
  

Hand. 24:25 
 

Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid 
[zelfbeheersing] en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd  

en antwoordde: Ga voor heden heen…  
 
 

Zoals u ziet, is binnen de gekozen tekst tussen teksthaken een begrip 
toegevoegd: 'zelfbeheersing'. Waarom? Omdat dit een betere vertaling is voor 
het begrip dat in de grondtekst wordt weergegeven dan 'ingetogenheid'. Wie de 
moeite neemt beide begrippen 'zelfbeheersing' en 'ingetogenheid' in een 
verklarend woordenboek op te zoeken, zal ontdekken dat er nogal een verschil 
in betekenis is. Je kunt de beide begrippen zelfs niet echt als synoniem 
beschouwen. Dan naar het gebeuren dat de tekst raakt. In Handelingen 21:27 
en volgend lezen we dat Paulus gevangen wordt genomen en tot het moment 
van onze tekst gebeurt er nogal het een en ander. Onze tekst bepaalt ons bij 
het moment dat Paulus, vanwege een dreigende aanslag door de Joden op zijn 
leven, door Claudius Lysias doorgestuurd is naar de stadhouder Felix in 
Caesarea, en voor de laatste voor een tweede keer verschijnt om gehoord te 
worden 'over het geloof in Christus Jezus' (vers 24).   
 
In het gekozen tekstvers voor deze week komen we drie begrippen tegen die in 
de verdediging van Paulus er schijnbaar zijn uitgesprongen: 'rechtvaardigheid', 
'zelfbeheersing' en 'het toekomstig oordeel'. De verdediging van Paulus mag, 
zeker in het licht van Handelingen 23:11, waar God in de nacht het getuige zijn 
van Paulus aan hem had onderstreept,  gerust verkondiging worden genoemd. 
Het effect ervan op juist Felix, liegt er niet om. De invulling van de drie 
kernbegrippen in de boodschap van Paulus veroorzaken bij hem een 
dusdanige onrust - door Lucas omschreven als 'vrees'- dat hij Paulus afbreekt 
met de woorden 'Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, 
zal ik u wel weder ontbieden'. Een en ander laat zien dat een dergelijke 
boodschap door Gods Geest wordt gedragen en dat Hij het vervolgens is, die 
overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Ziet u de directe link 
daarin naar de door Paulus in diens boodschap gebruikte kernbegrippen? Er 
valt nogal wat te zeggen over 'rechtvaardigheid', 'gerechtigheid' vanuit het 
kruisoffer van Jezus Christus tot en met het effectief worden daarvan in het 
eigen leven. Dat laatste wordt vooral zichtbaar in de vrucht van de Geest, 
waarvan 'zelfbeheersing' zeker niet een te geringschatten laatste element blijkt 
te zijn (Gal. 5:22). Het is ons leven dat in de mate dat het Christus laat zien 
straks gewogen zal worden. Deze boodschap is bij Felix duidelijk over 
gekomen en híj? Hij besloot er niets mee te doen, ging feitelijk voor zijn 
ontmaskerde werkelijkheid op de vlucht. 
 
Hoe is het met ons in de confronterende overtuiging van Gods Geest als deze 
kernbegrippen op ons afkomen? Is er binnen de gemeente van Jezus Christus 
nog wel ruimte voor een dergelijke boodschap, of reageert zij eigenlijk net als 
Felix met de variant: 'kan het misschien een toontje matiger'? En toch, Gods 
Woord rust wel degelijk op deze begrippen die samenvallen bij het kruis, laat 
Hem die daarin klopt aan je hart niet staan! Heden indien… 
 


