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De laatste jaren van de apostel Paulus
n.a.v. Hand. 28 e.a.
Verdere dienst in Rome
Na de woorden van Jesaja te hebben aangehaald, zei Paulus tegen de Joden: ‘Het zij u dan bekend,
dat dit heil van God tot de volken gezonden is; zij zullen ook horen. En toen hij dit gezegd had, gingen
de Joden heftig redetwistend weg’ (vs. 28-29). Vanaf dat ogenblik was de bediening van Paulus onder
de Joden afgelopen. Hij bleef twee hele jaren in Rome, even lang als hij ook in de gevangenis in
Cesaréa heeft doorgebracht. Hij bevond zich in Rome ‘in zijn zelf gehuurde woning; en hij ontving
allen die tot hem kwamen, predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus
Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’ (vs. 30-31).
De Bijbel vermeldt verder niet wat Paulus in de twee jaar van zijn gevangenschap in Rome heeft
gedaan. We weten alleen dat hij daar zijn Brieven schreef aan de Efeziërs, aan de Kolossers, aan de
Filippiërs, aan Filémon en aan de Hebreeën en dat hij ‘predikte met alle vrijmoedigheid,
ongehinderd’. Er zijn dus luisteraars geweest bij zijn prediking. Zouden we niet mogen aannemen dat
daaronder ook mensen zijn geweest die zich bekeerd hebben? De soldaten, die hem bewaakten en
telkens afgelost werden, hadden tijd om naar het evangelie te luisteren. Ook is het evangelie
doorgedrongen tot het hof van de keizer, waar diverse mensen het aannamen en broederlijke
omgang hadden met de Filippiërs. Door Paulus lieten zij in zijn brief hun groeten aan deze gemeente
overbrengen. De apostel was in staat om mee te werken aan de opbouw en de versterking van de
broeders in Rome, die hij verlangd had te zien om hun ‘enige geestelijke genadegave’ mee te delen en
hen ‘te versterken’ (Rom. 1:11).
Vrijlating en einde van Paulus
Uit zijn eerste Brief aan Timotheüs kunnen wij concluderen dat Paulus na zijn eerste gevangenschap
waarschijnlijk vrijgelaten is. Hij kon de gemeenten van Macedonië weerzien. Toen hij naar Macedonië
reisde, vroeg hij Timotheüs in Efeze te blijven (1 Tim. 1:3). Hij zag ook de broeders terug uit
Griekenland en Asia, wat blijkt uit het feit dat hij zijn mantel en boeken in Troas had achtergelaten (2
Tim. 4:13). Hij had Tychicus naar Efeze gestuurd; Erastus was in Korinthe gebleven en Trófimus was in
Milete ziek achtergebleven (2 Tim. 4:20). Hij schreef aan Titus om in Nicópolis bij hem te komen, waar
hij besloten had de winter door te brengen.
Toen hij aan Titus schreef was hij nog in vrijheid. Zijn tweede Brief aan Timotheüs schreef hij toen hij
voor de tweede keer in Rome gevangen was. Hij wilde toen dat Timotheüs vóór de winter bij hem zou
komen, maar het is niet bekend of hij hem nog heeft weergezien. Het Woord spreekt niet over deze
gevangenschap. De kerkgeschiedenis beweert dat Paulus bij een vreselijke vervolging van de
Christenen onder Nero opnieuw gevangen is genomen en dat hij omstreeks het jaar 67 werd
onthoofd.
De apostel Paulus werd door de Heer geroepen om de waarheden te openbaren over de Gemeente
en haar hemelse karakter, haar relatie met Christus als haar verheerlijkt Hoofd in de hemel, en haar
openbaring als zodanig hier op aarde. Verder mocht hij duidelijk maken hoe de Gemeente met
verwachting uitziet naar de spoedige komst van de Heer om haar op te nemen in Zijn heerlijkheid.
Alles wat we nodig hebben om te weten hoe onze levenswandel op aarde kan zijn naar de gedachten
van de Heer totdat Hij komt, is ons door de apostel Paulus in zijn geïnspireerde Brieven meegedeeld.
Meer hoeven we niet te weten. Daarom zwijgt het Woord van God over veel dingen uit het leven van
deze grote apostel, hoe interessant ze ons ook mogen lijken. Als openbaring van de gedachten van
God zouden ze voor ons niet nuttig zijn geweest. Als wij door de genade van onze Heer Jezus Christus
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binnenkort in de hemel zullen zijn, dan zullen wij deze apostel zien, bekleed met alle heerlijkheid die
het gevolg is van zijn trouwe dienst. De Heer zal niets vergeten van wat hij voor Hem heeft gedaan.
Geve de Heer allen die Hem toebehoren genade, om in afwachting van dat heerlijke ogenblik,
navolgers te zijn van deze dienstknecht Paulus, zoals hij het was van Christus (1 Kor. 4:16; 11:1; Filip.
3:17).
S. Prod’hom

