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Bart van Emmerik SJ 

Op weg naar Damascus wordt Saulus Paulus. Van vervolger van Christus wordt hij navolger. Hij zoekt 

toenadering bij de jonge christengemeenschap in Jeruzalem. Maar die vertrouwen het niet. Ze zijn 

bang. Daar hadden ze alle reden voor. Paulus zelf zal goed begrepen hebben waarom de eerste 

christenen zo wantrouwend op hem reageerden. In de Handelingen lezen we hoe hij zelf terugkijkt 

op zijn destructieve handelswijze. 

‘Ik heb deze weg [van Jezus van Nazareth] tot de dood toe vervolgd, mannen en vrouwen heb ik 

opgepakt en in de gevangenis gezet,  zoals de hogepriester en het hele college van oudsten kunnen 

bevestigen. Ik kreeg zelfs brieven van hen mee voor de broeders in Damascus om ook daar mensen 

gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem. 

De christengemeenschap in Jeruzalem is dus bang. Is hij wel echt veranderd? Is hij wel te vertrouwen 

en is zijn toenadering geen truc om de jonge gemeente uiteindelijk kapot te maken? ‘Eens een dief, 

altijd een dief’, zeggen wij. En iets dergelijks dachten zij misschien ook. Maar gelukkig was daar 

Barnabas, in hun midden een gerespecteerd man, met een groot geloof en sterke communicatieve 

capaciteiten. Hij was zich bewust van de angst in hun gemeenschap. 

Maar Barnabas laat zich daar niet in opsluiten. Hij opent als het ware deuren in die angst om nieuwe 

verbindingen te leggen. Hij zoekt Paulus op, hoort diens verhaal en ziet welke verandering de 

ontmoeting met Christus hem heeft gebracht. Dat wat hard in hem was, verzacht is. Zijn agressie 

tegen de christenen is door Christus omgevormd in een onstuitbare kracht om te getuigen van het 

Evangelie. Barnabas brengt Paulus bij de angstige groep gelovigen. Hij wordt bruggenbouwer, brengt 

tegenstanders met elkaar in gesprek. Zo brengt Barnabas het gebod van de onderlinge liefde in 

praktijk dat de apostel Johannes in de tweede lezing in herinnering brengt. Met zijn verbindende 

actie maakt hij nieuwe vruchtbaarheid mogelijk voor de kleine, kwetsbare geloofsgemeenschap. 

Zonder de bruggenbouwer Barnabas zou de angst van de eerste christenen zijn blijven bestaan en 

was Paulus niet opgevist door de beweging van Jezus en zou de uitbreiding van het christendom naar 

de volken buiten Israël nooit zo vorm hebben kunnen krijgen als later door Paulus en Barnabas 

gebeurd is. 

De Kerk is kunnen groeien door moedige mensen als Barnabas die zich niet lieten opsluiten of 

verstarren door angsten of oordelen. Paulus zal zeker spijt hebben gehad van zijn vroegere daden. 

Maar door de inspanningen van Barnabas kon de jonge christengemeenschap die zwarte bladzijde 

omslaan en een nieuwe laten beginnen. Dat kwam niet alleen Paulus ten goede. Het droeg ook bij tot 

de gezondheid van de gemeenschap in Jeruzalem: De gemeenschap groeide in verbondenheid en 

vrede en nam toe in aantal. Het beeld dat Jezus in het Evangelie gebruikt werd in hen werkelijkheid: 

de rank verbonden met de wijnstok draagt rijke vrucht. 

Kunnen wij als Kerk ook nu nog vruchtbaar zijn en werken aan verbinding en verzoening? Hoe 

kunnen wij in ons vaak zo schraal laagland met lage omgangstemperaturen plekken creëren waar het 

leven weer kan gaan stromen? Het antwoord dat we horen in de lezingen van vandaag is: Ja, dat kan 

door een authentieke verbondenheid met God en met elkaar. En die gaat ook door buiten de 

kerkmuren. Daar kunnen we bouwen aan verbinding tussen mensen juist op die plekken waar het kil 

is omdat er angst en verwijdering is. 



Een muziekdocent vertelde me dat het haar opviel dat meer en meer kinderen tegendraads zijn of 

lamlendig weigeren om mee te doen met opdrachten. Wat haar verontrustte dat het niet alleen 

maar puberende 11- en 12jarigen zijn, maar ook 9- en 10 jarigen. Dat wordt vaak nog versterkt door 

ouders die hun kinderen als prinsjes en prinsesjes behandelen alsof zij het middelpunt van het 

universum zijn. De muziekjuf vroeg zich af of haar leerlingen daar nou echt gelukkig van worden. Die 

prinsjes en prinsesjes zitten daar dan lamlendig te wezen op hun hoge tronen. “Weet je wat ik 

daarom in mijn muzieklessen doe?” vroeg ze. “Ik laat ze veel vaker samen muziek maken en zingen. 

En ik merk dat ze dat leuk vinden. De lamlendigheid verdwijnt vaak als sneeuw voor de zon.” 

 

Kinderen die door hun juf van hun ‘ego-troontjes’ worden gehaald om samen te musiceren. Een mooi 

beeld van hoe je in het dagelijkse leven kan verbinden en leven en vruchtbaarheid kan brengen. 

Kunnen wij als Barnabas en die muziekjuf bruggenbouwers voor de vreugde van het Evangelie zijn op 

de plek waar we leven en werken? Mensen samenbrengen met het Evangelie als bladmuziek die we 

allereerst zingen in ons eigen hart. 
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On the road to Damascus Saul becomes Paul. From a persecutor he is transformed into a follower of 

Christ.  After this transformation he wants to connect with the young Christian community in 

Jerusalem. But they don't trust him. They are afraid. They had good reason for that. Paul himself will 

have understood why the first Christians reacted so distrustfully. In the Acts of the Apostles Paul 

looks back on his destructive ways as Saul in his job as persecutor: 

AI persecuted the followers of Christ to the death, binding and delivering to prison both men and 

women,5as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I 

received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there 

and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. 

So the christians in Jerusalem have good reason for their fear. Can they trust this man? Are his 

attempts to connect with them a forefront for more destructive actions? Fortunately Barnabas, a 

well respected man with a deep faith, was among them. With his great communicative skills he is 

capable to open doors in their fears. He contacts Paul and listens to his account of what happened 

during the journey of the young persecutor on the road to Damascus. Barnabas perceives Paul's  

transformation that was evoked by the encounter with Christ: harshness had turned into meekness, 

strictness in flexibility. His furious and aggressive approach was transformed into an ardent desire to 

proclaim the Gospel. Barnabas brings the converted Paul to the fearful christian community, as a 

bridge builder, a pontifex, bringing antogonists together. 

Doing so, Barnabas brings into practice what saint John describes in todays second reading as a 

challenge in christian life: the command to love one another. Without him, Paul wouldn't have been 

picked up and the gospel might not have been extended beyond frontiers as Paul and Barnabas had 

done after this reconciliation. 

The growth of the Church is due to courageous people like Barnabas without fear and judgements, 

open for a transformation brought by Christ. Barnabas helped both Paul and the faith community to 

turn a dark page in their history, making space for Gods Kingdom. Christ's transformational power 



brought fruits for both Paul and the Church. The community of christians flourished in peace and 

unity. The image of a faith community as a fertile vineyard became reality: the branches connected 

with the vine bearing much fruit. 

What about our Church today? Can we bring fertility by bringing unity and reconciliation? Could we 

create fertile places where life streams again in our meager lowlands with sometimes low relational 

and spiritual climate circumstances? Today's readings respond on this: Yes, it is possible to bring a 

climate change in our spiritual and relational lives if we are connected in an authentic way with God 

and with each other. That challenge of a human and spiritual climate change is going beyond the 

walls of our churches. In our daily lifes we can be 'bridge builders' by connecting people in places 

where fear is ruling and relational temperatures are below zero. 

A music teacher told me lately she observed an increased number of students that seems to be ego-

centric or apathetic, not wanting to commit themselves in class assignments. She was worried by the 

fact that this concerned not only 12 to 14 years old kids; it applied to kids of 8 to 10 years old as well.  

This phenomenon is being reinforced by parents treating their children as little princes and 

princesses as if they were the center of the universe. The music teacher wondered if this parent 

approach made her students really happy. Those princes and princesses are sitting on their high 

thrones, priviliged but lonely. "Do you know what I am doing in my music lessons to counter that? 

She asked. "I let them make music and sing together. And I notice that they love it. The apathy and 

sluggishness disappear as snow in warming sunshine." 

An example of being a 'pontifex' in the working place in daily life, bringing creativity and unity. Can 

we, like Barnabas and that teacher, be bridge builders for the Gospel in the places where we are 

living and working? Bringing people together with the Gospel as a music composition that we first 

sing in our own hearts. 


