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uit elkaar  samen verder                                Dag 37 
 

Conflict  
Het maakte volgens Paulus niet uit wat je achtergrond was. Of je nu Jood was of Griek je had 

beiden de Heere Jezus nodig. De kloof tussen Joden en heidenen was door Jezus overbrugd. De 

muur tussen Joden en heidenen was door Christus offerdood omver gehaald. Efeziërs 2:14 Want 

Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, 

af te breken. De apostel Paulus maakt hier zeker een punt van. Hij wil dat zijn medewerkers dit 

met hem eens zijn. In de brief aan de gemeente in Efeze brengt Paulus dit nog maar eens onder 

woorden. Efeziërs 2:11-13 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die 

onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de 

hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en 

vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in 

de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van 

Christus dichtbij gekomen. Paulus wil niet dat de heiden-christenen een soort van tweederangs 

christenen worden. Ze horen er helemaal bij.  

 

Hardnekkig punt 

Toch is het een hardnekkig punt. Niet alleen in de brief aan de Efeziërs, maar ook in de Galaten- 

en de Kolossenzenbrief komt de apostel er op terug. In de brief aan de Efeziërs maakt Paulus 

duidelijk wat hij bedoelt. Hij wil dat de christenen uit de heidenen volledig en onvoorwaardelijk 

meedoen met de anderen. Efeziërs 2:19-22 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 

bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het 

fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie 

het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u 

mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. Goed punt. Paulus neemt het hier 

op voor u en voor mij, christenen uit de volken. Paulus laat zich hierbij niet leiden door zijn 

gevoelens, maar door het verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus.  
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Johannes Marcus mag niet mee van Paulus 

Hoe stond Johannes Marcus hierin? Om een lang verhaal kort te maken, als Paulus en Barnabas 

voor hun tweede zendingsreis uit Jeruzalem vertrekken wil Barnabas Johannes Marcus mee 

hebben. Maar Paulus wil daar niets van weten. ‘Nee, zegt Paulus, hij heeft ons halverwege onze 

eerste reis verlaten. Zulke mensen kunnen we niet gebruiken.’ ‘Dan ga ik ook niet met jou mee’, 

zei Barnabas, die het voor zijn neef opnam. ‘Nou, zei Paulus, dan ga jij ook maar niet mee.’ 

Handelingen 15:37-41 Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Markus heet, meenemen. Paulus 

achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan 

was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar 

gingen en Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; maar Paulus koos Silas 

en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde 

door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. Het is niet altijd gemakkelijk om missionair op een 

lijn te komen. Dat is nu niet anders.  

 

Marcus  

Het is gelukkig wel weer goed gekomen tussen Paulus en Marcus. Maar het was wel een 

waarschuwing aan Johannes Marcus. Vanaf het moment dat het weer goed gekomen is heet hij 

– opmerkelijk genoeg – alleen nog maar Marcus. Dan heeft hij Johannes achter zich gelaten. 

Soms is een conflict in de kerk misschien wel onvermijdelijk en goed omdat het Evangelie ermee 

gemoeid is.   

 
 

 


