daartoe gekomen zal zijn: 
zo spreekt Paulus hier nochtans over volkomen bevestiging van zijn roeping, waarin niets 
ontbreekt. Iemand zal hier tegenwerpen, en zeggen: Gebeurt het niet dikwijls, dat ook de 
valse apostelen op hetzelfde zich beroemen? Ik beken, dat zij het doen, en wel met groter 
trots dan de dienstknechten Gods zouden durven doen: maar zij hebben de zaak zelve niet, 
welke Paulus kon tonen. De tweede zinsnede: Niet geroepen te zijn door een mens, kwam 
eigenlijk aan de apostelen toe: want dit zou toen niet verkeerd geweest zijn in een herder. 
Want Paulus zelf heeft met Barnabas in alle steden ouderlingen verkozen met opsteken der 
handen: dit gebiedt hij ook Titus en Timotheüs. En dit is de ordinaire wijze om herders te 
verkiezen. Want men moet niet wachten, totdat God uit den hemel openbare, wie hij ver-
koren heeft. (...) Alzo zal het dus wezen, alsof hij zei: Laten zij roemen, die gezonden zijn van 
wie zij willen, ik zal nochtans boven hen zijn, dewijl ik mijn mandaat of opdracht heb van 
God en van Christus. Door Jezus Christus en God den Vader. Hij zegt, dat hij zijn apostel-
ambt van God den Vader en van Christus heeft. En hij noemt Christus eerst, omdat het Hem 
toekomt te zenden, en wij bekleden het ambt van gezant voor Hem. Maar tot verheffing 
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en versterking, stelt hij er ook den Vader bij, alsof hij zei: Indien de majesteit van Christus 
iemand niet genoeg is, die wete, dat het ambt mij ook door God den Vader opgelegd is. Die 
Hem opgewekt heeft. Het is niet zonder oorzaak, dat hij te dezer plaats van de opstanding 
melding maakt: want zij is het begin des rijks van Christus. En zij verachtten Paulus, dat hij 
niet op aarde met Christus verkeerd had. Hij geeft daarentegen te kennen, dat Christus, ge-
lijk Hij door de opstanding verheerlijkt is, alzo eerst waarlijk zijn macht bewezen heeft in de 
regering zijner gemeente. Derhalve heeft de roeping van Paulus meer waardigheid, dan of 
hij geordend was door Christus, toen Hij nog sterfelijk was. En deze omstandigheid is waar-
dig opgemerkt te worden. Want Paulus geeft stilzwijgend te kennen, dat de verwonderlijke 
mogendheid Gods, die in de opstanding van Christus gebleken is, door zijn lasteraars boos 
bestreden wordt, want dezelfde hemelse Vader, die Christus uit de doden opgewekt heeft, 
heeft Paulus verordend tot een verkondiger van deze zijn kracht. 

Vragen:
Paulus was heel specifiek geroepen als apostel. Herken je elementen uit de roe-1. 
ping die Paulus beschrijft in de wijze waarop jij als leerkracht de boodschap van 
Christus aan kinderen brengt?
Hoe zou het komen dat veel leerkrachten op christelijke scholen met betrekking 2. 
tot hun werk eerder spreken over een taak, dan over roeping?
In seculiere literatuur kom je ook het woord ‘roeping’ tegen als het over be-3. 
roepsidentiteit gaat. Welke andere lading heeft het begrip ‘roeping’ dan hier de 
roeping van Paulus?
Stelling: Als je leeft uit de overtuigingskracht van Christus, besef je veel duide-4. 
lijker je roeping, je leven is dankzij Christus. De kracht hoef je dan ook niet uit 
jezelf te halen.

Teksten


