
Stroomdienst zondag 2 februari 2020 
Tekst:  Galaten 3: 27 - 29 
Thema: Is met Paulus de tolerantie op vakantie? 
 
[ DIA ] Het zijn niet de eenvoudigste vragen: Wat laat je zien van jezelf? Kun jij kwetsbaar 
zijn? Of heb je het idee dat alles perfect naar buiten moet komen? Oftewel: Hoe tolerant 
ben je naar jezelf? En dan gaat het dus vooral over tolerantie in de heel persoonlijke zin van 
het woord. Persoonlijke tolerantie in deze complexe wereld van social media. Met het oog 
op deze vragen kun je als christen eigenlijk niet om Paulus heen, Paulus de apostel. Mensen 
denken vaak, als de naam van Paulus genoemd wordt: Met Paulus is werkelijk elke tolerantie 
voorbij. Oftewel: Met Paulus is de tolerantie totaal met vakantie. Weg, klaar, op. Mensen 
denken vaak, een beetje stevig gezegd, dat Paulus intolerant is. Volgens sommigen is Paulus 
de uitvinder van het dogmatisch christenzijn. De man met het waarschuwende vingertje. 
Etienne Parrocel, aan het begin van de moderne tijd, ongeveer 1740, beeldt Paulus ook zo 
af. Het beeld is duidelijk: dit is een strenge man, met een fronsende en scherpe blik, en 
donkere ogen. Niet een man waarbij je lekker aanrommelt. Vooral de laatste drie- á 
vierhonderd jaar wordt er zo over Paulus gedacht, een man verre van uitbundig, eerder 
streng en benepen. De mensen dachten in de brieven van Paulus vooral beperkende dingen 
te lezen, de gedachte was dat Paulus aanstuurde op je feit dat je je in moest houden. Straks 
zullen we zien of dit allemaal klopt, eerlijk gezegd geloof ik er niets van, maar de afgelopen 
honderden jaren trokken mensen binnen en buiten de kerk de conclusie dat Paulus nogal 
intolerant en streng was. 
 
[ DIA ] Maar dan deze foto, als je dezelfde vragen bij deze foto stelt, volgt er een totaal 
ander verhaal. Hoe gaan jonge mensen om met de dingen die zij van zichzelf laten zien? Hoe 
kwetsbaar zijn jongeren, kunnen jongeren zijn? Oftewel: Hoe tolerant zijn zij naar zichzelf? 
Nu is het duidelijk dat dé jongere niet bestaat, maar er is vanaf de jaren zeventig wel een 
soort algemeen beeld ontstaan met betrekking tot jongeren en de moderne tijd. Allereerst 
was de gedachte: Jonge mensen hebben de toekomst, zij zoeken naar ruimte en vrijheid. En 
een tweede gedachte daarbij was: Jonge mensen bieden nieuwe, frisse oplossingen waar 
onze wereld op zit te wachten. Maar die gedachten lijken in onze tijd te kantelen. Onze tijd 
worstelt met hoge zelfdodingscijfers, met ernstig depressieve jongeren, met jongeren die 
eindeloos proberen een plek te veroveren. Als het gaat over tolerantie, dan worstelen heel 
veel jongeren met het beeld dat zij eigenlijk altijd moeten slagen, omdat ze alles kunnen 
kiezen, kunnen ze niet fout kiezen. Omdat alles beschikbaar is, moet je ook veel proberen. 
Maar dat is tegelijkertijd ook heel heftig. En dat heeft ook alles te maken met de moderne 
digitale middelen. Kijk, veel jongeren hebben zo ongeveer dag en nacht de telefoon onder 
handbereik. Overigens geldt dat voor ons allemaal. De smartphone kan meer dan tien 
computers uit de jaren negentig. De hele wereld is twee klikken van je verwijderd. Het 
algemene beeld van internet is heel lang geweest, alles is vrij, ondogmatisch, jij bent degene 
die bepaalt. Sommige tieners hebben duizenden volgers op Instagram. Zij ontvangen zelfs 
een meer dan gemiddeld inkomen uit deze activiteiten. Dan blijkt de digitale wereld als een 
breed platform te werken, met heel veel ruimte voor iedereen die iets wil laten zien waar hij 
of zij mee bezig is. Een eerste conclusie zou kunnen zijn dat het gebruik van de digitale 
wereld een open en tolerant gebeuren is. En hoewel we daar niets aan af hoeven te doen, is 
er ook een tweede verhaal over de moderne digitale middelen te vertellen. In zekere zin 
deed de zangeres Maan dat deze afgelopen tijd. Zij was misschien niet de eerste, maar het 



was wel heel opmerkelijk dat een foto met heel veel emotie, een huilende Maan, enorm veel 
losmaakte. Blijkbaar was dit bijzonder. Blijkbaar was Instagram ergens altijd een middel om 
je goede, mooie kanten te laten zien. Maar een wereld die mooi, gepimpt en ideaal is, 
vertelt bewust of onbewust dat de minder mooie en succesrijke mensen niet meetellen. Een 
tweede conclusie zou kunnen zijn, dat de digitale wereld ook een minder tolerante kant 
heeft. 
 
[ DIA ] De digitale wereld heeft dus zowel een tolerante, maar ook een intolerante kant. 
Maar hoe moet je je die niet tolerante kant voorstellen? Hoe werkt dat? Over tolerantie zegt 
het woordenboek: ‘Tolerantie is de bereidheid om ander gedrag dan het eigen gedrag te 
dulden.’ Dat vraagt dus best heel veel van jezelf en van de ander, iets dulden wat niet 
meteen bij je past. Dat betekent dat je af en toe jezelf in moet houden, om te luisteren naar 
de ander. Dat betekent soms ook dat je je angst weg moet slikken, om niet meteen weg te 
rennen, bij die vreemde ander. Dat betekent heel vaak dat je jezelf tijd gunt, om te wennen 
aan die ander. Maar precies deze dingen blijken voor de social media nogal lastig te zijn, tijd 
nemen, angst beheersen en je inhouden. Twitter is berucht om zijn snelheid, het is er al uit 
voor je er erg in hebt. Instagram en Facebook staan erom bekend dat je vooral de goede 
kanten in de etalage zet. Wie heeft het vermogen om zijn kwetsbaarheid zo maar te laten 
zien? Al die verschillende digitale diensten hebben het in zich om bepaalde stukken van het 
leven naar voren te halen, maar andere, wezenlijke aspecten weg te stoppen. Je zou zelfs 
kunnen zeggen: de digitale diensten neigen er toe om een soort filter te vormen, waardoor 
mensen wat eenduidiger tevoorschijn komen, mooier, bozer, sneller, succesvoller dan in 
werkelijkheid kan. 
 
[ DIA ] Als je dit allemaal bedenkt, dan hoef je niet te stoppen met de social media, maar je 
hebt wel een soort ijkpunt nodig. En zo kom ik terug bij Paulus. Ik durf de stelling wel aan dat 
Paulus ongekend tolerant was. En dat lees ik af aan deze tekst, Galaten 3: 27 – 29 

‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden,  
hebt u met Christus omkleed.  
Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen  
– u bent allen één in Christus Jezus.  
En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham,  
erfgenamen volgens de belofte.’ 

Paulus was een Jood, volop overtuigd dat zijn volk door God geroepen was. Overtuigd van 
het feit dat de andere volken heidenen waren, dus vreemd aan Gods volk. Tot die mensen 
moest je afstand houden. Paulus was een vrij Romeins burger. Voor ons begrip: dan was je 
een mens die er toe deed, dan stond je onder de bescherming van de wet. Slaven telden 
eigenlijk nauwelijks mee als mensen, salven waren untermenschen, zoals de Hindoewereld 
vandaag de dag nog altijd de paria’s kent. En daarbij was Paulus ook nog eens een man, in 
die tijd vormden mannen het hart van de openbare samenleving, vrouwen kwamen op de 
tweede plaats. En als je dat bedenkt, dan is het heel opmerkelijk wat Paulus hier schrijft. Hij 
zegt niet, het doet er allemaal niet toe, man, vrouw, slaaf of vrije, Jood of Griek, nee, Paulus 
verklaart al die splijtende onderscheidingen in Christus nietig. Daarmee laat hij zien wat op 
een zeer diepe manier tolerantie mag zijn: in Christus ben je gelijk. 
 
[ DIA ] En dat laatste is voor ons van cruciaal belang: in Christus ben je gelijk. Oftewel: in 
Christus kun je ander gedrag dan van jezelf, een andere wijze van menszijn volop 



accepteren. Want de Heer heeft die weg voor mannen, vrouwen, vrijen en slaven, Joden en 
Grieken geopend. Dus: in Christus begint werkelijke tolerantie. En Paulus beschrijft dan even 
later wat daar het geheim van is, Galaten 5: 

‘Christus heeft ons bevrijd  
opdat wij in vrijheid zouden leven;  
houd dus stand  
en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ 

Facebook kan maar al te gemakkelijk een nieuw slavenjuk worden, met als ondertoon: je 
moet mooi zijn en avontuurlijk zijn, zoals al die anderen. Instagram kan maar al te 
gemakkelijk een dwangbuis worden vanwege de geestelijke dwang om te worden als je 
idool. Dan wordt er een slavenjuk op je schouders gelegd. Als Paulus zegt: ‘Sta dan vast’, 
bedoelt hij niet ga nooit bewegen, wees star en dogmatisch, maar dan bedoelt hij: blijf in de 
vrijheid staan. Vrij, zowel in de gewone als in de digitale wereld. Een logische vraag daarbij is 
natuurlijk, maar hoe doe je dat?  Denk nog even aan dat lied van Maan:  

‘Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad 
En ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan 
En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn 
En gaat door met de schijn 
En ze lacht 
Ze huilt maar ze lacht’ 

Volgens mij leert dit lied ons drie dingen: (1.)Behalve alle goede, mooie en fantastische 
zaken, is ons leven ook alleen zijn en  zoeken wie je bent. Dat kun je toedekken, je kunt het 
ook bespreekbaar maken, voor jezelf, voor je kringleden, voor je gezin. (2.) Het vraagt 
daarmee de keus om niet langer alleen maar mooi weer te spelen. Die keus is lastig, maar 
uiteindelijk zal het je veel opleveren. Daarmee stap je van een namaakwereld in de echte 
wereld. De echte wereld waar je tolerantie kunt oefenen. (3.) Het vraagt in de diepte een 
geloofsstap om je leven toe te vertrouwen aan de God van het leven. God is niet alleen de 
God van de zondag, maar de God die naast ons loopt en ons steunt in het nemen van lastige 
beslissingen. En besef ook dat God je steunt om volstrekt andere mensen dan jezelf te 
accepteren. God helpt ons om ons leven te vormen naar Zijn bedoeling. Paulus is ons daarin 
voorgegaan, hij zocht wie hij mocht zijn, hij ontdekte dat hij inplaats van sterk, toch vooral 
zwak mocht zijn, hij durfde de geloofssprong naar Christus te maken. Dat kostte hem veel, 
maar het bracht hem uiteindelijk een diep soort barmhartigheid. Ik sluit af met een paar 
regels van het lied dat we nu gaan zingen, zing het eens als een gebed om steun en hulp:  

‘U schiep zon en maan en sterrenpracht 
Vader U bent het geheim 
Van het leven 
Alles toont Uw macht 
 
U bent alles wat mijn hart verlangt 
U bezielt mij, Heer U houdt 
Heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.’ 

 


